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        Båtsfjord 29.06.2015 

Til grunneiere langs Syltefjordelven 
 
 
 
 

Åpent brev til grunneiere langs Syltefjord elva. 
 
Vi viser til de siste ukers sosiale og andre medias sine omtaler.  
 
Som kjent har Båtsfjord Jeger- og fiskeforening forpaktet elven siden 1944, og dette må være 
vellykket siden syltefjordeleven nå er en av Finnmarks beste lakseelver. Vi vil i dette brevet 
prøve å forklare de siste hendelser siden dette ikke er fremstilt riktig i media. 
 
Vi gjør oppmerksom på at BJFF er en 3.part i denne konflikten, hvor området og fiskeregler vil 
komplisere forpakteravtalen siden vi kun forpakter Fefo’s eiendommer. En konflikt om fiskerett 
og eiendommer vil derfor kun berøre Fefo og private grunneiere. På neste side er det uttalelse 
fra vår advokat, samt en høyesterettsdom i tilsvarende sak. Her er våre synspunkter:  
 
Etter norsk lov har en grunneier sedvane fiskerett hvis eiendommen grenser til en elv. Derfor 
har Fefo gitt grunneiere fiskerett i utgangspunktet. Når det er gått gjennom opprinnelig utmåling, 
grunnbøker, tinglysning, jordskiftesaker og bruk i praksis vil det bli besluttet om eiendommene 
har fiskerett. 
Dette er en stor jobb som Fefo har begynt på, og ikke vil bli fullført før tidligst neste sesong.  
 
De 5 eiendommen det foreløpig er krevd privat fiskerett på er på den andre siden av elven. 
Siden grensen til eiendommene er uklare er det satt djupålen i elva som et utgangspunkt til 
endelig oppmåling er funnet sted. Det vil si at grunneier kan praktisere fiske fra sin elvekant til 
djupålen i elva. Fiskere på merket «Privat grunn» må løse fiskekort hos BJFF hvis de kaster 
over djupålen. Hvis ikke vil de bli anmeldt for fiske uten gyldig fiskekort. 
Fiskere med kort fra BJFF kan ikke fiske på sider som er merket «Privat grunn». Fiske fra andre 
siden er lov såfremt man kaster til djupålen. Eiendommer vil bli merket når dette er klart. 
 
Fefo har opplyst at de vil kreve erstatning fra grunneiere som praktiserer fiskerett hvor det i 
etterkant viser seg at de ikke har fiskerett. 
 
Vi ber på bakgrunn av dette at grunneiere som krever privat fiskerett, eller vurderer å gjøre dette 
tenker seg nøye om. Det kan være lurt og ikke praktisere dette i sesongen 2015. 
 
Båtsfjord Jeger- og fiskeforening vil selvfølgelig oppføre seg som en profesjonell forvalter iht. 
gjeldende forpaktningsavtale med Fefo, og BJFF sin statutter og regelverk. Etter sesongen 
2015 vil vi starte med en obligatorisk pliktig organisering av Syltefjordelva. Vi vil ha fortløpende 
dialog med alle grunneiere på rettigheter, vilkår og videre framdrift.  
 
Vi ønsker alle grunneiere en flott fiskesesong, og et godt samarbeid i forbindelse med 
forvaltningen av elva. 
 
 
  
 
Styret i BJFF 
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Utdrag fra BJFF sin advokat 

Hvis elv danner skillet mellom eiendommer går grensen etter djupålen hvis ikke annet følger av 

særlig hjemmel, jf. vassdragsloven § 2. (I denne saken blir det snakk om grensen mellom de 

private eiendommene og FeFo).  

Noen forhold kan føre til at utgangspunktet om grunneiers rett likevel ikke gjelder, for eksempel: 

 Eiendomsgrensen kan være trukket inne på land. I så fall er grensen der og ikke ved 

djupålen.  

 Det kan være tatt forbehold i utmålingsprotokoll, skjøter mv. om at fiskerett ikke følger 

med den enkelte eiendom.  

 Begge disse alternativene kan være aktuelle for privat grunn i Syltefjordelva, fordi staten 

lenge søkte å forbeholde seg fiskerettighetene i vassdrag i Finnmark når det har blitt 

utmålt til privat grunn. Det har vært vanlig at grensen for utmålte eiendommer ble trukket 

et stykke fra vassdragene, slik at staten beholdt eiendomsretten til grunnen langs 

vassdraget og også rettighetene i vassdraget (se NOU 1993:34 s. 156).  

Om eiere av eiendommer i nærheten av elva, har rett i elva, kan det ikke sies noe om med 

sikkerhet nå, før det er undersøkt. Grensene for de eiendommene som det er krevd privat rett for, 

går i henhold til seeiendom.no delvis inne på land, delvis langs strandkanten og delvis i elva. 

(Jeg har tatt utgangspunkt i de eiendommene som BJFF har vist til på sin nettside). Hvordan de 

eksakte grensene er og om det finnes privat fiskerett, vil avhenge av undersøkelser av 

grunnlagsdokumentene for den enkelte eiendommen. Dette er også FeFo innforstått med, jf. 

FeFos brev av 10. juni 2015:  

 

 
Høyesterett dom i tilsvarende sak. 
 

 


