
Fra: Christensen Steinar Normann 
Sendt: 13. november 2018 09:25 
Til: Krokmogen Marit 
Emne: VS: Kart - Søknad om oppsynshytte i Veidnesdalen opp mot Fossen. 
Vedlegg: IMG_20181112_0001.pdf; ATT00001.htm 
 
Hei Marit, 
 
Har fått nytt kart med ny plassering. 
 
Kan du legge den inn i systemet? 
 
Plasseringen er mye bedre med plassering 1. Jeg synes den er grei. 
 
steinar 
 

Fra: Helge Ovanger [mailto:helge.ovanger@gmail.com]  

Sendt: 12. november 2018 17:00 
Til: Christensen Steinar Normann 

Kopi: Erling Oddvar Loekke; Trond Eriksen; morten.bjorkli@me.com; Knut Otto Løkke; Frode Harangen; 

Kjell Pedersen 
Emne: Fwd: Kart - Søknad om oppsynshytte i Veidnesdalen opp mot Fossen. 

 

Veidnes fiskeforening 

9717 Veidnesklubben 

 

FeFo 

9800 Vadsø 

 

Tillatelse til å føre opp oppsynshytte nr. 2 i Veidnesdalen 

 

Det vises til tidligere søknad om tillatelse til å sette opp en ekstra hytte i Veidnesdalen. og til 

hyggelig møte om denne saka på Deres kontor Vadsø den 08.november. Tre av våre 

styremedlemmer med godt kjennskap til området, har vurdert plasseringen. Alternativ 1 er  det 

beste stedet i henhold til tilbakemelding fra gruppa. Her er enda skog. og dermed blir hytta i 

skjul. Den vil ligge 4,5km ovenfor nåværende.Vi skal selvfølgelig plassere den minimum 100m 

fra elva som er i tråd med lovverket. Alternativ 1 gir også større grad av skjul for vind og med 

god tilgang på vann. Fra alt. 1 og ned til nåværende hytte er det 4,5 km i terrenget. Vi vil helst få 

lov til å bygge på dette stedet.  Her er fremdeles godt med skog. Alt 3 er vårt alternative forslag. 

Det  innebærer at forslaget ligger noen hundre meter nedenfor det som ble diskutert. på kontoret 

til FeFo i Vadsø siste uke.  Hytta må trekkes litt nedover dalen for å komme best mulig i skjul for 

vær og vind. Her oppe er det værhardt og lite skog. 

 

Når det gjelder ytterligere argumentasjon for behov for oppsynshytte, vises til tidligere brev til 

Dere om saka.. 

 

Vadsø 12.11.2018 
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Med vennlig hilsen 

Helge Ovanger 

leder 

 

Videresendt melding: 

 

Fra: Trond Eriksen <trond.eriksen@lebesby.kommune.no> 

Emne: Kart 
Dato: 12. november 2018 kl. 15:21:09 CET 

Til: "helge.ovanger@gmail.com" <helge.ovanger@gmail.com> 
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