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Sak 13/21 Orientering daglig leder 
 
Daglig leder orienterte om året som har gått og de prosesser som nå er i gang med FEFO 
og andre samarbeidspartnere.  
Litt om planen videre for uttak av pukkellaks fremover mot, og i, 2023. 
Forpaktersamling: FEFO ønsker å få til et eget kortsalgssystem, for å beholde pengene i 
Finnmark. 
Vannkvaliteten i elva: Resultatet av at store mengder laks råtner i elva, gjør at 
vannkvaliteten er dårlig i nederste del av elva, og vannet bør ikke drikkes. 
Statsforvalteren er informert om dette. På sørsida av fjorden har de vært plaget av sopp 
på laksen, som de også mistenker kan skyldes dårlig vannkvalitet. 
 
14/21: Sesongevaluering 2021 VJJFF 
 
Gjennomgang av sesongevalueringen for 2021. 
 
Vedtak: Sesongevaluering 2021 VJJFF vedtas. Dokumentet legges ut på hjemmesiden og 
sendes til orientering til FEFO. 
 
15/21: Fiskefelleutvalg 
 
Styret mener vassdraget for framtiden må ha et godt, velfungerende fiskefellessystem 
for å holde vassdraget rent for pukkellaks. Med bakgrunn i dette, nedsetter styret et 
utvalg som skal jobbe med realiseringen av et slikt fangstsystem.  
 
Målet for utvalgsarbeidet skal være å ha etablert og testet et fiskefellesystem i 
Vassdraget i løpet av september 2022.  
 
Utvalgets mandat og utførelse av arbeidet er derfor å: 
 



- Utarbeide forslag til egnet fiskefelle 
- Finne egnet plassering i flomålet i vassdraget 
- Foreslå/utarbeide egnet uttaksmetode og håndtering av pukkellaks og villaks. 
- Foreslå/utarbeide egnet fangstregistering av fisk i vassdrag som passerer fellene. 
- Samarbeide med FEFO, Statsforvalteren, NVE, Mattilsynet, Naturtjenester i Nord. 

NINA og Miljødirektoratet for 1: skaffe/foreslå finansieringsløsninger av tiltaket, 
to sikre plassering i vassdraget i henhold til myndigheters krav, 2: sikre god 
mathelse og dyrevelferd og 3: uttak tilpasset arten som skal fanges.  

- Ha fortløpende dialog med AU (arbeidsutvalget i styret). 
- Protokollføre alle møter og fatte vedtak på vegne av utvalget. 
- Gjennomføre prosessene for etablering av fiskefelle etter godkjenning av styret.  
- Utgifter tilknyttet utvalgsarbeidet dekkes etter forhåndsgodkjenning av daglig 

leder og kasserer.  
  

 
Utvalgets sammensetning bør ha kompetanse om vassdraget, kjenne til de ulike 
samarbeidsaktørene og tilegne seg god kjennskap og kunnskap om ulike fangstsystem. 
Utvalget skal også ha løpende kontakt med AU i styret slik at tiltak kan forankres i 
foreningen på en god måte.  
 
Vedtak: Styret nedsetter utvalg som skal jobbe med etableringen av fiskefellesystem. 
Utvalget består av: daglig leder, Jan Eirik Bjørkås fra styret i VJJFF, Raymond Jørgensen 
(elvevakt), medlem x og medlem y. Utvalget skal jobbe etter mandatet og ha forslag til 
løsning klart medio mars. Tiltak og investering legges fram for årsmøtet/medlemsmøte 
til behandling. Styreleder spør aktuelle kandidater direkte. 
 
 
16/21: Ansettelse av fiskevakter sesong 2022 
 
VJJFF trenger nye fiskevakter for fiskesesongen 2022. 
 
Vedtak: Styret oppretter utvalg som igangsetter prosessen med å ansette to fiskevakter 
sammen med daglig leder. Utvalget består av: Marit, May Britt og daglig leder. 
 
 
17/21: Økonomirapport 
Kasserer orienterte om økonomistatus. 
 
Vedtak: Økonomirapporten tas til orientering.  
 
 
18/21: Fastsettelse av årsmøtedato 
 
Vedtak: VJJFF innkaller til årsmøte søndag 27. Mars. 2022.  
 
 
 
19/21: Driftsrapport til FEFO 
 



I henhold til forpaktningsavtalen skal VJJFF sende inn driftsplan til FEFO.  
 
Vedtak: Styreleder og daglig leder utarbeider plan. Planen godkjennes av AU og sendes 
til FEFO.  
 
 
20/21: Orienteringer styreleder 
 
1. Søknad om støtte til dekning av utgifter ved pukkellaksuttak: 
 
Til    
FeFo 
Postboks 133 
9811 Vadsø 
v/Egil Liberg 
 
 
 
Fra: 
 
Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening 
v/Willy Pedersen (styreleder) 
P.boks 75 
9800 Vadsø 
org.nr: 875764632 
 
 
 

Søknad om støtte til inndekninger av utgifter til uttak av Pukkellaks 
 
Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening (VJJFF) har i sesongen 2021 hatt store utgifter tilknyttet 
uttaket av Pukkellaks (PL). Dette kombinert med nedgangen i fiskekortsalg, som skyldes det store 
innsiget av pukkellaks, har ført til at arbeidet utført har blitt en stor økonomisk belasting for 
foreningen.  
 
 
Med bakgrunn i dette søker VJJFF om 356.024 NOK i støtte til inndekning av utgifter foreningen har 
hatt til uttak av Pukkellaks fiskesesongen 2021 i Vestre Jakobselv. Støtten utbetales til 
kontonummer: 4930 30 07953 
 
VJJFF hadde i utgangspunktet for sesongen 2021 forsøkt tilpasset et økt aktivitetsnivå i vassdraget 
med tanke på overvåkning og uttak. Vi beregnet å bruke om lag 252.000 kr på uttaket. Herunder 
lønn til fiskevakt for særlig ansvar for uttaket, organiseringen, administrering og registreringer av 
fangst. Dette var ikke tilstrekkelig. Foreningen måtte tilsette tre ekstra til å jobbe med uttak av fisk 
fra fisketreller og garnuttak, samt at dagligleder og begge fiskevaktene jobbet svært mange 
overtidstimer med å komme i mål med uttaket. Det ble i tillegg til dette lagt ned over 2500 
dugnadstimer i elven også tilknyttet uttak av PL. Foreningen hadde også behov for å kjøpe adekvat 
arbeidstøy til ansatte, søppelsekker til å håndtere fangstene med uttak, reparasjoner og utbytting 
av utstyr som ble slitt og ødelagt under uttaket, utgifter vi ikke forventet i forbindelse med PL-
uttaket.  
 



VJJFF søkte også Miljødirektoratet om støtte til uttak og fikk innvilget et tilskudd på 100.000 NOK. 
Dette er trukket fra det den totale kostnaden for foreningen som er regnskapsført på 456.024 NOK 
 
Det er med bakgrunn i dette at VJJFF søker om støtte til inndekning av utgiftene forbundet med 
pukkellaks uttaket i 2021.  
 
Regnskap for uttaket vedlegges søknad.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Willy Pedersen 
Styreleder 
Vestre Jakobselv jeger og fiskeforening  
 
 
Sign 
Dato 14.11.2021 
 

 
2. Rapporteringer:  
 
Statsforvalteren, NINA og FEFO 
 
 
3. FEFO forespørsel om samarbeid om uttak av pukkellaks i Nord-Varanger 2023.  
 
 
4. Forespørsel om fiskefellesamarbeid Kristian Wengen.  
 
 
 
21/21: Eventuelt 
 
Årsberetning skal være klar innen 31.01.22. 


