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JODDU
Dialog og formidling
om tanalaksen

JODDU - SAMARBEIDSARENA FOR TANALAKSEN
Joddu er et prosjektsamarbeid mellom
Tana kommune, Karasjok kommune og
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).
Joddu er den samiske betegnelsen på posegarnet i
laksestengselet. Stengselsfisket er en av de tradisjonelle
fiskemetodene som benyttes i Tanavassdraget. I posegarnetJoddu- fanges laksen. På samme måte som laksen fanges i
posegarnet, så samler vi kunnskap om laksen og laksefisket.
Joddu er en møteplass som samler lokalbefolkningen som bor
langs elva, forskningsmiljøene og forvaltningen.
Vi arbeider med:
· Formidling av forskningskunnskap om Tanalaksen 		
til allmennheten
· Formidling av kunnskap om tanalaksen og 			
laksefisket til barn og unge
· Formidling av lokale fiskeres kunnskaper om 		
laksen til forvaltningen og forskningsmiljøene.
Vi driver formidling gjennom folkemøter, andre arrangement og
gjennom nettsiden www.joddu.no
Følg oss på facebook: facebook.com/jodduprosjektet

FOLKEMØTER
MED FORSKERE
Siden oppstarten i 2017 har vi gjennomført
folkemøter med følgende tema:
· 40 år med skjellprøvetaking i
Tanavassdraget- hva har det lært oss?
· Status for laksebestandene i Tanahvor er vi, hvor skal vi og hvordan
kommer vi oss dit?
· Genetiske påvirkninger på laks- er det
noen fare?
· Predasjon på Tanalaksen
· Laksefisket i Karasjok i historisk tid
Gjennom folkemøtene gir vi lokalbefolkningen tilgang til oppdatert
forskningskunnskap og økte muligheter til å
delta i den offentlige debatten.

BARN OG UNGE
På «Laksens dag» samles 5. klassinger fra
Tana og Karasjok til en dag for å lære om
tanalaksen.
Dagen tilbringes ute og elevene får praktiske
oppgaver. Gjennom disse oppgavene lærer
de om laksens livssyklus, laksens utbredelse
i Tanaelva, hva laksen spiser og hvor den
gyter. I opplegget inngår også en post om
tradisjonell elvekultur og laksefiske.
Vi ønsker at lokale grunnskoleelever skal
ha en grunnleggende forståelse for hvor
særegen tanalaksen er, hvor viktig den er for
elvedalens kultur og hvor viktig det er å ta
vare på den for framtiden.

FORMIDLING AV
LOKAL KUNNSKAP
I 2018 ble det gjennomført et 2- dagers
seminar med fokus på tradisjonell kunnskap.
Både lokale fiskere og eksterne forskere
bidro med sine kunnskaper på seminaret.
I gruppearbeidet drøftet deltakerne
betydningen som tanalaksen har for dem.
Prosjektet retter fokus på temaet for å bidra
til at den tradisjonelle kunnskapen blir
dokumentert og synliggjort.

JODDU.NO
Formålet med nettsiden et at det skal være lett
for lokalbefolkningen og allmennheten å finne
informasjon om tanalaksen. I tillegg ønsker vi å
informere om arrangementer. Dokumentasjon
fra gjennomførte arrangement sammenfattes og
gjøre tilgjengelig på nettsiden til Joddu.
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