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Konstituering 

Foreningen ble konstituert i Utsjok den 7. juni 2014. Forut hadde en gruppe fiskere 

i Tanavassdraget arbeidet med å få i stand en forening som omfatter både garn- og 

stangfiskere. Gruppen besto av Brynly Ballari, Aage Solbakk, Sverre Kimo 

Pedersen, Ulf Ballo og Lemet-Jon Ivvár. Foreningen ble registrert 11.04.2014 i 

Brønnøysundregistrene. 

 

Styret 

I denne periode har styret bestått av styreleder Brynly Ballari, Harrelv-Hárrejohka  

(tlf 9594 9765). Øvrige styremedlemmer er Alma Helander, Kárášjohka-Karasjok, 

Sverre Kimo Pedersen, Ráttovuodna-Smalfjord, Ulf Ballo, Suolovárvuolle-Masjok 

og Willy Rolstad, Skiippagurra.  Harald Hirsti er lagets revisor. Lemet-Jon Ivvár er 

foreningens sekretær (tlf 4133 2050). 

 

Arbeidet i styret 

Styret har avholdt 2 møter og behandlet i alt 9 saker. Følge opp om saker som Tana 

vassdragets fiskeforvaltning tar opp i løpet av perioden, særlig saker som berører 

fiskerettshaverne. Foreningen har i perioden ikke fått driftsstøtte fra TF. 

Foreningen hadde søkt om kr 40 000 i driftstøtte. Bestridelsen ble anket, uten at 

styret nådde opp. TF ga ingen begrunnelse for denne overraskende beslutningen. 

De andre foreningene fikk driftsstøtte. Vår forening fikk heller ikke fortsette med 

skjellprøveprosjektet som foreningen utførte for TF de to foregående årene.  

Økonomien i foreningen har derfor i denne driftsperioden stått stille, som 

naturligvis går ut over aktivitetene. 

 

Videre har lederen og sekretæren arbeidet med å få forståelse for at foreningen 

fortsatt skal få midler fra TF til foreningsdriften. Det er derfor sendt fornyet 

søknad til TF om midler for perioden 2017. På grunn av dårlig økonomi i laget, og 

at driften tenker styret  

 

Det har likevel ikke helt hindret oss i å følge med noe viktig som skjer i 

forvaltning av Tanavassdraget og å overvåke noen formaliteter. Et ordinært 

dialogmøte med den nye TF ledelsen er derfor gjennomført. På det møtet var 

hovedtema forskningsrapporten som sekretæren hadde utarbeidet i samarbeid med 

lakseforsker Eero Niemelã om laksebestandene i hoved vassdraget og bielvene.  På 

samme møtet orienterte lederen i TF Steinar Pedersen om utviklingen av 

overenskomsten mellom Norge og Finland. Foreningen har i sin uttalelse gått imot 

forhandlingsresultatet mellom Norge og Finland. Fiskereglene for grense- 

strekningen som regjeringen før jul 2016.  
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Det nyvalgte styret i TF har forsøkt å få omkamp i  forhold til Tana-kommisjonens 

forhandlingsresultat, uten at sentrale myndigheter har snudd. I prosessen om 

fiskeregelutviklingen savner lokale fiskere bl.a. utredninger som tydeliggjør ideer 

og kunnskaper som tradisjonsbærerne sitter inne med bl.a. på laksebestands-

utviklingen i vassdraget, samt påberopt at statenes forhandlinger om Tana-avtalen 

er gjennomført ureglementert.  Styrelederen og sekretæren har deltatt på en del 

fellesmøter om Tana-avtalen sammen med andre rettighetshavere. Begge 

sametingene har også vært involvert. Tana-avtalen ligger til behandling hos 

Kontroll og konstitusjonskomiteen i Stortinget, og blir der endelig avgjort på 

nyåret. 

 

Det er som tidligere meddelt kommet nye utfordringer i Tanamunningen. 

Kystverket har igangsatt mudring i ferdselsleden for å skape bedre adgang for 

større båter til utskipningen fra gruvevirksomheten. Sekretariatet er i gang med 

innsamling av faktainformasjon i saken, deretter vil styret reagere ti saken overfor 

Fylkesmannen i Finnmark.   Fylkesmannen. Saken er det vi kjenner til ennå ikke 

konkludert. 

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning 

Det er valgt et nytt forvaltningsstyre i Tanavassdragets fiskeforvaltning den 

31.10.2015. Prisene for sesongkort til lokale fiskere er økt til kr 600. Det er innført 

flere fiskesoner, slik at fisketrykket skal stykkes opp på flere soner. Prisene for 

tilreisende fiskere er også økt. Det ble solgt over 3000 døgnkort til utenbygds-

boende fiskere på norsk side av vassdraget. Antall laks fanget på norsk side er 

8919. På finsk side selges over 30 000 kort. I vassdraget under ett ble det fanget 79 

tonn laks i 2015. Fordelingen på norsk og finsk side er 55/45 i favør av finsk part. 

Det er beregnet at 56% av laksen blir fanget på stang, resten på ulike garnbruk. 

 

Stridigheten som har foregått i flere år om forvaltningen gikk som vi vet til retten 

for avklaring, som endte i at partene inngikk rettsforlik. Nå har de `forargende` 

medlemmene fått flertall rundt bordet til TF. Det er blitt mer lavmælt stemning i 

forvaltningen nå.  

 

De nye styre i forvaltningen består nå av: 

Medlem Steinar Pedersen, Tana  stedfortreder Jill Anne Aslaksen     TK 

Medlem John Nystad, Karajsok  stedfortreder Johan Anders Bær       KK 

Medlem Máret Guhttor, Tana  stedfortreder Hartvik Hansen           TK 

Medlem Benn Larsen, Tana    stedfortreder Raymond Dervola       FB 

Medlem Edvard Nordsletta, Karasjok.  stedfortreder Dan Vidar Rasmus      FB 
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Medlem Rune Aslaksen, Tana  stedfortreder Jorunn A. Sottinen      FB 

Medlem Asbjørn Guttorm, Karasjok stedfortreder Halfdan Næss              FB 

Medlem Reidar Varsi, Tana  stedfortreder Oskar Trosten          FB 

Jan Egil Høgden, Karasjok  stedfortreder Kjell Harald Sæther KK 

Representerer: TK=Tana kommune    KK=Karasjok kommune   FB=Fiskeberettiget 

 

Tanavassdragets fiskeforening hadde i 2016 en økonomisk ramme på kr 

6 millioner kroner. Forvaltningen ledes fra 2016 av Steinar Pedersen, Tana. Han 

representere stangfiskerne og skal fungere i to år fremover.  Deretter overtar igjen 

medlem som innehar laksebrev. Dette har vi fått underhånden rede på kommer til å 

endres, at Steinar Pedersen fortsetter som leder i to nye år til. Administrasjonen i 

TF består av direktør og biolog. 

 

Medlemskap 

Antallet medlemmer i foreningen går nedover og, er nå ned mot 20 i tallet. 

Årsaken er først og fremst at sekretariatet har så og si vært nede, og at TF har 

begynt å fungere igjen uten de store konfliktene hengende over seg.   

 

Joddu-laksesenter 

Sekretæren har i løpet av sommeren hatt nye samtaler med lederen ordføeren i 

Tana Frank Ingilæ om Joddu Han orienterte om at kommunen kommer i løpet av 

2017 opprette en egen organisasjon for oppføring av bygg ved Tana bru (Naturhus) 

dit det planlagte Joddu organisasjonen skal inn i. Joddu skal få et driftselskap som 

organiseres om en stiftelse. Det er meningen at Miljødirektoratet brukt til andre 

formål slik at det store arbelidet vår forening gjorde i forhold til å tilrettelegge for 

prosjekter i saken, ble forgjeves. Foreningen tok likevel umiddelbart kontakt med 

ordfører Frank Ingilæ om møte for å ta nytt initiativ til å opprette Joddusenteret 

formelt. Tana kommune ha igjen skiftet ansvarlig for senterutbyggingen. I da er 

det avdelingsleder Helander som står for ledelsen.  

 

Driften framover 

Styret har søkt Tanavassdragets fiskeforvaltning om organisasjonsstøtte på            

kr 40 000 for 201t. De siste signalene derfra er ikke å prioritere oss veldig høyt. 

Dersom konklusjonen blir at foreningen får sparsomt eller ingen driftsmidler fra 

TF, så er det vel kroken på døra for å holde i gang virksomhet i foreningen. Et 

alternativ som da kan bli aktuelt, er å slå seg sammen med andre. En aktuell 

partner er Samisk næringsforbund.   
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Regnskapet 

Regnskapet til foreningen viser (omstående side) en omsetning på kr 10 936, ned 

fra forrige driftsår fra kr 128 100.  Prosjektinntektene har vært bærebjelken i 

driften med størst post på kr 94 300. Nå er den posten 0, som bl.a.omfattet 

skjellprosjektet som TF nå har inndratt fra oss. Medlemskontingenten er også 

redusert med det halve og ned til kr 4 200 Regnskapet viser et underskudd på       

kr 1 227,94, som foreslås disponert til fri egenkapital. 

 

Honorar til sekretæren er redusert til kr 5 000, mot tidligere kr 75 000. 

 

I balansen ser vi at bankkonto for drift er på kr 14720,50, mens skattetrekks-

kontoen er på kr 903. Foreningen har ingen gjeld. Årsmøtet vil gjøre vedtak om 

eventuell godtgjørelser til tillitskorpset. 

 

Deatnu-Tana, 31.12.2016/30.05.2017  

I styret for TVR 

 Brynly Ballari /s.               Alma Helander /s.               Sverre Kimo Pedersen /s.       

                       styreleder                          styremedlem                        styremedlem 

                       Ulf Ballo /s.                                                                    

                       styremedlem                                                                   

                                                                                                               _____________ 

              Harald Hirsti /s.                                                              Lemet-Jon Ivvár                          

              revisor                                                                             sekretær 
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