
Dagfinn Johansen 

9990 Båtsfjord       Båtsfjord 26.06.2015 

 

 

 

Private grunneiere i Syltefjordelva. 

 

Vi som grunneiere og fiskerettshavere i Syltefjordelva har registrert brev som dere har sendt til 

Båtsfjord jeger og fiskeforening 10 0g 11 juni 2015.  Vi forventet at etter informasjon som ble gitt til 

deres forpakter at situasjonen skulle roe seg ned. Som kjent har forpakter foreningen valg å gå ut i 

media, framfør en dialog med oss. Vi så oss nødt til å svare på henvendelsene både fra avisa 

Finmarken og Nrk Finnmark. 

 

Vi har vært i kontakt med de 2 ansatte vaktene som Bjjf har ansatt på den forpaktende grunnen. 

Begge 2 informer at de ikke er gjort kjent med at det er private grunner som de ikke har 

kontrollmyndighet på. Vi finner heller ikke informasjonen på hjemmesiden til Bjjf om hvor fiske er 

tillat.  

Vi ser heller ikke at de har begynt å merke av FEFO sin grunn langs elva. 

Vi regnet med at når de ble gjort oppmerksom på at de ikke har avtaler med de private om fiske på 

deres eiendommer, så ville fiske opphøre umiddelbart. Vi registeret at det fiskes hver dag på private 

grunner og at deres forpakter ikke setter i verk de nødvendige tiltak som de er bedt om å gjøre. Flere 

sentrale medlemmer av foreningen går ut offentlig i sosiale medier at de ikke har tenkt å respektere 

de privates rettigheter. Flere av disse kommer med sjikane mot flere av fiskerettshaverne. 

Lederen av Bjjf har i melding til bror av en av grunneierne. Sitat: vist ikke Bjjf fikk se papirer på 

fiskeretten, truer de med rettsak. Flere av grunneierne har fått slike tilbake meldinger fra 

medlemmer i Bjjf at de skal knuses i retten. 

Vi har vært klar og tydelig på at vi ikke klarer å se at Deres forpakter er part i denne saken. 

Eiendomsforhold og avklaring av fiskerett er noe som kun angår grunneierne langs Syltefjordelva. 

Vi vil i løpet av helgen-neste uke avmerke de private grunnene. Vi håper at FEFO som grunneier påser 

at sin forpakter opptrer på en slik måte at samarbeid kan være mulig. 
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