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I mail den 27 juni svarte jeg på deres henvendelse angående ekskludering og trussel om inndragning 

av fiskekort. 

Når det gjelder ekskludering svarte og informerte jeg på mail til deres sekretær om dette. Vil gjøre 

oppmerksom på at Når Helge Skattør sender ut mail på vegne av Bjff, er det også naturlig at han er 

den som er mottaker av svar som blir mottatt pågjeldende sak. Det vil derfor være denne personen 

som må informere resten av styre om korrespondansen i denne saken. 

I åpent brev til grunneierne den 29 juni vedkjenner dere at det er grunneierne seg i mellom som skal 

avgjøre om det er fiskerett.  Grunneierne har over en tid kommunisert med hverandre og FEFO har 

informert offentligheten i avisa Finmarken den 22 juni at det finnes et jordskifte i Syltefjorden som 

har klarlagt eiendomsgrensene.   

I avisa Finmarken den 22 juni bekreftet Bjff at undertegnede ikke har sittet i styret i foreningen siden 

første årsmøtet i 2013. 

Utfra disse 2 momentene klarer jeg ikke å se at jeg har vært illojal mot en forening hvor jeg verken 

har sittet i styret de siste årene, men ei heller medlemmene har ønsket mine kunnskaper. 

Private grunneiere har bedt om bistand fra meg i denne prosessen. Båtsfjord jeger og fiskeforening 

kan ikke binde et medlem opp imot det å ha kontakt med grunneiere som foreningen selv ikke har 

noen avtaler med. 

Når det gjelder trussel om inndragning av allerede kjøpte og betalt fiskekort vil jeg på nytt etter 

konsultasjon med juridisk ekspertise, påpeke at det finnes ingen lovhjemmel for dette. Derfor har 

dere ikke noen rettsgrunnlag som gjør at jeg vil levere noe fiskekort tilbake. 

Skulle dere mene noe annet får dere ta saken til en domstol. 

 

Jeg vil også påpeke at når foreningen informerer vakter om at fiskekort skal tas fra meg og at jeg skal 

anmeldes vist jeg fisker på fiskestrekkningene som FEFO er grunneier av ser på jeg som en trussel 



som bli framsatt. Det er også meget kritikk verdig av at vaktene får en arbeidsinstruks som 

foreningen ikke har noen lovhjemmel til. Denne informasjon har også kommet på folkemunne.  

I denne forbindelse vil jeg også påpeke at foreningen driver med uærlig sjikane mot meg, som helt 

klart er injurierende. På face book siden til Båtsfjord jeger og fiskeforening har dere Kommet med 

følgende. Sitat. Båtsfjord jeger og fisk har siden starten basert seg på dugnadsarbeid helt til styret 

Westerwald satt i innførte lønnet arbeid. Styret bevilget 1000,- dagen pluss bilgodtgjørelse for å 

telle laks i veikulpen 

De siste årene har Båtsfjord jeger og fisk hatt ett drifts underskudd som kommer av store lønninger 

som er betalt ut i forbindelse med kamera i veikulpen.   

Sannheten er at jeg satt i styret året 2011 og 2012, og i denne perioden var alt som ble gjort av 

normalt dugnadsarbeid gjort vederlagsfritt. I 2012 var jeg en av to betalte vakter for sesongen. 

Kamera prosjektet ble kjørt som ett dugnadsprosjekt, men erfaringen etter første år var at det var 

vanskelig å få noen til å binde seg i prosjektet. Derfor brukte undertegnede også mye av fritiden i 

tellebuen denne sesongen. Eneste kompensasjon som jeg fikk dette året i forbindelse med 

kameraprosjektet var at tidlige leder valgte å erstatte 2 ødelagte bildekk. Dette skjedde i forbindelse 

med transport av bensin fra Båtsfjord til veikulpen. 

I 2013 var Ronny Kjølås leder av Båtsfjord jeger og fiskeforening, og som kjent satt ikke jeg i styret i 

denne perioden. Våren 2013 ble det lagt ut informasjon om at det trengtes dugnad til 

kameraprosjektet, men responsen var lav. Derfor ble Undertegnede, Per Ingebrigtsen og Torbjørn 

Svendsen sport av styret i bjff om hva vi krevde for å binde oss denne sommeren for at prosjektet 

kunne videreføres. Vi alle 3 var enige om at en grei kompensasjon var 1000 kr dagen inklusive 

kjøring, arbeidet, men ikke minst det at vi bant oss opp til prosjektet 3 uker hver. Denne sesongen 

fikk vi kr 21.000 hver i kompensasjon. 

I Sesongen 2014 ble vi sport om det samme, men dette året var det bare jeg og Per Ingebrigtsen som 

var villige til å binde oss for en lang periode. Denne sesongen fikk jeg kroner 28.000 i kompensasjon 

for dette arbeidet. Resten av inntekten som jeg hadde i Båtsfjord jeger og fiskeforening denne 

sesongen var at jeg sa ja til å overta vakt jobben etter Nina som sluttet 1 august.  

Det går rykter på bygda om at jeg har fått kroner 180.000 i forbindelse med kameraprosjekt, men 

sannheten er at jeg har mottatt totalt koner 49.000. Dette forholdet vil bli anmeldt. 

Totalt over de 3 årene som kameraprosjektet har fungert, har det vært brukt cirka kroner 120.000 i 

lønn. Kameraprosjektet har ikke gidd noen underskudd som dere påstår. Vil også gjøre 

oppmerksom på at årsmøtene i 2013 og 2014 har vedtatt budsjett hvor denne kostnaden lå i 

budsjettet. Både i 2012 og 2013 var det gode overskudd i driften, men det første året hvor det har 

vært underskudd er i 2014 hvor dagen leder var en del av styre. 

Syns at det er synd at dere ikke bare prøver på usannheter mot meg, men også mot de 

representantene som satt i styret i samme periode. Jeg vil oppfordre dere til å gå ut å informere om 

at deres påstander ikke er korrekte. 

 



 

Det framkommer også påstander om at min rolle i denne prosessen skal være et hevn motiv overfor 

Bjff, men kan avvise disse påstandene på det sterkeste. Jeg ble kontaktet av grunneier som var 

bekymret for utviklingen i Bjff. Særdeles ble det henvist til årsmøte vedtak i Vinter hvor kortprisene 

for alle som ikke er bosatt i Båtsfjord skrudd opp med cirka 60%. Finnmarkinger som ikke er bosatt i 

kommunen må betale 400 kr døgnet. Nordmenn utenfor Finnmark må betale kr 550 pr døgn og 

utlendinger på betale kr 700 pr døgn. Prisøkningen for disse gruppene har kun som formål at lokal 

befolkningen ønsker å ha elven alene. På disse gruppene er det budsjettert med en nedgang fra 1620 

solgte døgn kort i 2014 til 1050 solgte fiskekort i 2015. 

Sesongkort for lokale fiskere er satt til kr 1500 (90døgn). 

Dette er en utvikling som også jeg er sterkt kritisk til og noe som gjør at Syltefjordelva ikke er noen 

folkeelv.  Dette var hovedgrunnlaget for at jeg sa ja til å påta meg denne konsulent jobben. 

 

Regne med at dere rydder opp i usanne påstander. Alle som sitter i dagens styre er kollegialt 

ansvarlig for rykter som settes ut av enkelte styremedlemmer.  

Etter å ha lagt ned enormt mange timer i dugnad for foreningen de siste årene syns jeg at det er 

synd å se den krigføringen og polemikk som styre i Båtsfjord jeger og fiskeforening velger å ha i 

denne saken.  

  

 

Hilsen  

 

Jan Werner Westerwald 

 

 

 

 

 

 


