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Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Vilt- og innlandsfiskenemnd 005/16 
 

13.10.2016 

 
HØRING PÅ FORNYELSE FORPAKTNING VANN 
 
Vedlagte dokumenter: 
HØRING - SØKNAD OM FORNYELSE AV FORPAKTNING  AV VANN I SØR-VARANGER 
søknad fefo apr. 16.doc(1).pdf 
15/888-3 Høring på søknad om fornyelse av forpaktning  av vann i Sør-Varanger 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016018788 HØRING - SØKNAD OM FORNYELSE AV FORPAKTNING  AV VANN I 
SØR-VARANGER 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Neiden og omegn JFF forpakter en del vann i neidenområdet. De har en 5 års kontrakt som 
går ut 31. desember 2016, og søker om fornyelse av kontrakten i ytterligere 5 år.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Foreninga har drevet kultiveringsfiske i alle vannene i mange år og det har gitt gode 
resultater i form av økt størrelse på fisken. Det har også vært drevet fiskeoppsyn som har 
hatt en preventiv virkning på ulovlig fiske i vannene. Det søkes også om videreføring av 
oppsynsordningen.  

 



Rådmannens vurdering:  

Forpaktningsordningen ser ut til å fungere svært godt, og kultiveringen og oppsynsordningen 
for vannene gjør at fiskere som bruker området får et mye bedre tilbud enn de ville gjort uten 
at Neiden og omegn JFF hadde forpaktet vannene.    

 

 
 
Forslag til innstilling: 
  Vilt- og innlandsfiskenemnda ser på Neiden og omegn JFF’s forpaktning av fiskevann i 
neidenområdet som svært positivt og ønsker foreningen lykke til i det videre 
kultiveringsarbeidet.                                                                                                                            

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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HØRING PÅ SØKNAD OM FORNYELSE AV FORPAKTNING  AV VANN I SØR-VARANGER 

 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til vedlagt søknad fra Neiden & Omegns Jeger 

og Fiskeforening. Foreningen ønsker å fornye forpaktningskontrakten for seks vann på FeFos grunn i Sør-

Varanger kommune.  

Vannene det søkes videre forpaktning av er: 

 1. Kaffekjelvann 

 2. Kaffekjelvann 

 3. Kaffekjelvann 

 1. Skarvolavann 

 2. Skarvolavann 

 3. Skarvolavann 

 Simmojærvi 

I henhold til Finnmarkslovens § 26 kan FeFo for inntil 10 år om gangen tildele lokale organisasjoner og 

sammenslutninger som har som formål å fremme allment jakt, fangst og fiske, særskilt rett til å forvalte 

utøvelsen av jakt, fangst og fiske på nærmere angitte områder av Finnmarkseiendommens grunn. I 

henhold til praksis gis forpaktning av vann inntil 5 år av gangen. Forpaktningsordningen er etablert for å 

gi lokale foreninger muligheten til å kultivere vann i nærområder for å bedre fiskemulighetene for 

allmennheten.  

Forpaktning kan gis til vann som har behov for kultivering eller til vann med behov for særskilt oppsyn 

grunnet utbredt ulovlig fiske. Ved bortforpaktninger er det garnfiskeretten og evt. not-, ruse- og 

teinefiske som bortforpaktes. Det vil si at forpaktning av FeFo sin fiskerett i vann omfatter eneretten til 

fiske med bundne redskap (garn, not, teiner osv.) forutsatt at dette er tillat ved offentlig «garnforskrift». 

Allmennheten har tilgang til å fiske med stang, håndsnøre og oter. FeFo ber Sør-Varanger kommune om 

uttalelse til søknaden innen 20.10.2016. Vi ber kommunen spesielt om å vurdere om en eventuell 

forpaktning av vannene vil komme i konflikt med andre brukerinteresser, og oppfordrer kommunen til å 

sende søknaden ut på høring til mulige berørte interesser.   

En eventuell ny forpaktningsavtale vil gjelde fram til 31.12.2021. 

 

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min čuj. 
08.09.2016 15/888 –3 

 
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj. 

Sør-Varanger kommune 
 
Rådhusplassen 3 
9900 KIRKENES 

mailto:post@fefo.no
http://www.fefo.no/
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Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

Einar J. Asbjørnsen Marit Eggen 

leder utmark utmarksforvalter 

Tel: 95934392 

 

Dette dokumentet er elektronisk signert 

 

 

 

Vedlegg: 

søknad fefo apr. 16.doc 

Kopi til: 

Trond Arild Johnsen    



                               NEIDEN  OG OMEGN JFF 
 

          Neiden den 21.04.2016 

 

 

 

 

Til 

FeFo Postboks 133 

9811 Vadsø 

 

Søknad om fornyelse av vår forpaktning av vann. Nåværende forpaktning utløper 31.12.2016 

 

Da Neiden & Omegns Jeger og Fiskeforenings forpaktning av 1. ,2. og 3. Kaffekjelvann. 1. ,2. og 3. 

Skarvolavann samt Simmojærvi utgår 31.12.2016 ,  søkes det om forlengelse av forpaktninga for en 

ny femårsperiode. 

Vi anser det som lite nødvendig å foreta et nytt prøvefiske. Dette er forholdsvis små vann som vi har 

god oversikt over størrelsen på fisken.  Vårt rusefiske har gitt meget gode resultater og størrelsen på 

fisken har steget. Ennå er det såpass mye småfisk i noen av vannene  at videreføring av kultiveringa 

vil  ha positiv effekt på fiskebestanden . 

Videre har det vist seg at oppsynet som er utført gjennom årene, har hatt en preventiv virkning. Det 

har ikke vært observert ulovlig fiske av hverken norske eller utenlandske fiskere på flere år.  At folk 

vet at vi driver med oppsyn er meget viktig slik at garn og  ulovlige ruser  ikke brukes i disse vanene . 

 Vi søker om at  også dette arbeidet videreføres 

 

Vannene det gjelder er 

1. Kaffekjelvann 

2. Kaffekjelvann 

3. Kaffekjelvann 

  1.Skarvolavann 

  2.  Skarvolavann 

  3. Skarvolavann 

      Simmojærvi 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Arild Johnsen 

Leder i fiskeutvalget 

 

 

 



Fra: Eggen Marit <meg@fefo.no> 

Sendt: 8. september 2016 14:00 

Til: Postmottak 

Emne: 15/888-3 Høring på søknad om fornyelse av forpaktning  av vann i 

Sør-Varanger 

Vedlegg: Høring på søknad om fornyelse av forpaktning  av vann i 

Sør-Varanger.docx.pdf; søknad fefo apr. 16.doc.doc.pdf 

 

 

Se vedlagte dokumenter.  
 
__________________________________ 

 
Med vennlig hilsen/ dearvvuođaiguin 
Marit Eggen  
utmarksforvalter/meahccehálddašeaddji 

mobiltlf. (+47) 959 34 392 

 
Hovedkontor/ Váldokantuvra: 
Torget, 9700 Lakselv/ Leavdnja 
Servicetlf. 09975 / www.fefo.no <http://www.fefo.no/> 

 <https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen>    <https://twitter.com/FeFo_no>   

<https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen>  

<https://instagram.com/finnmarkseiendommen> 
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Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 14.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Vilt- og innlandsfiskenemnd 006/16 
 

13.10.2016 

 
OPPSETT AV ELGFARESKILT 
 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Det er kommet inn meldinger om observasjon av flere elger i boligområder både på Hesseng 
og Sandnes. Det har ført til at elger krysser veger i områdene. Dette gjelder både lokalveger, 
fylkesveger og riksveger.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Det har de senere år vært observert elg i boligområder både på Hesseng, Sandnes og i 
Bjørnevatn. I 2015 ble en elg påkjørt og skadet ved Hesseng. Denne elgen ble etter hvert 
avlivet på grunn av at skaden i en fot førte til at den fikk plager med å bevege seg og led på 
grunn av det.  

Episoden over og de mange elgobservasjonene den siste tiden viser at det kan være fare for 
flere påkjørsler langs vegene.  

Det er nå kommet inn ønsker om at det ved de viktigste vegene blir satt opp skilt som viser 
elgfare.  

 
 
Forslag til innstilling: 



 Vilt- og innlandsfiskenemnda har mottatt meldinger om mange elgobservasjoner i området 
Hesseng-Sandnes-Bjørnevatn de siste årene. Dette kan utgjøre en fare for påkjørsler av elg 
langs vegene i området.  

Nemnda ønsker derfor at administrasjonen utarbeider og sender en søknad til Statens 
vegvesen om elgfareskilting ved viktige veger i dette området.  

Skilt kan settes opp på følgende steder:  

………………………… 

                                                                                                                     

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 10.10.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Vilt- og innlandsfiskenemnd 007/16 
 

13.10.2016 

 
VILT OG INNLANDSFISKENEMNDA 2016 - INNKJØP AV 
SIKKERHETSVESTER 
 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Det er et ønske fra medlemmer i Vilt og innlandsfiskenemda om at vi må gå til innkjøp av 
sikkerhetsvester for ettersøk både til medlemmene i nemda, fallviltgruppa og til godkjente 
hunder som blir brukt i feltoppdrag.   

 
 
Faktiske opplysninger: 
For å få størst mulig sikkerhet for jegere og hunder under feltoppdrag vil det være viktig at 
man har riktig utstyr som kan ivareta sikkerheten. Både medlemmer i nemda og i 
fallviltgruppa bør ha slikt utstyr på plass.  

Det må skaffes oversikt over hvor mange vester som må kjøpes inn og innhentes tilbud på 
vester både til jegere og hunder.  

Innkjøpet finansieres over viltfondet, prosjekt 10433.  

 
 
Forslag til innstilling: 



Sør-Varanger kommune går til innkjøp av sikkerhetsvester for ettersøk.  

…………………… får ansvaret for innhenting av tilbud fra leverandører til neste møte i 
nemda.                                                                                                                        

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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