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1. Godkjenning	av	innkalling	og	dagsorden	
Forsalg	til	vedtak:	Innkalling	og	dagsorden	godkjennes.	
	
Vestre	Jakobselv	Jeger-	og	fiskeforening	innkaller	medlemmer	til	årsmøte	8.	April	
kl	18:00	i	Vadsø	kultursal.		
	
Styret	gjør	medlemmene	oppmerksom	på	at	møtedato,	møteform	og	møtested	
kan	endres	på	grunn	av	covid-19	situasjonen.	Styret	vil	informere	om	eventuelle	
endringer	ved	å	sende	ut	e-post	til	medlemmene	og	oppdatere	hjemmesiden.	
Medlemmer	som	ønsker	å	delta	på	årsmøtet	må	melde	seg	på	i	forkant	av	møtet.	
Påmelding	skjer	ved	at	medlemmer	sender	svar	på	innkallingen	til	
vestrejjff@gmail.com.		
	
Medlemmer	som	ønsker	å	sende	inn	saker	til	årsmøtet	kan	bruke	samme	e-
postadresse.	Frist	for	innkommende	forslag	er	to	uker	før	årsmøtedatoen.		
	
	
Vel	møtt	
	
Styret	
	

2. Valg	av	møtefunksjonærer		
Forslag	til	vedtak:	
Møteleder:	Unni	Pedersen	Stock	
Sekretær:	May	Britt	Harila		
Til	å	underskrive	årsmøteprotokoll:	Foreslås	blant	møtedeltakerne	i	møtet.		
	

3. Årsberetning	
Forsalg	til	vedtak:	Årsberetningen	godkjennes.	
	

4. Godkjenning	av	nye	vedtekter	
Forslag	til	vedtak:	Vedtektsendringene	godkjennes		
	

5. Innkomne	forslag:		
Innkomne	forslag	legges	ut	etter	styrets	behandling	og	innstilling.		

	
6. Medlemskontingent	og	godtgjøring	styremedlemmer	

Forslag	til	vedtak:	Medlemskontingent	og	styrehonorar	godkjennes		
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7. Oppfølgning	av	årsmøtevedtak	2020	
Forslag	til	vedtak:	Fiskekortprisene	opprettholdes	på	dagens	nivå.		
VJJFF	legger	inn	forslag	til	FEFO	om	en	økning	på	10%	på	kortpriser	fra	neste	år.	
	
	

8. Organisatoriske	målsetninger	
Forslag	til	vedtak:	VJJFF	avventer	myndighetenes	tiltak	i	forbindelse	med	Covid-
19	epidemien	og	styret	får	fullmakt	til	å	arrangere	kurs	for	medlemmer	dersom	
tiltakene	fra	myndighetene	endres	og	det	vil	være	forsvarlig	for	våre	medlemmer.	
	

9. Æresmedlemskap		
Forslag	til	vedtak:		Æresmedlemskapet	innvilges		
	

10. Regnskap	og	revisjonsberetning	
Forslag	til	vedtak:	Regnskapet	godkjennes	med	revisors	anmerkninger.	
	

11. Budsjett	
Forslag	til	vedtak:	Budsjettet	godkjennes.	
	

12. Valg.		
Forslag	til	vedtak:	Valgkomiteens	innstilling	vedtas		
	

	
Sak	3	Årsberetning		
	

Årsberetning	2020	
 

Innledning 
Vestre Jakobselv jeger og fiskeforenings (VJJFF) årsberetning for 2020 gjennomgår 
foreningens aktivitet for det siste året. Foreningens økonomi, medlemsaktivitet, styrets arbeid, 
aktivitet innen foreningens interesseområder for jakt, fiske, kvinnetiltak og ungdomsarbeid 
gjennomgås. Årsberetningen redegjør også for fangststatistikk og vårt samarbeid med ulike 
aktører tett tilknyttet foreningen. 
 

Økonomi og regnskap  
VJJFF har i 2020 hatt god økonomi, dette skyldes inntekter fra medlemskontingent og 
fiskekortsalg. Medlemsinntektene til foreningen var i 2020 på 97 700 kr. Inntekter fra 
fiskekort salg var på 1 598 213 kr. Total bruttoinntekt for 2020 var 1 695 913 kr. 
Foreningens samlede driftskostnader for 2020 var på 1 270 801. Foreningens største 
driftsutgifter er lønn til daglig leder og fiskevakt, totalt på 301 128 kr, samt forpaktningsavgift 
på 470 942 kr og provisjon til Elvefiske AS for salg av fiskekort på 177 683 kr.  Provisjon for 
salg av fiskekort over internett har i 2020 vært på 12%. 
VJJFF gjør opp et driftsresultat på 423 285 kr for 2020. 100.00 kr av driftsresultatet ønsker 
VJJFF sitt styre å bruke på vedlikehold i 2021, samt at øvrig overskudd settes på 
innskuddskonto/høyrentekonto.  
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Styret innførte i 2019 avtale med TK-Regnskap, de fører alle våre regnskap, foretar betalinger 
og faktureringer. I tillegg har styret tilgang til økonomirapporterings systemet TK-Regnskap 
benytter.   
  
Foreningen har betalt utestående krav fra perioden 2016-2018, som utgiftsføres på årets 
regnskap. Kravene har til sammen utgjort 8359 kr. 
Pr 31.12.20 har vi utestående fordringer på kr 1 517 205,-. 
 
 
Medlemsaktivitet 
Året 2020 var preget av covid19 også for aktivitetene i VJJFF. Vi begrenset aktiviteten til 
gjennomføring av damedøgn og noe dugnadsarbeid. Vi hadde 75 års jubileum, men måtte se 
oss nødt til å avlyse tenkt markering. Det var lenge svært spennende og uvisst for våre 
besøkende fiskere både fra nært og fjernt om de fikk nyte nye fiskeopplevelser denne 
sommeren. Grensene til Finland åpnet ved sesongstart og mye løste seg. Likevel meldte 
næringslivet i nærområdet mindre aktivitet som følge av usikkerheten rundt covid19. 

Medlemstatus: I året 2020 fikk vi 4 nye medlemmer, totalt er det 498 medlemmer i 
foreningen. 53 av disse er under 18 år, yngste medlemmet er 2 år. 

 

Styrets arbeid 
Styret har bestått av: 
Styreleder: Willy Pedersen  
Nestleder og kvinnekontakt: Unni Pedersen Stock 
Kasserer: Jan Eirik Bjørkås 
Sekretær: May Britt Harila 
Styremedlemmer: Lars Henriksen, Trond Atle Bernhardsen, Marit Enochsen Pedersen 
 
Styreleder har valgt å organisere styrets arbeid gjennom et eget arbeidsutvalg bestående av 
styreleder, nestleder og sekretær. Utvalget har forberedt sakene som har vært til behandling i 
styremøtene. Utvalget har på denne måten kunne følge opp de saker som har hatt behov for 
avgjørelser i styret, i tillegg til å gi en effektiv saksavklaring mellom styremøtene.  
 
Styrearbeidet har vært omfangsrikt og styret har i alt hatt 7 styremøter og behandlet 42 saker 
denne perioden. Alle styresakene er protokollført og skal legges tilgjengelig for medlemmene 
digitalt i løpet av 2021, da med unntak av de saker om omfatter ansettelsesforhold og 
forretningsmessige forhold.  
 
Styret har i løpet av året vedtatt ansettelser og inngått nye avtaler med kortutsalgssteder, 
deltatt på dugnader og holdt kontakt med ulike samarbeidsparter. Målet har hele veien vært å 
formalisere våre samarbeid, være en konstruktiv samarbeidspart, en ansvarlig arbeidsgiver, 
samt sikre god drift av vassdraget, i henhold til forpaktningsavtalen med FEFO, og 
foreningen. Det har også vært jobbet med forberedelser til et promoteringsprosjekt for 
Jakobselva og næringsaktører i området rundt. Dette ble dessverre ikke igangsatt på grunn av 
covid19. 
Styret og styreleder har jobbet tett sammen med daglig leder dette året. Dette har vært 
nødvendig for å sikre kontinuitet, kompetanse og en god gjennomføring av fiskesesongen. 
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Daglig leder har bidratt sterkt til en god forpaktning av vassdraget i 2020, og styret takker 
begge foreningens ansatte for jobben gjort for VJJFF i 2020.  
 
Styret vil også takke alle våre frivillige fiskevakter og de som har stilt opp på en rekke 
dugnader gjennom hele året.  
 
I tillegg retter vi stor takk til alle våre samarbeidspartnere for et godt og konstruktivt 
samarbeid i 2020, og da særlig TK Regnskap AS og FEFO.  
	
	

Foreningens interesseområder   
 

Damedøgn		
26.juni ble det arrangert damedøgn - arrangør Unni Pedersen Stock. Et 
fantastisk damedøgn med 25 damer. Lill-Johanne Eliseussen vant fluer fra Ketil 
Fredheim med første fisk på land. Yvonne Andersen Bangsund vant fiskestang fra Varanger 
sportslager med største fisk på land, 1,7 kg, og Kristine Roska vant caps og t-shirt fra Sport1 
for en krevende ferd fra Bjarneholla etter storfisken som dro snøret ned forbi kaffeplassen. I 
alt ble det tatt ca 15 laks, noe som er ny rekord. Ekkoet gjallet i berget hver gang noen hadde 
fisk på kroken.  
Morten Diediskis var som alltid en god instruktør til de som ønsket litt opplæring i fluefiske. 
Vi takker gode sponsorer for fine premier. 
  

Ungdomsutvalg		
Ungdomsutvalget har ikke hatt aktivitet denne årsmøteperioden.   
  

Fiskeutvalg	
Vestre Jakobselv har badet i sol, regnvann og flomvann de tre første månedene av denne 
sesongen. Naturen er variert og gir oss som elsker å være ute mangfoldige opplevelser.  
  
Sesongen startet med rekordflom i elva. Om lag fire meter over normalen gjorde fisket 
utfordrende, selv for de mest erfarne fiskerne. Koronasituasjonen så lenge ut til også å gjøre 
endringer i elva. Mange av våre faste gjester har hatt en nervepirrende vår, men for mange av 
dem ble fiske i elva likevel mulig.  
  
Lars Helge Henriksen fikk årets første laks 5.juni på 101cm og 10,2kg. 
  
Tradisjonelt har jakobselvdalen alltid vært et møtested for tilreisende og lokale, enten det er i 
naturen, gjennom handel eller fiske i fjorden. Jakobselva er en del av denne tradisjonen. Dette 
er vi glade for. Vi er stolte av vårt internasjonale miljø. Møtet mellom lokale og tilreisende 
har tilført elva mye i form av større profesjonalitet, nye vennskap og en gjensidig positiv 
kulturutveksling. Benytt elven som en møteplass, ta del i kulturutvekslingen, si hei med et 
smil til de du møter og kanskje får du et nytt livslangt bekjentskap med en som deler din 
lidenskap for fiske og friluftsliv.  
 
Det lokale engasjementet for elva har også i år vært stort. Det har vært lett å få folk 
til å komme og hjelpe til å bygge opp det som har blitt ødelagt under flommen. Uten denne 
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innsatsen hadde det vært vanskelig å få på plass den infrastrukturen som over år har vært bygd 
opp. Vi opplever at folk er flinke til å ta med seg søppelet og tar ansvar når det trengs. Det 
takker vi alle for.  
 
VJJFF hadde gjennomgående for fiskesesongen 2020 et bra gjennomført opplegg for 
forvaltingen av elven. De målsetninger satt for driften av elven ble gjennomført i all 
hovedsak. Målsetningene for økonomien, da budsjettert omsetning, ble nådd, samt at de fleste 
gjøremål som daglig leder hadde for drift også ble gjennomført. 
 

Fangststatistikk 
Tallene er tatt fra fangsrapp.no som er Fylkesmannens fangststatistikk for Jakobselven. Her 
fremkommer også statistikken fra de andre grunneierne i elven. Disse tallene omtaler kun 
anadrome arter.  
 
Gjenutsatt fisk:  
 Laks under 3 kg Laks 3- 6,9 kg Laks f.o.m. 7 

kg 
Sum laks Sum sjøørret Sum sjørøye 

  Antall Vekt Antall Vekt Anta
ll 

Vekt Anta
ll 

Vekt Antall Vekt Antall Vekt 

Total 722 1 226 177 789 35 294 934 2 309 4 4 1 2 
Tiltaksfiske etter 
pukkellaks                      

 2  3                     

Vestre Jakobselv 
JFF                               

722 1 226 177 789 35 294 934 2 309 4 4 1 2 

                          

 
 
 
 
 
Avlivet laks:  
 
  Laks < 

3kg 
  3kg 

<= 
Laks 
< 
7kg 

  Laks >= 
7kg 

  Totalt   Sjøør
ret 

  Sjørø
ye 

  Puk
kell
aks 

  

  antall vekt antal
l 

vekt antall vekt antall vekt antal
l 

ve
kt 

antal
l 

vekt anta
ll 

vekt 

Stiftelsen 
Esbensen  

                            

Tiltaksfiske 
etter 
pukkellaks  

                            

Torbjørn 
Bernhardsen  

                            

Vestre 
Jakobselv 
JFF  

1 764 2 910 255 1 170 45 383 2 064 4 46
3 

15 19 1 2 2 3 

 
 
Daglig leder har bedt Elveguiden om å vise fordelingen av hann og hunn laks fanget i 2019 og 
2020.  
 
I 2019 ble det fanget totalt 2338 laks. 1560 hannfisk og 778 hunnfisk. Prosentvis fordeling for 
2019 er: Hunnfisk: 33,28 %. Hannfisk: 66,72 %. 
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I 2020 ble det fanget totalt 2969 laks. 2399 hannfisk og 570 hunnfisk. Prosentvis fordeling for 
2020 er: Hunnfisk: 19,2%. Hannfisk: 80,8%. 
 
Dette viser en reduksjon i antall hunnlaks fra 2019 til 2020 på om lag 14,1 prosent. 
Midtveisevalueringen i 2019 viser også at Jakobselvlaks mellom 3 og 7 kg er den vektklassen 
med svakest resultat i henhold til gytebestandsmålene. Midtveisevalueringen for 2020 skiller 
ikke på vektklassene, men gir kun en samlet vurdering av totalt antall fanget laks i kilo.  
 
Midtveisevalueringen for Jakobselva var som følger: 
 
             
RESULTAT Tidlig år Normalt år Seint år Forventet 
Forventet 
gytebestand ved 
sesongslutt  

  4 026 kg 4 735 kg         7 142kg                                                                   

Avvik fra 
gytebestandsmålet 

2 107 kg 2 816 kg 5 223 kg 

Forventet 
gytebestand som 
prosent av 
gytebestandsmålet 

  97   %   114   % 168   % 

   
Resultatet fra denne beregningen viser at Jakobselva ligger godt innenfor 
gytebestandsmålene, selv om avvikene fra normalt år er vesentlig. Det ble derfor ikke 
iverksatt tiltak i elven for å redusere uttaket av fisk sesongen 2020. Rune Muladal 
gjennomførte også en yngel og smolt telling i elva. Resultatet fra denne tellingen viser at elva 
produserer rikelig med yngel og smolt i alle aldersklasser, noe som forteller at tilstanden og 
produksjonen i elva er god.  
 
Det som bekymrer oss, er nedgangen i antall hunnfisk i elva. Laks mellom 3 og 7 kilo var en 
svak vektklasse i 2019 og denne trenden har også forsterket seg noe i 2020. Dette innebærer 
at styret bør vurdere å frede hunnlaksen tidligere i sesongen, som et føre-var-tiltak, slik at 
flere hunnlaks overlever og får gytt.   
 
Pukkellaks fangstene i 2020 uteble. To registrerte fisker på til sammen 3 kg. Dette er bra på 
mange måter, men det forventes et betydelig innslag av pukkellaks sesongen 2021. 
 

Elvedrift  
Styret  besluttet å ansette daglig leder i 20% stilling på årskontrakt, og en fiskevakt 100% 
gjennom hele fiskesesongen. Daglig leder har driftet kortsalget, sesongforberedelsene, alt av 
rapporteringer og andre oppgaver tilknyttet driften av elva. Elvevakten har utført de oppgaver 
tilknyttet vaktholdet og har sammen med daglig leder også jobbet med vedlikehold og drift av 
fisketrappene. Det var forventet en rolig sesong på grunn av Corona-pandemien og stengte 
landegrenser. Denne situasjonen endret seg, da Finland og flere andre land åpnet sine grenser 
og tilreisende fiskere fikk komme og fiske i elva. Videre har daglig leders oppgaver krevd 
mer tid enn hva styret først hadde estimert og styret besluttet derfor også å etterbetale daglig 
leder lønn for arbeid medgått utover timeantallet i kontrakten. Styret valgte også å ansette en 
til elvevakt på 50% gjennom sesongen, da det ble klart at det var behov for ytterligere 
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vakthold, samt at denne vakten også har god dykkekompetanse som har gjort det mulig for 
oss å overvåke elven gjennom sesongen.   
 
Det ble gjennomført en del dugnadsarbeid etter storflommen. Frivillige deltok for å sette i 
stand ødelagt infrastruktur, herunder plankestier og gapahuker.  
 
Fisketrappene fungerte godt gjennom hele sesongen. Støttemuren i Tredjefossen har fungert 
godt og tålt vinterens påkjenninger.  
 
Fisketellerne er gamle, men fungerer delvis. Utfordringene med tellerne er at de ikke teller 
korrekt. Dette slår seg ut på to forskjellige måter: 1 det går ca 6-7 sekunder mellom hver gang 
det registreres fisk gjennom telleren. Går fisken raskere gjennom telleren en hva telleren 
rekke å registrere vil ikke alle fiskene telles. 2 Går det flere fisk samtidig, vil ikke disse 
fiskene registreres i telleren. Dette fører til at resultatet fra fisketellerne ikke gir korrekt antall 
laks som passerer trappene. Videre er mekanismen som registrerer gjennomgangen noe 
ustabil. Summen av disse svakhetene gjør at tallene fra tellerne er best egnet som estimater på 
oppgangen i elven.  
 
Vakthyttene til VJJFF er i ulik forfatning. Vakthytten i Brokulpen ble ominnredet og det 
gjorde det mer praktisk å jobbe utfra hytten.  
 
Vakthytten i Djupholla ble brukt av vaktene og per i dag er det ikke noen tilbakemeldinger på 
hvordan hytten har fungert. Gamlehytten i Djupholla står for fall. Den ble planlagt revet 
denne sesongen, men av ulike årsaker har det vært vanskelig å gjennomføre en dugnad for 
dette arbeidet.  
 
Hytten i Goibeski har blitt vasket og deler av hytten er blitt utbedret tidligere år. Det er 
observert røyskatt på saltaksloftet i hytten. Foreningen har engasjert sine beste jegere på 
området, men ingen av disse jegerne har klart å felle/fange inntrengeren. Vi kontakter 
forsikringsselskap og oppretter sak på dette. Tilbakemeldingen er at hytta fungerer. Det har 
også blitt laget regler for bruk og tilgang til hytten, hvor vakthold har vært prioritert.  
 
ATV’ene til foreningen har hatt sitt årlige vedlikehold, samt at begge syklene har måttet ha 
reparasjoner. Begge syklene har fortsatt behov for reparasjoner etter endt sesong.  
 
Foreningen kjøpte inn ca 110 stokker for bålfyring i gapahukene. Dette tiltaket har fått god 
tilbakemelding og har også spart omkringliggende vegetasjon.  
 
Daglig leder og en elvevakt har også deltatt på kurs i forbindelse med økningen av pukkellaks 
i elven. Dette er et satsingsområde for daglig leder og ansett som verdifullt for å bedre forstå 
og bygge opp kompetanse i foreningen om denne nye arten, som man regner med vil bli en 
permanent sommergjest i elven fremover.  
 

Gjennomføringen av kortsalget  
Gjennomføringen av kortsalget i butikk, med betalingsløsninger har fungert godt i år. VJJFF 
har gjennomgående gode tilbakemeldinger fra denne delen av kortsalget. Utfordringene har 
vært at enkelte fiskere har hatt udaterte e-postadresser, noe som har ført til at de ikke har fått 
tilsendt sine fiskekort. Dette har vært løst fortløpende av Elveguiden og av daglig leder.  
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Nettsalget åpnet 1. mai. Salget av disse kortene gikk bra. Det var noen små problemer som ble 
håndtert av Elveguiden fortløpende. Tilbakemeldingene har også vært positive fra fiskere som 
har kjøpt kortene online. Det er gitt tilbakemeldinger på at selskaper har kjøpt opp kort til sine 
kunder, sammen med overnatting. Dette har ikke VJJFF oversikt over, da kortene som er solgt 
er personlig, og kjøpt i henhold til våre retningslinjer.  
 
Kortsalget gjennomført av Team Jakobselv har også i år gått bra. Det har vært en del 
utfordringer, da med tanke på selve gjennomføringen av salget, betalingsløsninger og 
kundeoppfølgingen, herunder: fangstrapporteringer, refusjon av kort, avbestillinger og antall 
tilgjengelige kort.  
 
VJJFF har i avtale med bedriftene, ønsket at bedriftene skulle booke sine kort innen 1. mai. 
Kort som ikke ble booket på denne datoen skulle da gå til websalget. Denne ordningen ble 
endret da Corona-situasjonen inntraff, og bedriftene hadde per 1. mai mistet store deler av 
kundegrunnlaget pga stengte landegrenser. Fristen ble flyttet to ganger. Først til 1. juni, så til 
20. juni, og etter vedtak i styret fikk bedriftene sitte på kortene ut sesongen. Dette var 
nødvendig for å gi bedriftene større forutsigbarhet og for å sikre VJJFF sitt kortsalg.  
 
De ulike bedriftene har benyttet ulike betalingsordninger. Noen bedrifter har kjøpt kortene på 
bedrift, andre har solgt kortene direkte på fisker. Dette har medført at på noen kort har 
fiskeren selv rapportert på kortet, men for andre har bedriften måtte registrere fangst på 
kortene for fiskeren. Det har også vært mange forespørsler på refusjon av fiskekort. VJJFF har 
ikke ønsket refusjon, men der hvor fiskeren har gjort feilbookinger har Elveguiden hjulpet til 
og refundert noen kort.  
 
Det har også blitt gjort feil mellom bedriftene på antall kort per døgn. VJJFF har fått 
henvendelser om at potten til Team Jakobselv ikke har stemt med de antall kort som har vært 
tilgjengelig. Samlet sett er det snakk om 5 døgnkort for 2020. Feilen kan ligge hos bedriftene 
som ikke har hatt god nok oversikt over hverandres kort, eller at vi har lagt ut færre kort enn 
avtalt. For den siste forklaringen kan feilen ligge i at kortene ikke booket 1. mai, og tatt inn av 
oss og at vi da ikke har lagt tilbake de kort som bedriftene kunne få i henhold til avtalen.  
 
Bedriftene ble bedt om å gi deres evaluering av kortsalget. Alle bedriftene med unntak av en 
bedrift har gitt tilbakemelding.  
 
Styret i VJJFF har også inngått nye kortsalgsavtaler med bedriftene og Elvefiske AS. 
Bedriftene har fått samme avtalene som for sesongen 2020, med unntak av noen endringer, 
hvor deres avtaler blant annet nå gjelder ut forpaktningsavtalen VJJFF har med FEFO.  
 
Avtalen med Elvefiske AS er reforhandlet, etter at styret har innhentet tilbud fra andre 
leverandører. Elvefiske AS har etter forhandlinger gitt VJJFF det mest prisgunstige tilbudet.  
 
 
 

Samarbeidsparter  
VJJFF har hatt god dialog med våre ulike samarbeidspartnere. Dialogen har vi opplevd som 
konstruktiv og VJJFF har fått god hjelp til gjennomføringen av overvåkningsfisket, hvor 
NINA har bidratt med metode for uttak og utstyr. Resultatet fra overvåkningsfisket viser at 
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det ikke er funnet oppdrettslaks i de innsendte skjellprøvene. Dette opplever vi som vært 
positivt for vårt vassdrag.  
 
Vi har fortsatt støtten til organisasjonen Redd Villaksen, med to døgnkort til auksjon.  
 
Styreleder har deltatt på Webinar i regi av Sametinget hvor forpaktere fra blant annet Alta, 
Tana, Lakselv og Sør-Varanger deltok. FEFO var også med på dette webinaret. 
Informasjonen som ble delt under webinaret var svært interessant, spesielt hvordan de 
ulikeforvalterne løser sine oppgaver i fellesskap med myndigheter og brukerne.  
 
VJJFF har deltatt i høringsprosessen om ny kystsoneplan med et høringsbrev til kommunene. 
VJJFF har i dette høringssvaret ønsket en oppdrettsfri fjord, men utvidende vernesone rundt 
utløpet til elevene som renner ut i Varangerfjorden for å sikre varig vern av vassdragene.  
 
VJJFF har hatt et godt samarbeid med FEFO. FEFO har styrket arbeidet med forpakterne 
innen egen organisasjon og det har vært til god hjelp for VJJFF. FEFO har støttet VJJFF med 
100.000 NOK til utbedring av fisketrappene i 3. Fossen. Videre har FEFO også vært 
behjelpelig med å finne fram til støtteordninger for nedfisking av pukkellaks kommende 
sesong. Styret opplever samarbeidet med FEFO som konstruktivt og godt.  
 
VJJFF og FEFO har siden 2016 avventet anke på klage på kortsalgsordningen til VJJFF. 
Svaret på anken fra departementet ble offentliggjort desember 2020. Klagers ønske om lik 
tilgang på sesongkort ble avvist av departementet. Klager fikk derimot medhold i at fire kort, 
solgt etter loddtrekning til fiskere utenfor Finnmark, ikke gir rimelig tilgang til fiskere som 
ikke ønsker overnatting. FEFO og VJJFF har anført at ordningen siden 2016 er utvidet til 10 
døgnkort i 2018 som i tillegg selges over nett for å imøtekomme dette. Videre har FEFO bedt 
VJJFF også overføre 2 døgnkort fra reiselivsbedriftene til websalgsordningen, slik at man 
ikke så tvil om rimelig tilgang. FEFO har vært enig med VJJFF om at utvidelsen i antall 
døgnkort til bosatte utenfor Finnmark per i dag er god nok. Styret er enig med FEFOs løsning 
på saken og vil etterkomme dette for sesongen 2021.  
 
VJJFF har søkt Miljøverndirektoratet om støtte til uttak av pukkellaks. Støttet omhandler 
innkjøp av utstyr og støtte til gjennomføring av tiltaket. VJJFF har i alt søkt direktoratet om 
126.000 NOK til gjennomføring av tiltaket.  
 
Styret i VJJFF har lyst ut stillingene som elvevakt og daglig leder for sesongen 2021. 
Søkertilgangen har vært svært god og styret har funnet gode kandidater til engasjementene for 
sesongen 2021. Styret har besluttet å ansette Vidar Isaksen som ny daglig leder. Vidar har god 
kunnskap om foreningens forpaktningsarbeid, erfaringer som elvevakt og kjenner VJJFF godt. 
Styret ønsker ny daglig leder velkommen i VJJFF.  
 
VJJFF ønsker å takke avgått daglig leder Morten Diediskis for jobben og innsatsen for VJJFF. 
Morten har lagt ned stort arbeid i foreningen siden 2014 som elvevakt og daglig leder. Morten 
har blant annet bidratt med å øke kompetansen til VJJFF innen vassdragsforvaltning, om fiske 
generelt og organisasjonsarbeid. Han har ytt et betydelig dugnadsbidrag og vært en viktig 
kontinuitet i foreningen, som over år har sikret en god drift av elveforpaktningen. Mortens 
bidrag til VJJFF er stort og styret håper Morten vil fortsette sitt engasjement for foreningen 
også i framtiden. 	 
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Jaktutvalg 
I 2020 ble møte for bestandsplan avviklet den 10. mars. Dette er et møte sammen 
med FeFo for tildeling av kvote dyr pr. jaktfelt, samt trekk av stjernefelt pr. kommune i Tana 
og Varanger.  
I mai var den årlige tildelingen av jaktfelt. På grunn av covid19 ble trekning foretatt via 
Teams, noe som fungerte bra.  
 

Evaluering av sesong 2020  
I 2020 ble det fanget totalt 2969 laks. 2399 hannfisk og 570 hunfisk. Prosentvis  
fordeling for 2020 er: Hunnfisk: 19,2%. Hannfisk: 80,8%  
I 2019 ble det fanget totalt 2338 laks. 1560 hannfisk og 778 hunnfisk. Prosent vis  
fordeling for 2019 er: Hunnfisk: 33,28 %. Hannfisk: 66,72 %  
Dette viser en reduksjon i antall Holaks fra 2019 til 2020 på om lag 14,1 prosent.  
Midtveis evalueringen i 2019 viser også at Jakobselva laks mellom 3 og 7 kg er den  
vektklassen med svakest resultat i henhold til gytebesandsmålene.  
Midtsesongsevalueringen for 2020 skiller ikke på vektklassene, men gir kun en samlet  
vurdering av totalt antall fanget laks i kilo.  
VJJFF har været bekymret for situasjonen og har hatt en løpende kontakt med FEFO og 
biolog som holder tilsyn med elva. De tilbakemelding vi har fått fra biolog etter de har vært 
på befaring, dykket og el-fisket etter smolt, er at det er mye smolt i elva, og vi ligger over 
gytebestandsmålet, men samtidig må vi følge med.  
Styret vil på sen-høsten og i vinter vurdere om det må gjøres tiltak for å endre en 
nedadgående tendens. Medlemmer bes sende inn forslag og innspill for tiltak som kan 
avhjelpe og føre til bedre bestandsutvikling for holaksen, til Vestrejjff@gmail.com.  
 
Trappen 1. fossen:  
Telleren i 1. fossen ble satt ut den 25 juni og tatt opp den 22 oktober, telleren har vært i 
funksjon stort sett helle tiden:  
1 fossen:  
I 2020 passerte 4005 laks telleren.  
I 2019 passerte 2964 laks telleren.  
I 2018 passerte 4898 laks telleren.  
I 2017 passerte 6458 laks telleren.  
I 2016 passerte 4682 laks telleren.  
  

Russelaks og oppdrettslaks  
I sesong 2020 ble der registrert to russelaks på laksebørsen, det ble dykket fire ganger i elva 
og det ble ikke observert russe- eller oppdrettslaks. Vi må nok forvente en stor oppgang av 
russelaks i sesong 2021.  
  
9.sept hadde vi besøk av Rune Muladal fra Naturtjenester i Nord, han har dykket fra 1. fossen 
og ned til Laksekulpen - det ble observert 202 laks.  
Rune el-fisket også, og der var mye smolt i alle årganger 2016, 2017, 2018 og 2019.  
	
	
	
	
	
For	Styret	
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Willy	Pedersen		
Styreleder		
	
	
Sted/Dato:	Vadsø	19.03.2021	
	
	
	
	
Forslag	til	vedtak:	
Årsberetningen	godkjennes		
	
	
	
	
Sak	4:	Vedtektsendringer	
	

a. VJJFF	 har	 revidert	 sine	 vedtekter	 i	 2020.	 Erfaringene	 fra	 dette	 er	 at	 det	
fortsatt	er	behov	for	presiseringer	i	regelverket	til	VJJFF.	Sist	årsmøte	ønsket	
medlemmer	 å	 ha	med	 fullmakter	 som	 en	 del	 av	 stemmeantallet	 i	 årsmøtet.	
Dette	ble	avvist	av	møteleder	 i	møtet.	Bakgrunnen	 for	avvisningen	er	at	det	
ikke	er	praksis	i	VJJFF	for	slike	fullmakter	og	det	har	ikke	vært	annonsert	for	
medlemmene	 i	 innkallingene	 til	 årsmøte	 at	 dette	 er	 en	 mulighet,	 samt	 at	
fullmaktene	heller	ikke	ble	behandlet	under	innkallingen	til	møtet.	Styret	har	
også	 fastholdt	 at	 stemmer	 kun	 kan	 avgis	 ved	 oppmøte	 på	 årsmøtet.	 Dette	
prinsippet	ønskes	opprettholdt.	Bakgrunnen	for	dette	er	at	årsmøtet,	som	er	
foreningens	høyeste	organ	skal	kun	behandle	saker	og	forslag	til	endringer	i	
saker	 under	 møtet.	 Medlemmer	 som	 ikke	 er	 tilstede,	 men	 kun	 har	 gitt	 sin	
fullmakt	 kan	 ikke	 ta	 stilling	 til	 eventuelle	 endringer	 foreslått	 i	 møtet.	 En	
fullmaktsordning	 vil	 svekke	 organets	 mulighet	 til	 å	 ta	 stilling	 til	
endringsforslag	som	kan	oppfattes	å	gå	ut	over	fullmakter	gitt	medlemmer.		

b. Vedtektene	har	per	i	dag	ikke	en	vurdering	av	når	et	medlem	kan	møte	med	
fulle	 rettigheter	 i	 styret,	 utvalg	 og	 årsmøtet.	 Andre	 frivillige	 foreninger	 har	
satt	et	tidspunkt	for	når	nytt	medlemskap	skal	være	gyldig	for	å	kunne	delta	i	
styrer,	utvalg	og	årsmøte	med	fulle	rettigheter.	Styret	mener	derfor	at	VJJFF	
skal	 fastsette	 i	 sine	 vedtekter	 når	 nytt	medlemskap	 gjøres	 gjeldende.	 Dette	
fordi	nytt	medlem	skal	kunne	motta	sakspapirer	i	god	tid	før	møtet	og	for	at	
medlemmene	 skal	 rekke	 å	 sette	 seg	 inn	 i	 hvilke	 rettigheter	 og	 plikter	 et	
medlem	har	 i	 foreningen.	Videre	er	det	viktig	 at	 årsmøtet	også	har	oversikt	
over	 antallet	 stemmeberettiget	 under	 årsmøtet	 slik	 at	 like	 demokratiske	
rettigheter	for	medlemmene	sikres.		

	
Forslag	til	vedtak:		
	
Nytt	punkt	11	under	paragraf	8	Ordinært	årsmøte:		
Årsmøtet	fastsetter	stemmeantall	ved	konstitueringen	av	årsmøtet	(også	gjeldende	for	
ekstraordinært	årsmøte).	Medlemmer	avgir	stemmer	ved	personlig	oppmøte.	Nye	
medlemmer	av	Vestre	Jakobselv	Jeger-	og	Fiskeforening	har	fulle	rettigheter	når	
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medlemmet	kan	framvise	godkjent	dokumentasjon	på	medlemskap	inngått	inntil	fjorten	
dager	før	fastsatt	årsmøtedato.	
	
Sak	5:	Innkomne	forslag		
Styret	legger	fram	innstilling	til	innkommende	saker	under	årsmøtet.	Innkommende	
saker	skal	være	innsendt	styret	på	vestrejjff@gmail.com	minst	to	uker	før	fastsatt	
årsmøtedato.			
Forslag	til	vedtak:		
	
Sak	6:	Medlemskontingent	og	godtgjøring	styremedlemmer	
Forslag	til	vedtak:		
Medlemskontingenten	for	VJJFF	for	ordinære	medlemmer	er	300	kr,	for	familie	
medlemskap	600	kr,	for	pensjonister	og	ungdom	mellom	16	og	18	år	150	kr	og	
medlemmer	under	16	år	50	kr.		
	
Styremedlemmer	innrømmes	sesongkort	for	sesongen	2021.	Styreleder	innrømmes	et	
honorar	på	10.000	NOK	for	årsmøte	perioden	2021.		
	
Sak	7:		Oppfølgning	av	årsmøtevedtak	2020	
	
Årsmøtet	vedtok	at	styre	skulle	se	på	endringene	av	fiskekortprisene	under	sist	årsmøte.	
Styreleder	 er	 av	 den	 oppfatning	 at	 VJJFF	 ikke	 endrer	 kortprisene,	men	 at	 de	 også	 for	
2021	beholdes	på	nivå	med	sesongen	2020.	VJJFF	har	ikke	svikt	 i	 inntekter	som	skulle	
tilsi	at	kortprisene	bør	øke.		
	
Forslag	til	vedtak:	Fiskekortprisene	opprettholdes	på	dagens	nivå.		
VJJFF	legger	inn	forslag	til	FEFO	om	en	økning	på	10%	på	kortpriser	fra	neste	år.	
	
Sak	8:	Organisatoriske	målsetninger	
VJJFF	hadde	for	2020	flere	organisatoriske	målsetninger	om	til	tilbud	til	medlemmene	i	
VJJFF,	herunder	jaktprøvekurs,	fluefiske	kurs	m.m	Disse	tilbudene	var	det	ikke	mulig	for	
VJJFF	å	gjennomføre	i	2020	på	grunn	av	pandemien.	VJJFF	mener	også	for	2021	at	
situasjonen	i	fortsatt	er	svært	usikker	og	anbefaler	ikke	å	planlegge	liknede	kurs	for	
2021.	VJJFF	vil	likevel	ønske	å	gjennomføre	tilbud	til	medlemmer,	men	tilbudet	må	
tilpasses	smittevernsituasjonen	og	styret	ønsker	derfor	ikke	å	per	dags	dato	å	planlegge	
konkrete	kurs	i	regi	av	VJJFF.	
	
Forslag	til	vedtak:	
	
VJJFF	avventer	mydighetenes	tiltak	i	forbindelse	med	Covid-19	epidemien	og	styret	får	
fullmakt	til	å	arrangere	kurs	for	medlemmer	dersom	tiltakene	fra	myndighetene	endres	
og	det	vil	være	forsvarlig	for	våre	medlemmer.		
	
Sak	9:	Æresmedlemskap		
Odd	Lehto	har	i	over	20	år	jobber	for	foreningen	som	fiskevakt.	Lehto	har	vært	en	del	av	
foreningens	virke	i	en	imponerende	lang	periode.	Odd	har	gjennom	to	tiår	vært	med	på	å	
utvikle	og	skape	et	vassdrag	som	i	dag	er	i	svært	god	forfatning.	Styreleder	mener	derfor	
at	Odd	er	godt	kvalifisert	som	æresmedlem.	
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Vedtak:	
Æresmedlemskapet	innvilges.			
	
Sak	10:	Regnskap	2020	og	revisjonsberetning		
Regnskap	og	revisjonsrapport	vedleggs	i	eget	dokument.	
	
Forslag	til	vedtak:	Regnskapet	godkjennes	med	revisors	anmerkninger.	
	
Sak	11:	Budsjett	2021	
	
	 	 Vedtatt	 Forslag	
	 REGNSKAP		 Budsjett	 Budsjett	
		 2020	 2020	 2021	
Driftsinntekter	 		 		 		
Salg	Fiskekort	 -1	598	213	 -1	500	000	 -1	500	000	
Annen	driftsinntek/	
Prosjektermidler	

0		 -150	000	 -226	000	

Medlemskontigent	 -97	700	 -75	000	 -90	000	
Sum	driftsinntekter	 -1	695	913	 -1	725	000	 -1	816	000	
Driftskostnader	 		 		 		
Lønn	 331	128		 234	000		 350	000		
Avskriving	 55	450		 55	450		 55	450		
		 		 		 		
		 		 		 		
Annen	driftskostnad	 		 		 		
Leie	lokale	 0		 0		 1	200		
Renovasjon	 6	938		 0		 7	000		
Lys	og	varme	 7	399		 12	000		 7	500		
Rubic	Medlemssystem	 13	512		 		 13	500		
Annen	leiekostnad	 1	240		 		 1	200		
Forpaktningsavgift	 470	942		 525	000		 480	000		
Verktøy,	driftsmaterialer,	inv.	 32	088		 49	400		 30	000		
Arbeidsklær	 38	408		 5	000		 16	000		
Rep	og	vedlikeh./prosjekt	 260		 150	000		 326	000		
Regnskapsførsel	og	gebyr	POGO	 52	664		 35	000		 38	000		
Honorar	juridisk	bistand	 7	125		 		 		
Provisjon	Elveguiden/andre	 177	683		 60	000		 150	000		
Kontorrek,	lisenser,	møter	kurs	 3	658		 65	000		 4	000		
Telefon	 10	305		 18	700		 10	000		
Bilkostn,	drivstoff	vedl.hold	 20	828		 35	000		 20	000		
Forsikring	ATV	 7	193		 15	000		 7	500		
Bilgodtgj./diett/annonse/gaver	 6	675		 		 6	500		
Forsikring			 15	582		 10	000		 16	000		
Eiendoms	og	festeavgift	 1	668		 2	000		 1	700		
Annen	kostnad	 970		 		 1	000		
Bank	og	kortgebyr	 726		 2	000		 800		
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Kostnader	2016	-	2018	 8	359		 		 		
Sum	annen	driftskostnad	 1	270	801		 1	273	550		 1	543	350		
		 		 		 		
Driftsresultat	 -425	112	 -451	450	 -272	650	
		 		 		 		
Annen	renteinntekt	 		 		 		
Renteinntekter		 -200	 		 		
Rentekostnader	og	purregebyr	 2	027		 		 		
Sum	renteinntekter	 1	827		 0		 0		
		 		 		 		
		 		 		 		
Årsoverskudd	 -423	285	 -451	450	 -272	650	
Årsunderskudd	 		 		 		
	
	
Forslag	til	vedtak:	
	
Budsjettet	godkjennes	
	
Sak	12:	Valg		
	
	Valgkomiteens	innstilling:		
	

Willy	Pedersen																									Leder																						Valg	1	år	
Unni	Pedersen																											Nestleder															Ikke	på	valg	
Jan	Erik	Bjørkås																										Kasserer																	Valg		
May	Britt	Harila																									Sekretær																Ikke	på	valg	
Trond	A.	Bernhardsen	 										Styremedlem									Valg	
Marit	Enochsen	Pedersen							Styremedlem										Ikke	på	valg			
Lars	Henriksen																											Styremedlem										Ikke	på	valg	
Lill	Johanne	Eliseussen													Revisor																					Ikke	på	valg	
Sten	Helge	Pedersen																Valgkomite														Ikke	på	valg	
Tor	Randa																																			Valgkomite															Valg	
	
	
	

Sten	Helge	Pedersen																											Torbjørn	Bernhardsen	
	
	
Forslag	til	vedtak:	
Valgkomiteens	innstilling	vedtas	


