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Private grunneiere med privat fiskerett i Syltefjordelva. 

 

 

Skulle ønske at jeg slapp denne henvendelsen til dere, men etter episode i dag ser jeg meg nødt til å 

informere dere om dagens hendelse. Jeg var i dag innom Narvesen Båtsfjord da leder av 

valgkomiteen i Bjff gikk til verbal sjikane av meg. Dette skjedde med flere tilhørere tilstede. Jeg ble 

beskyldt for å ta i fra vedkommende Syltefjordelva, ble også truet med anmeldelse og rettsak for at 

han mente at de private grunneierne stengte han ute fra elven. Jeg fikk også forståelse for at han og 

lederen i Bjff i dag hadde gått igjennom gamle dokumenter fra Statskog for avise våres fiskerett. 

Denne opplevelsen var svært lite hyggelig. Vil også informere om at en av grunneierne i dag fikk 

telefon fra lederen i Båtsfjord jeger og fiskeforening med trusler om at det ikke fantes fiskerett på 

vedkomnes eiendom. 

Jeg syns at det er merkverdig at foreningen gikk ut offentlig på lørdag den 4 juli med følgende 

informasjon. Sitat. INFO: 

Til de som fisker i nedre del av elven vil dere se at det er kommet opp skilt med privat fiskerett. 

Båtsfjord jeger og fiskforening ber fiskere som har kjøpt kort hos oss respektere det og ikke fiske i de 

områdene inntil videre. 

FeFo har gitt tillatelse til skilting fordi de ikke kan bestridt dette før dem har gjennomgått dokumenter 

fra statsskog sine tid i Finnmark. Først da vil det komme en endelig avgjørelse.  

Vi som grunneiere er mektig lei av måten deres forpakter opptrer i denne situasjonen på. I henhold 

til jordskifterett har alle disse eiendommene eiendomsgrense til dypål noe som etter rettspraksis 

regnes som eksklusiv fiskerett.  

Jeg vil på det sterkeste oppfordre FEFO til å sette i gang tiltak som stopper Bjff opptreden overfor oss 

alle som grunneiere. Vil også gjøre dere oppmerksom på at det ikke under noen omstendigheter 

under den pliktige organiseringen vil være ønsket fra grunneierne at denne foreningen er med i 

denne prosessen. 



 

Jeg syns at FEFOS opptreden så lang har vært svært positivt og syns at det er tragisk at deres 

forpakter forsurer samarbeidsklimaet mellom oss grunneiere. 

 

Skulle det være noe, kan jeg nåes på telefon 926 38752. 

 

Vennlig hilsen grunneier av 15/5 rensletten ( er inne til tinglysning på undertegnede ) 

 

 

Morten Lund 

      


