
Protokoll fra møte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga 
(FeFo) 11.april 2012, Rica Alta hotell 

 
Møtested:  Rica Alta hotell 
Møtetid: Onsdag 11.april 2012 kl. 08.30 – 13.30 
 
Møteleder: 
Styreleder Harald Larssen 
 
Møtende styremedlemmer: 
Toril Bakken Kåven, Inga Manndal, Klemet Erland Hætta, Lise Svenning.  
Nils Johan J. Gaup hadde meldt forfall. Hans vara Elisabeth Klogh Hegge møtte. 
 
Ansatterepresentant: 
Erik Sundland 
 
Fra administrasjonen: 
Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, leder grunn og rettigheter 
Sverre Pavel, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, nestleder næring Trond Aarseth, og 
styresekretær Anny S. Nilsen. 
 
Økonomileder Elin Hansen deltok under behandlingen av sak 17-2012. 
 
Revisor Sissel Johnsen og Stig-Tore Richardsen fra KPMG AS deltok under behandling av 
sak 17-2012 
Styret hadde eget møte med revisorene fra KPMG Sissel Johnsen og Stig-Tore 
Richardsen. Alle fra administrasjonen fratrådte møtet. 
 
Tolk  
Berit Margrete Oskal 
 
Saksliste 

Sak – 12/2012 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 13/2012 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 14/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.februar 2012 

Protokoll fra styremøte 15.februar 2012 enstemmig godkjent. 

Sak – 15/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.mars 2012 

Protokoll fra styremøte 14.mars 2012 enstemmig godkjent. 

Sak – 16/2012 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 
Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Inga Manndal. 



 
Sak – 17/2012 Regnskap 2011 

Direktørens innstilling: 

Årsberetning for 2011 vedtas. 
Regnskap 2011 med noter vedtas. 
Styret vedtar at åretsresultat kr. 928.555,- overføres annen egenkapital. 
 
Styrets vedtak. 
 
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 18/2012 Samarbeidsavtale FeFo cup 2012 – 2014 
 
Direktørens innstilling: 

    Direktøren anbefaler at vedlagte 3- årlige avtalen om FeFo cup godkjennes. 

    Direktøren underskriver kontrakten. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 19/2012 Elveforpaktning: Søknad om fritak for forpaktningsavgift for 2011 -     
      Fellesstyret for Jakobselva –fornyet behandling 
 
Direktørens innstilling: 

Styret avslår søknad fra Fellesstyret for Vestre Jakobselv om fritak for forpaktningsavgift 
da ettergivelse eller avvik fra satsene til forpaktningsavgiften kun skal benyttes ved 
ekstraordinære tiltak. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 20/2012 Søknad fra Nussir om utslippstillatelse 
Direktøren erklærte seg innhabil og fratrådte møtet. 

Styreleders forslag til uttalelse: 

Nussir er et viktig industriprosjekt for Kvalsund og tilgrensende kommuner. Konsekvens-
utredningene viser at prosjektet og spesielt sjødeponeringen, vil få negative 
miljøkonsekvenser, men disse er ikke ureversible og etter styrets vurdering ikke så 
alvorlige at det ikke bør gis utslippstillatelse.  

Det hefter imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til konsekvensene.  Styret er usikker på 
om supplerende undersøkelser vil redusere denne usikkerheten i vesentlig grad.  
Vesentlig økt sikkerhet om konsekvensene vil man trolig først oppnå gjennom en nøye 
overvåking av virksomheten, og ufortsette negative miljøkonsekvenser må da følges opp 
med konkrete krav til drifta, eller i verste fall til nedleggelse.  



Styret mener Klif må stilles konkrete krav til overvåking av deponiet og kartlegging både 
av spredning av finstoff og av tungmetaller og kjemikalier i vannmassene, i næringsdyr 
og i fisk.  I utslippstillatelsen bør det fastsette terskelverdier for spredning av finstoff og 
av tungmetaller/kjemikalier i vann, fisk og bunndyr, og stilles krav om utbedringer innen 
gitte frister dersom terskelverdiene overstiges. Krav om periodevis stans i deponeringen, 
for eksempel i juni-juli når strømmene i fjorden er på det sterkeste, kan være ett av flere 
aktuelle tiltak.  Ved alvorlige overskridelser av terskelverdiene må det vurderes krav om 
umiddelbar driftsstans i påvente av utbedringer. 

I tillegg må det stilles krav om tilfredsstillende miljødokumentasjon for alle kjemikalier 
som skal slippes ut i fjorden.  Videre bør man vurdere krav om overdekking med rene 
masser ved nedleggelse av deponiet. 
 
Forslag fra Torill Bakken Kåven:  
Følgende strykes fra 2.setning ” men disse er ikke ureversible og etter styrets vurdering 
ikke så alvorlige at det ikke bør gis utslippstillatelse.” 
 
Votering: Torill Bakken Kåvens forslag falt med styreleders dobbelstemme. 
( De som stemte mot, Harald Larssen, Lise Svenning og Elisabeth Klogh Hegge ) 
 
Styrets vedtak: 
Styreleders innstilling vedtatt mot tre stemmer. ( Torill Bakken Kåven, Inga Manndal og 
Klemet Erland Hætta) 
 
Sak – 21/2012 Overskuddsanvendelse og eierstrategier – diskusjonssak 
 
Direktørens innstilling:  
Saken legges fram for styret til drøfting. 

Innspill og synspunkter fra styret på styremøtet 11. april innarbeides i direktørens forslag 
til vedtak til møtet 20.06.2012. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 22/2012 Høringsuttalelse revisjon av verneforskrift for Kongsøyene. 
 
Direktørens innstilling: (høringsuttalelse): 
FeFo har følgende merknader til revisjon av verneforskriften og forvaltningsplanen for 
Kongsøya, Helløya og Skarvholmen naturreservat i Berlevåg kommune: 

FeFo er positiv til den innsatsen som legges ned for at lokale tradisjoner skal kunne 
videreføres til tross for strenge vernebestemmelser i naturreservatene. FeFo ber 
imidlertid Fylkesmannen om å trekke sitt forslag om å tildele rettigheter for plukking av 
egg etter bestemmelser i verneforskriften og forvaltningsplanen da dette tilligger 
grunneierretten. FeFo ser det som Fylkesmannens ansvar å sette rammen for utnyttelsen 
ved å vurdere antall dispensasjoner som kan gis fra et ferdselsforbud i naturreservatene. 
Fylkesmannen bes konkret beskrive eventuelle begrensninger i bruk av og antall 
dispensasjoner fra ferdselsforbudet i forvaltningsplanen slik at FeFo vet hvor mange som 
skal gis rettighet til plukking.  



FeFo vil utarbeide retningslinjer for tildeling av eggplukkerett i naturreservat innenfor 
Finnmarkslovens bestemmelser og tilnærmet lik tidligere forpaktningsordning. 
Retningslinjene vil inneholde krav om søknad og vilkår for å få eggplukkerett. Vilkårene 
vil ta utgangspunkt i § 24 Særskilt rett til lokal utnyttelse, som lokal tilknytning og 
dokumentert næringsinntekt fra eggplukking. I en tillatelse vil det blant annet være 
bestemmelser i forhold til hyttene, i forhold til oppførselen på øyene og varigheten av 
avtalen. Det er hensiktsmessig at en slik avtale blir flerårig. Ordningen vil være klar til 
sesongen 2013 og vil også løse ansvars- og eierforhold til de tre husværene som er satt 
opp på øyene. Fylkesmannen vil få anledning til å uttale seg til retningslinjene da 
innskrenkninger i adgangen til å utnytte fornybare ressurser skal sendes på høring, jf. § 
27 i Finnmarksloven. 

FeFo ønsker lokal næringsutvikling og er positiv til økoturisme så lenge eggplukkingen 
ikke blir skadelidende og kan fortsette på tradisjonelt vis. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 23/2012 Salg av areal (Gakorimyra) til Alta kommune 
 
Direktørens innstilling: 

Styret godtar Alta kommunes bud på kr. 7.500.000 for kjøp av Gakorimyra sør. 
Direktøren forestår den praktiske gjennomføringen av salget, samt avklarer med 
kommunen avvikling av det oppsagte festeforholdet. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Orienteringssaker: 

Saker fra utmark:  

 Handlingsplan for laksetrapper – status 

Orienteringen sendt styremedlemmene sammen med sakspapirene.  
Styret tok saken til orientering. 
 

 Tildeling av lakseplasser i 2012  
Orienteringen sendt styremedlemmene sammen med sakspapirene.  
Styret tok saken til orientering. 
 

Saker fra direktøren: 
 Disponering av Arbeidergata 5 i Kirkenes. 

Notat utdelt styret på møtet.  
Styret tar sikte på å befare eiendommen i juni i forbindelse med styremøte i 
Kirkenes. 

 

Referent: Anny S. Nilsen 


