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Angående søknad om oppdrettslokaliteter i Klubbvika i Nesseby kommune. 

 

Fellesstyret for Vestre Jakobselva er et organ for Vestre Jakobselv JFF og Vadsø JFF som 

har til oppgave å forpakte Jakobselva.  

 

Fellesstyret ser med stor uro på at oppdrettsselskapet Villa Artic har til hensikt å etablere 

et gigantisk oppdrettsanlegg i Klubbvika, 7 km vestfor utløpet til Jakobselva. Jakobselva 

er et nasjonalt laksevassdragsom har hatt en eventyrlig fangstutvikling de siste 20 

årene, fra 300-400 kg på 1980 tallet til rundt 5000 kg de siste årene. Grunnen til denne 

fine utviklinga skyldes at trappene har fungert godt, slik at hele vassdraget er blitt tatt i 

bruk. Medlemmene av de to fiskerforeningene har lagt ned et stort frivillig arbeid for å nå 

dette resultatet. Dersom oppdrettsanlegget blir en realitet, er vi redde for at laksen i 

Jakobselva kan bli utrydningstruet og alt det frivillige arbeidet bortkastet. 

 

Oppdrettsindustrien har vært sterkt i søkelyset den senere tiden av flere grunner. Den 

har mistet kontrollen over lakselusa, fordi den mange steder er blitt resistent mot 

avlusningsmidlene som er kjent i dag. Det er nå grundig dokumentert at parasitten har 

utryddet mange villaksstammer. I Hordaland er så godt som alle lakseelver blitt stengt 

for fiske fordi villaksen er i ferd med å forsvinne, og resten av kysten helt opp til Troms 

er mange bestander på et lavmål. De enorme mengdene av lakseluslarver som 

produseres i oppdrettsanleggene, fester seg på den utvandrende smolten og tar livet av 

den. Når smolten i Jakobselva skal ut i Varangerfjorden, må den passere et belte av 

lakselus og kloakk som kommer strømmende forbi munningen av Jakobselva. 

Avfallsstoffene  som slippes urenset ut fra anlegget tilsvarer kloakkenmengden fra 

Tromsø by. Smittsomme sykdommer som furunkuloseog ILA  vil også lett kunne 

overføres til villaksen. 

 

Et annet problem er rømt oppdrettslaks. Etter at laks begynte å rømme fra 

oppdrettsanleggene, har Jakobselva vært ekstra sårbar. Mens de andre elvene i 

Varangeren stort sett har vært forskånet for rømt oppdrettslaks, har Jakobselva av en 

eller annen merkelig grunn slitt med dette problemet de siste 20 årene. Skulle et uhell 

skje i Klubbvika, vil Jakobselva kunne bli utsatt for en genetisk forurensning som kan 

rasere den ville laksestammen. 

 

Lakseelvene rundt Varangerfjorden tiltrekker seg årlig mange turister som legger igjen 

store verdier og er på den måten med på å opprettholde mange arbeidsplasser. Dersom 

lakseelvene skulle bli ødelagt, vil langt flere arbeidsplasser forsvinne enn de få som 

skapes gjennom oppdrettsvirksomhet. I tillegg har lakseelvene en stor rekreasjonsverdi 

for lokalbefolkningen. Laksefiske og andre friluftsaktiviteter er en av grunnene til at 

mange velger å bo i Finnmark. 

 

Fellesstyret for Jakobselva. 

  


