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      Tana bru, 6. november 2015 

 

 

Notat vedr. rettigheter i Syltefjordelva 

 

Jeg representerer Båtsfjord Jeger- og fiskerforening (BJFF).  

Viser til spørsmål om eventuelle private fiskerettigheter i Syltefjordelva som oppsto i 

forbindelse med årets sesong. Viser også til møte mellom FeFo og BJFF i Tana bru den 14. 

oktober i år. Som avtalt der fremmes det nå et notat om denne sides syn på saken.    

Enkelte grunneieres anførsler i løpet av inneværende år om private fiskerettigheter har skapt 

mye diskusjon, utfordringer og uro. Her vises blant annet til medieoppslag og diskusjoner i 

det offentlige rom. Det skapte også store utfordringer for forvaltningen av fisket, for eksempel 

i forbindelse med informasjon utad om konflikten, om merking av FeFo- og private 

strekninger i vassdraget mv.  

Både de kraftige reaksjonene i lokalsamfunnet og de utfordringene grunneiernes anførsler har 

skapt, må anses som et uttrykk for at eventuell privat fiskerett ikke har vært praktisert i 

vassdraget, og i realiteten fremstår som nytt.  

Båtsfjord Jeger- og fiskerforening har forholdt seg til FeFo som bortforpakter i den nye 

situasjonen som oppsto på grunn av anførslene om privat fiskerett. I brev av 11. august 2015 

har FeFo gitt uttrykk for at man forholder seg til at det «foreligger andre private eiendommer 

med fiskerett i Syltefjordelven, såfremt annet grunnlag ikke er fremlagt/sannsynliggjort». I 

dette notatet vil det bli redegjort for at det med overveiende sannsynlighet foreligger slikt 

særskilt rettsgrunnlag som tilsier at grunneierne ikke har fiskerett i dette vassdraget.  



 
 

 

Bakgrunn 

Det har vært fisket i Syltefjordelva i lang tid, jf. for eksempel Finnmarkskommisjonens 

rapport for felt 6 Berlevåg og Båtsfjord der det heter på side 79 at det er «liten tvil om at 

lokalbefolkningen har fisket i tilstrekkelig grad til å etablere en rett, og at det før 1905 forelå 

en rett til fiske i de lakseførende elvene i Berlevåg og Båtsfjord, i alle fall for de som bodde 

nær elvene».  

Syltefjordelva har vært forpaktet av Båtsfjord jeger- og fiskerforening siden 1944, det vil si i 

over 70 år. 

I gjeldende forpaktningskontrakt heter det at forpaktningen gjelder «FeFos fiskerettigheter i 

Syltefjordvassdraget». Videre fremgår at den gjelder «den delen av vassdraget som fører 

anadrom laksefisk».  

Det har i all hovedsak ikke vært hevdet fra grunneierhold at grunneiere skulle ha noen form 

for privat fiskerett i elva. I år har imidlertid enkelte grunneiere hevdet dette. 

Det er opplyst at flere av de eiendommene som det er gjort gjeldende privat fiskerett for, 

inngår i uskiftede dødsboer fra langt tilbake i tid, og med et stort antall arvinger/sameiere. Det 

må kunne kreves at talspersoner for disse, godtgjør at de faktisk representerer dødsboet eller 

arvingene/sameiernes syn i denne saken, for eksempel ved skifteattest eller på annen måte, for 

at de skal kunne opptre på vegne av boet eller arvingene/sameierne.  

Spørsmålet i saken er om det foreligger private fiskerettigheter i Syltefjordelva. Hvis slike 

rettigheter finnes i henhold til eiendommenes grunnlagsdokumenter, blir det spørsmål om 

slike rettigheter fortsatt består i dag og hvilke konsekvenser det eventuelt får.   

 

Foreløpig vurdering 

Utgangspunktet er at fiskeretten ligger til grunneier, jf. lakse- og innlandsfiskloven § 16, der 

det heter at «I vassdrag har grunneieren enerett til fiske etter anadrome laksefisk».  

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 i utgangspunktet spørsmål 

om grensen mellom private eiendommer 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, jf. NOU 1993:34 s. 156. Det bemerkes at ved BJFF´s egne 

undersøkelser i år, er det ingen eiendommer som er merket med fiskerett i offentlig kartverk.  

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

før det er undersøkt. Grensene for de eiendommene som det er krevd privat fiskerett 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 

https://bjfjff.wordpress.com/2015/06/05/informasjon-om-privat-fiskerett-i-syltefjordelven/ 

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

undersøkelser av grunnlagsdokumentene for den enkelte eiendommen, noe FeFo også har gitt 

uttrykk for, jf. FeFos brev av 10. juni 2015 til BJFF:  

«Hvorvidt de private eiendommene har fiskerett i Syltefjordelva vil kunne variere basert på opprinnelig 

utmåling, samt etterfølgende avtaler og andre dokumenter, jordskiftesaker mv.»  

Å undersøke disse eiendommene vil være et tid- og kostnadskrevende arbeid. Det er naturlig 

at grunneierne selv legger ned ressurser i å opplyse egne eiendommers grenser. Det gjelder 

både de private grunneierne og FeFo.  

Det antas at noen av eiendommene også omfatter grunn i elva. For eksempel er det tilfelle for 

eiendommer som var tema i jordskiftesakene 2000-1983-0021 og 2000-1986-0020, som FeFo 

har vist til i brevet av 11. august 2015. Det er likevel ikke nødvendigvis slik at grunneier 

innehar fiskeretten, fordi grunneiers rett til laksefisket bare gjelder med de innskrenkninger 

som følger av lov, sedvane, alders tids bruk eller annen hjemmel, jf. laks- og 

innlandsfiskloven § 16. En kan ikke se at de nevnte jordskiftesakene opplyser dette 

spørsmålet.  

https://bjfjff.wordpress.com/2015/06/05/informasjon-om-privat-fiskerett-i-syltefjordelven/


 
 

Det anføres at det foreligger slik annen hjemmel som innebærer at grunneieres eventuelle 

fiskerett ikke lenger er gjeldende Det må anses å foreligge en lokal bruksrett til fiske i hele 

vassdraget, og eventuelle grunneierrettigheter til fiske må anses bortfalt på grunn av 

passivitet, i kombinasjon med at andre både har utøvd rettslige rådighet over og faktisk bruk 

av vassdraget.  

 

Lokal fiskerett på privat grunn?  

Finnmarkskommisjonen har nylig avgitt sin rapport for felt 6 Båtsfjord og Berlevåg. I tråd 

med mandatet er det tatt stilling til rettigheter på FeFo-grunn i feltet, og ikke på privat grunn. 

Det er konkludert med at det foreligger en rett til fiske i blant annet Syltefjordelva for 

lokalbefolkningen (se rapportens punkt 7.2.6).  

Det anføres fra denne side at det ikke bare er etablert en slik lokal fiskerett på FeFo-grunnen i 

elva, men også på privat grunn. En slik rett må anses opparbeidet i hele vassdraget, på 

bakgrunn av at bruken har vært den samme i hele elva, uavhengig av grunneierforholdet, og at 

både rettsoppfatningene og praksisen synes å ha vært lik med hensyn til retten til fiske på 

privat grunn og stats-/FeFo-grunn. Når det har kunnet bli opparbeidet en fiskerett på stats-

/FeFo-grunn, som senere reguleringer og forpaktningsordning ikke har kunnet rokke ved, må 

det i alle fall tilsi at en fiskerett for lokalbefolkningen på privat grunn er i behold, all den tid 

de private grunneierne har vært tilnærmet fullstendig passive overfor det fisket som har funnet 

sted. Dette må innebære at den lokale fiskeretten som opprinnelig må anses å ha vært i hele 

vassdraget, ikke har falt bort, men gjelder like fullt i dag, også på privat grunn.  

Fordi jordutvisningsresolusjonen av 1775 har vært et tema i saken, vises til hva 

Finnmarkskommisjonen skriver i rapporten på side 75: 

«Fordi det ser ut til å ha blitt utmålt bare et fåtall eiendommer etter 1775-resolusjonen i Berlevåg og 

ingen i Båtsfjord, …..hadde resolusjonens § 3 liten praktisk betydning i feltet. Resolusjonens § 3 må 

dessuten leses i sammenheng med § 6…..  

…..Bestemmelsen innebærer at det fisket som før 1775 («hidindtil») hadde ligget til felles bruk, skulle 

drives som før, og ikke bli fortrengt av at det ble utmålt grunn til private.»  

Forutsatt at fisket i Syltefjordelva var etablert før 1775, må 1775-resolusjonens § 6 og lakse- 

og innlandsfiskloven § 24 innebære at fisket som har funnet sted i vassdraget og overveiende 

sannsynlig «have været tilfælles», som det heter i resolusjonens § 6, fortsatt skal kunne drives 

som før, uten hinder av at det senere er utmålt eiendommer til private. Fisket har med andre 

ord vært beskyttet mot innskrenkninger som følge av utmålinger til private, og må uansett på 

et tidspunkt ha etablert seg som en selvstendig rettighet, som også er beskyttet derigjennom.  



 
 

 

Er en eventuell grunneierrett til fiske i behold? 

Det blir nødvendig å vurdere hvilke rettslige konsekvenser det får i dag, at grunneierne har 

vært passive i så lang tid. I utgangspunktet vil en eventuell opprinnelig rett være i behold, 

men lang tids passivitet kan medføre bortfall av rettigheter, når den er kombinert med at andre 

har utøvd bruk, herunder foretatt rettslige disposisjoner over og/eller faktisk bruk av den 

aktuelle eiendommen. I dette tilfellet har tidligere staten og nå FeFo bortforpaktet vassdraget 

til BJFF siden 1944, uten at private grunneiere har motsatt seg det på noe vis. Det kan dermed 

tyde på at grunneierne har akseptert den ordningen som har funnet sted. Videre tilligger det 

mest sannsynlig disse eiendommene en form for lokal, kollektiv bruksrett til fiske som følge 

av lang tids bruk, jf. forrige punkt.   

Uten at en foreløpig har sett forpaktningskontraktene for Syltefjordelva, antas at de har 

inneholdt passuser om at det som bortforpaktes, er statens rett. (Kontraktene er under 

innhenting). I realiteten har imidlertid forpaktningene fremstått som å ha vært gjeldende for 

hele vassdraget. Det vises i første rekke til praksisen i vassdraget, som har gått ut på at det 

ikke har vært gjort forskjell på stats-/FeFo-grunn og privat grunn. Det har ikke vært skiltet 

eller på annen måte signalisert hva som er privat grunn og hva som ikke er det, eller gitt 

uttrykk for at det skulle gjelde ulike regler på ulike strekninger i elva. Fisket har vært utøvd på 

samme måte, av samme brukergruppe og i samme omfang på privat grunn som på stats-

/FeFo-grunn. For øvrig vises det til jordsalgsformannens brev av 16. juni 1964 til Ordo 

fiskeforening, der det heter at kontrakten «er ment å gjelde den del av vassdraget hvor laks, 

sjøørret og sjørøye går». I brevet er det ikke tatt forbehold for eventuell privat grunn.  

Dette innebærer at det i perioden etter 1944 i det minste har fremstått som at staten/FeFo har 

utøvd rettslig rådighet også over de private strekningene i elva. Det opplyses at fiskeoppsynet 

i elva har utøvd samme virksomhet på privat grunn som annen grunn i elva, noe som også må 

karakteriseres som å utøve rettslig rådighet. Grunneierne har ikke hatt innvendinger verken 

mot dette, eller mot fisket som har funnet sted. Tvert imot har en rekke grunneiere vært med i 

BJFF og vært med på å jobbe innenfor forpaktningen. Mange grunneiere gir også i dag 

uttrykk for at det ikke ligger privat fiskerett til eiendommene ved elva.  

Situasjonen i Syltefjordelva minner mye om saksforholdet i Rt. 1979 s. 1421 (Søre Kvam 

fiskeforening). Dommen må antas å kunne bli retningsgivende for hva som kan bli resultatet i 

en eventuell rettslig prosess vedrørende Syltefjordelva.  

 



 
 

Avslutning 

FeFo og BJFF må anses å ha felles interesser i denne saken. Hvis det aksepteres private 

fiskerettigheter i Syltefjordelva, vil det i praksis bety en innskrenkning av både FeFos egne 

rettigheter og lokalbefolkningens og andres bruk av elva. På sikt kan dette også få 

konsekvenser for de andre lakseelvene som FeFo bortforpakter.   

Det anmodes om at FeFo stiller seg åpen for at det ikke er privat fiskerett i vassdraget, både 

som følge av en lokal fiskerett som må anses å gjelde hele vassdraget, og fordi eventuelle 

private rettigheter må ha falt bort som følge av grunneiernes passivitet kombinert med statlig 

bortforpaktning og lokalbefolkningen og andres faktiske bruk. Det vil innebære at fisket i 

vassdraget kan fortsette slik det alltid har vært, som et felles gode - i første rekke for 

lokalbefolkningen, men også til en viss grad for andre.    

Situasjonen i elva har vært den samme i over 70 år. Det synes naturlig at det er de som krever 

endringer, som må godtgjøre at endringer skal skje, og ikke de som ønsker å forholde seg til 

en over lang tid innarbeidet ordning. Det innebærer at det må være grunneiernes oppgave å 

godtgjøre at en eventuell privat fiskerett som ikke har vært praktisert på noe tidspunkt, nå skal 

gjøres gjeldende.  

Deres tilbakemelding imøteses.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Marit Pedersen 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Båtsfjord Jeger- og fiskerforening 


