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ENDRING AV FREDNINGSBESTEMMELSER I SYLTEFJORDVASSDRAGET, BÅTSFJORD 

KOMMUNE 

 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til deres e-post av 11. mai. 

 

I fiskereglene har dere satt opp at Sorenskriveren, Hyttedammen, Tanadalsdammen, 

Trerotholla og Ivarholla er fredet fra 10. august. I henhold til forskritf om fisketider for fiske 

etter anadrome laksefisk i vassdrag § 2 skal Gråsonen og Tanadalsdammen være fredet 

hele sesongen. Jeg har vært i kontakt med Harald Muladal, fiskeforvalter, hos fylkesmannen 

og han bekrefter at disse kulpene skal være fredet hele sesongen. Det er ikke mulighet til å 

søke om endring i denne fredningen. Båtsfjord jff må derfor endre fiskereglene i henhold til 

dette.  

 

Det er viktig at de freda områdene merkes godt.  

 

FeFo er gjort kjent med at Båtsfjord jff i fjor ikke fulgte forskriften ang. fredningssonene. Vi 

ber dere om å holde dere orientert omkrig de offentlige bestemmelsene som gjelder for 

deres vassdrag. FeFo har for sesongen 2015 endret sine prosedyrer for å følge opp de 

enkelte vassdragene. 

 

Som forvalter av FeFo sin fiskerett i Syltefjordelva har dere myndighet til å innskrenke 

tilgangen til fiske utover det som er beskrevet i forskriften. Dere har ikke anledning til å 

utvide. 

 

Dere kan derfor vurdere å stenge de andre kulpene etter 10. august. I henhold til 

finnmarksloven § 27 kan slike innskrenkninger kun gjøres av hensyn til bestanden og de 

skal sendes på høring før de trer i kraft. I rapporten fra Vitenskapelig råd for 

lakseforvaltning i 2014 sier de at «det fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd». 

Forvaltningsmålet vil si at gytebestandsmålet (GBM) skal være nådd i tre av de fire siste 

årene. Samtidig sier de at oppnåelse av GBM og høstbart overskudd er svært godt. Dette vil 

si at med mindre oppgangen blir vesentlig mindre i år enn den var i de tre siste årene så 

tilfredsstiller Syltefjordvassdraget forvaltningsmålet. Det er derfor ikke bestandsmessige 

behov for innskrenkinger utover det som står i forskriften. Etter FeFo sin mening er det i 

henhold til finnmarksloven derfor ikke anledning til å innføre ytterlige begrensninger. 

 

Dersom dere allikevel ønsker å innføre strengere reguleringer ber vi om en bestandsfaglig 

begrunnelse på det. 

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min čuj. 
27.05.2015 15/1281 –17 
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj. 

Båtsfjord JFF 
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Einar J. Asbjørnsen Steinar Normann Christensen 
leder utmark utmarksforvalter 

Tel: 90503329 
 

Dette dokumentet er elektronisk signert 

 

 

 

Kopi til: 

Ulf Kristiansen    

Einar J. Asbjørnsen    
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