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Styret i Kobbholmen Båtforening vil herved komme med våre innspill til Planprogram til 
interkommunal kystsoneplan for Varanger. 
 
Kobbholmen Båtforening har om lag 30 medlemmer som er ivrige brukere av området rundt Grense 
Jakobselv og Kobbholmfjorden. De fleste har hus eller hytte i dalen eller i nærliggende områder som 
ofte er enklest tilgjengelig med båt. På grunn av værforholdene er det ikke mulig å ha båtene 
liggende på sjøen og vi setter de derfor ut rett ved moloen ved behov. Vi er glade i området og 
bruker mye tid på å vedlikeholde både klubbhus og nærområder. Vi har årlig strandrydding, 
informerer turister av ulike nasjonaliteter vi treffer og har satt opp en egen informasjonstavle om 
stedet. Klubbhuset brukes både av oss og næringsaktører som tar med sine kunder. 
 
Vi har i lengre tid vært bekymret for tilstanden til moloen. Den blir stadig mere ødelagt og er i ferd 
med å bli en fare for besøkende ettersom den forfaller og topplag uthules ved at steinene under 
vaskes ut. Dette medfører også problem for båtutsett da steiner vaskes opp på stranden. 
 
Vi har hver vår dugnad for å gjøre det mulig å sette ut båter. Vi retter ut nedkjøring, planerer sand 
som er flyttet på og rensker for store steiner. 
 
Vi synes det er viktig å involvere andre som er interessert i området og samarbeider godt med 
Forsvaret. I år hadde vi også samarbeid med Sør-Varanger Turlag og Naturvernforbundet. 
 
Det er flere sjølaksefiskere som bruker området til sin næringsvirksomhet. Disse er også avhengig av 
at stranden kan brukes til båtutsett. 
 
I store deler av sommeren er området mye brukt av besøkende av ulike nasjonaliteter. Det kan være 
kaotisk med parkering. Vi har valgt å plassere våre biler og båthengere unna hovedparkering og 
snuplass slik at vi ikke tar opp plass for turistene som naturlig nok foretrekker å stå med front mot 
havet. 
 
Vi ønsker at området i sin helhet blir ivaretatt på best mulig måte. Det er her Norge starter og vi bør 
vise oss fra vår beste side til alle besøkende.  I det røffe klimaet er det viktig at ting er i orden og 
parkering og båtutsett er godt organisert. Vi synes det er veldig uheldig og direkte farlig at moloen er 
i så dårlig stand. Moloen har en viktig funksjon som beskytter av bakenforliggende strender som 
brukes til båtutsett og tur/badeliv. 
 
 

Ha en fin dag! 

Med vennlig hilsen /Yours Sincerely 
Bernt Nilsen 
Leder Kobbholmen Båtforening 
 

  +47 9010 3456 (direkte)  

bn@norsktest.no 
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