
 

Hovedkontor  Lakselv Telefon/Telefovdna 09975 post@fefo.no   

Postadresse  FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ     www.fefo.no  NO 989 480 731 MVA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FEFOS FISKERETT OG FORPAKTNING AV SYLTEFJORDELVA 

 

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier av ca 95% av Finnmark 

fylke, og med det fiskerettshaver i mange anadrome vassdrag i fylket, deriblant 

Syltefjordelva i Båtsfjord kommune. Syltefjordelva har i mange år blitt forpaktet av 

Båtsfjord JFF, og i vinter ble det inngått en ny ti-årig forpaktningsavtale mellom FeFo og 

Båtsfjord JFF om forvaltning av FeFos fiskerett i vassdraget. FeFo er godt fornøyd med 

avtalen som er inngått og med det arbeidet som legges ned av foreningen i forvaltningen av 

Syltefjordelva.  

 

Det har den siste tiden kommet inn flere meldinger om at hjemmelshavere til private 

eiendommer langs Syltefjordelva hevder fiskerett på sin eiendom og vil selge egne fiskekort 

her. Hvorvidt ulike private eiendommer har fiskerett i Syltefjordelva vil kunne variere basert 

på opprinnelig utmåling, samt etterfølgende avtaler og andre dokumenter, jordskiftesaker 

mv. Inntil FeFo får gått igjennom materialet som foreligger, forholder FeFo seg til 

hovedregelen om at eiendommer som grenser til elva normalt har fiskerett.  

  

At FeFo forholder seg til hovedregelen om at eiendommer som grenser til elva normalt har 

fiskerett betyr ikke at FeFo har gitt fra seg sin fiskerett til private eiendommer. FeFo har 

ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om fiskerett for private eiendommer langs 

Syltefjordelva, men jobber med saken og vil ta stilling til spørsmålet så snart det lar seg 

gjøre. Grunnet ferieavvikling kan imidlertid dette ta noe tid. FeFo skal forvalte til beste for 

innbyggerne i fylket, og har med det ansvar for å sikre og ivareta innbyggernes rettigheter 

på Finnmarkseiendommen. 

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

 

 

Einar J. Asbjørnsen Einar J. Asbjørnsen 
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