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Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening (VJJFF) er opptatt av en levende fjord og kystsone med et rikt 
naturmangfold. For oss er tradisjonelt fiskeri, jakt og rekreasjon på, i og langs fjorden viktige verdier, 
som vi mener kommunene ved fjorden bør ivareta og styrke.  
 
VJJFF har omlag 350 medlemmer. Vårt interesseområde spenner seg fra jakt og fiske 
samfunnsbyggende tiltak for lokalbefolkningen. Enten ved tilrettelegging for utmarksaktiviteter eller 
som samarbeidspartner for en rekke lokale reiselivsbedrifter.  
 
VJJFF har også forpaktningsansvaret for vassdraget Vestre Jakobselv. Vassdraget består av over femti 
kilometer med lakseførende vassdrag, tilhørende sideelver og vann. Elvens reproduktive tilstand per 
dagsdato er svært god. Vestre Jakobselv har gjennom flere år vært landets beste små- og mellom-
lakseelv målt i antall tonn laks fanget per sesong. Laksestammens gytebestandsmål ligger på over 
200 prosent. Ørret og røyebestanden er også i vekst. Jakobselva har tidligere hatt en god 
sjørøyebestand, den er nå svært svekket og VJJFF jobber per i dag med å finne tiltak som også kan 
sikre denne bestanden i elven.  
 
Det som skjer i Varangerfjorden av forvaltningstiltak påvirker vassdraget direkte. Vi er derfor svært 
opptatt av at tiltak i fjorden må styrke fjordens økosystem. Den nye kystsoneplanen må derfor legge 
til rette for de lokale anadrome fiskeartene som vandrer i fjorden.  
 
Reguleringer og arealdisponeringer som fører til økt press på økosystemet i fjorden vil svekke 
økosystemene i vassdragene også. Slike disponeringer og reguleringer må kommunene unngå. 
Utslipp fra oppdrett og gruvedrift vil ha negativ innvirkninger på livet i fjorden og i vassdragene 
tilknyttet fjorden. Reguleringer og disponeringer langs fjorden må derfor søke å styrke bærekraften 
og prioritere områdets tradisjonelle næringer.  
 
En uren fjord, forurenset av oppdrett og gruveutslipp vil også svekke området rundt fjorden som et 
unikt reiselivsmål. Områdets renhet og rikelige ressurser gjør at stadig flere reiselivsbedrifter kan 
bygge seg opp og skaffe et levebrød til oss som bor ved fjorden. Dette i samspill med de tradisjonelle 
næringene som høster fra fjorden. Kystsoneplanen bør tilrettelegge for reiselivsnæringen ved at 
områder skjermes fra visuell- og støyforurensning.  
 
VJJFF mener områdene nært vårt vassdrag må omreguleres, slik at man ikke lengre tillater 
lakseoppdrett eller annen type oppdrett, som setter fiskebestandene i vårt vassdrag i fare. 
Akvakulturområdene som per i dag er regulert i arealplanene, til kommunene, må som et minimum 
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ikke tillate oppdrett, eller annen arealkrevende næringer som forurenser, fører til smittefare for 
lokale fiskebestander eller tilfører lus og parasitter i fjorden.  
 
VJJFF ønsker kommunene lager vernesoner rundt utløpene til fjordens vassdrag, slik at man kan sikre 
naturmangfoldet for fremtidige generasjoner. Dette mener vi er riktig for blant annet å hindre 
lakseoppdrett og annen ny forurensende aktivitet i tilknyting til fjordens mange anadromevassdrag.  
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Daglig leder 
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