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Søknad om å sette opp Vakthytte opp mot Rognhauan 
De siste år har Veidnes fiskeforening registrert betydelig økning i oppgang av laks i hele sone 3 
og opp mot Fossen. Foreningen har en liten hytte i begynnelsen av Sone 2. Herifra og opp til det 
området der vi ønsker å sette opp en vakt/oppsynshytte er det en avstand på 7 km. T/R mellom 
hyttene er avstanden 14km.  
 
 Fiskesesongen 2017 ble det  foretatt et par vaktturer opp mot Fossen. I dårlig vær er det litt av 
en tur. Vi ønsker et fysisk sted der vi  kan ta inn. Tørke klær og overnatte slik at oppsynet kan 
opphplde seg der oppe over tid. Vi tenker oss en hytte på ca 12-14 m2 med ovn og to køyer. I 
tillegg vil det bli satt opp et utedo.  
 
Tidligere var det en liten  oppsynshytte enda litt lenger opp, men den ble fjernet da den ble 
gammel og dårlig og preget av forfall. Vår søknad medfører et mer effektivt oppsyn. Med den 
omsøkte tillatelsen til oppsynshytte, vil oppsynet få en ytterligere gevisnst. Man kan gå fra 
oppsynshytta på Kjæsvannet og over fjellet og til Veidneselva. Dermed har foreningen mulighet 
til å etablere oppsynsordning der en via tre oppsynshytter kan betjene hele vårt område – både 
Veidneselva og Lille –Porsanger med Kjæsvannet på samme tur. .  Oppsynet kan gå opp 
Veidnesdlaen via to hytter for deretter å sette kursen til oppsynshytta ved Kjæsvannet.  
 
Rett nok er det blitt solgt få kort i sone 3 er, men uttaket av fisk har vært god. Fra sesongen 2018 
er Årsmøtetom invitert til å halvere prisen i Sone 3 for 38 t fiske.  
 
Oppsynshytte og søknad tom tillatelse er satt opp som et Satsingsområde  i tilknytning til 
Årsmøtet i 2018, Under henvisning til ovenståen søker Veidnes fiskeforening FeFo  om tillatelse 
til å  sette opp en liten oppsynshytte med plass til ovn og to senger. 
 
Vi hører fra dere 
Vadsø/Veidnesklubben 21. Februar 2018 
 
Helge Ovanger 

leder 
 
 
Vedlegg: Kart som angir området 
 



 

 
 


