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Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodat (FeFo) mandag 20. og tirsdag 21. juni 2016 

på Lakselv hotell 

 

Møtested:  Lakselv hotell  

  

Møtetid: Mandag 20.juni 2016 kl. 12.30 - Tirsdag 21.juni 2016 kl. 14.40 

Mandag 20.juni: Informasjon fra UiT Arktiske universitet  ved Eeva Soininen fra COAT,  

 Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra. 

Tirsdag 21.juni: Informasjon fra Statnett v/ prosjektleder Vibeke Hodne og Berit Erdal  

      om linje Lakselv-Adamsfjord. 

 

 Informasjon av prosjektleder Roy Rørnes – status nytt  

 administrasjonsbygg i Lakselv.  

        

Møteleder:  

Styreleder Marit Kirsten Anti Gaup 

 

Møtende styremedlemmer: 

Bente Haug, Mathis Nilsen Eira, Raymond Robertsen og Hartvik Hansen 

Runar Sjåstad har meldt forfall. Hans vara Svein Iversen deltok fra kl. 16.00 mandag 20. 

juni.  

 

Ansatterepresentant: 

Beate Søvsø 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jan Olli, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, leder for kommunikasjon og 

samfunnskontakt Eirik Palm, leder næring Kate Persen, leder utmark Einar Asbjørnsen, 

FeFo advokat Håvard Aagesen, økonomileder Elin Hansen ( deltok første dag) og 

styresekretær Anny S. Nilsen. 

 

Tolk 

Berit Margrethe Oskal 

 

Saksliste 

Sak –36/2016     Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak –37/2016     Godkjenning av saksliste. 

Orientering om status nytt administrasjonsbygg settes opp på sakslista. 

Sakslista med tilleggssak enstemmig godkjent. 

 

Sak –38/2016     Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.april 2016 

 

Protokoll fra styremøte 29.april 2016 enstemmig godkjent. 

Sak –39/2016     Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 
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Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Raymond 

Robertsen.  

 

Sak –40/2016     Finnmarkkommisjonens rapport for felt 6 - Varangerhalvøya vest.  

 

 

7. KOLLEKTIVE RETTIGHETER FOR FASTBOENDE 

 

7.2.4.5 Konklusjon – veien videre 

 

Direktørens forslag til vedtak: 

FeFo er enig i Finnmarkskommisjonens konklusjon om at det ikke eksisterer noen 

kollektiv eiendomsrett for lokalbefolkningen til den FeFo-forvaltede grunnen i Båtsfjord 

og Berlevåg kommune. Staten var grunneier ved Finnmarkslovens ikrafttredelse og 

eiendomsretten i feltet ble da overført til FeFo. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

7.2.5 Utmarksbeite for bufe 

 

Direktørens forslag til vedtak 

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at det til 

eiendommer i felt 6 foreligger en selvstendig beiterett til det antall dyr som 

eiendommene kan vinterfø basert på lokal stedfunnen bruk. Denne retten ligger innenfor 

rammen av Finnmarksloven § 23 andre ledd. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

 

7.2.6 Fiske i ferskvann 

 

Direktørens forslag til vedtak 

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at retten til fiske i 

ferskvann, som er regulert i Finnmarksloven § 22 første ledd bokstav a og § 23 første 

ledd bokstav c, er en opprinnelig rettighet som har et selvstendig grunnlag ved siden av 

lovgivningen. Rekkevidden av rettigheten for lokalbefolkningen går ikke ut over det som 

følger av Finnmarkslovens bestemmelser. 

 

FeFo har heller ingen merknader til Finnmarkskommisjons konklusjon om at det ikke er 

ervervet særlige eller eksklusive rettigheter til fisket som går ut over den opprinnelige 

retten som i dag er regulert i Finnmarksloven. 

 

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at FeFo har rett til 

å bortforpakte fiske til lokale sammenslutninger i samsvar med reglene i Finnmarksloven 

§ 26. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  
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7.2.7 Jakt og fangst 

 

Direktørens forslag til vedtak 

FeFo er enige i Finnmarkskommisjonens konklusjon om at Finnmarksloven § 22 første 

ledd bokstav a om rett til jakt og fangst av småvilt lovfester og angir rekkevidden av en 

opprinnelig rettighet som har et selvstendig rettsgrunnlag. FeFo har heller ingen 

merknader til Finnmarkskommisjons konklusjon om at det ikke er ervervet særlige eller 

eksklusive rettigheter til småviltjakt som går ut over den opprinnelige retten som i dag er 

regulert i Finnmarksloven.  

 

FeFo er enig med Gauslaa, Andersen og Heggelund i at elgjakten er en lovbasert 

rettighet for befolkningen i Finnmark, jf. Finnmarksloven § 23, første ledd bokstav a. 

FeFo legger til grunn at dagens fortrinn for lokale jegere kan videreføres. 

 

FeFo er enig med en enstemmig kommisjon om at befolkningen i Berlevåg og Båtsfjord 

ikke har ervervet særlige eller eksklusive rettigheter til jakt og fangst som går ut over 

retten som nå er regulert i Finnmarksloven. Videre er FeFo enige i at heller ikke mindre 

grupper av lokalbefolkningen har ervervet særrettigheter i mer avgrensede lokale 

områder. 

 

Protokolltilførsel fra Mathis N. Eira: 

Direktøren bes vurdere evt. konsekvenser, juridiske og praktiske, vedrørende 

mindretallets syn på elgjakt.  

Votering: Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

7.2.8 Egg og dun 

 

Direktørens forslag til vedtak 

Den retten til sanking av egg og dun som innbyggerne i feltet har etter Finnmarksloven § 

22 første ledd bokstav c), har et selvstendig rettsgrunnlag ved siden av loven. Det er 

ikke ervervet rettigheter til slik sanking på FeFo-grunn i feltet som går ut over dette. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

7.2.9 Andre bruksformer 

7.2.9.2 Vedhogst 

 

Direktørens forslag til vedtak: 

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at hogst av lauvtre 

til brensel for husbehov og andre nytteformål, samt uttak av virke til husflidsformål er en 

opprinnelig rettighet for lokalbefolkningen. FeFo legger til grunn at både de som har en 

selvstendig rett og andre som har en lovbestemt rett i henhold til Finnmarksloven § 22 

første ledd er underlagt utvisningsordningen. 
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FeFo har ingen merknader til at ved ressursknapphet vil FeFo måtte prioritere nærhet til 

ressursen. Det er for øvrig i tråd med utvisningspraksisen, slik den har vært praktisert 

fra gammelt av.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

7.2.9.3 Torvtak 

 

Direktørens forslag til vedtak: 

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at retten til torvtak 

har et selvstendig rettsgrunnlag og at retten ikke går lengre enn det som følger av 

Finnmarkslovens § 22 første ledd bokstav d og f. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

7.2.9.4 Bærplukking 

 

Direktørens forslag til vedtak 

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at multeplukking 

etter Finnmarksloven § 23 første ledd bokstav d har et selvstendig sedvanebasert 

rettsgrunnlag ved siden av loven. Rettighetene går ikke lenger enn Finnmarksloven § 23 

første ledd bokstav d. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

7.2.9.5 Rekved 

 

Direktørens forslag til vedtak 

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at 

lokalbefolkningen har rett til å samle rekved på FeFo-grunn i feltet. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

7.2.9.6 Byggverk i utmark 

 

Direktørens forslag til vedtak 

FeFo er enig med Finnmarkskommisjonen i at folk i feltet kan ha rett til å ha 

næringsbygg i utmark. Retten til slike byggverk er etter FeFos vurdering ikke en 

selvstendig rettighet, men en aksessorisk rettighet knyttet til stedbunden 

næringsvirksomhet slik som reindrift, landbruk, utmarksnæring og sjølaksefiske. Retten 

eksisterer bare så lenge næringsvirksomheten og dermed behovet for bygget er til stede. 

Rettigheten vil bortfalle når det næringsmessige behovet ikke lengre er tilstede. Slike 

bygg må, når de går ut av næringsdrift, enten rives eller søkes omdisponert fra 

næringsbruk til fritidsbruk iht. plan og bygningsloven og Finnmarksloven herunder 

Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark.  
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Retten til å sette opp nye byggverk er begrenset til der det kan påvises et næringsmessig 

behov. Det stilles videre krav om at det inngås festekontrakt med FeFo og at tiltaket er i 

tråd med offentlig planer og lovgivning.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

8. REINDRIFTSRETT 

 

8.2 Melding fra Reinbeitedistrikt 6 (Varangersiidaen/Várjjat siida) 

 

Direktørens forslag til vedtak 

FeFo er enig i Finnmarkskommisjonens konklusjon om at siidaandelsinnehaverne i 

Varangersiidaen (reinbeitedistrikt 6) har en selvstendig bruksrett med det innholdet som 

er regulert i reindriftslovens §§19 til 26, jf. reindriftslovens § 4 innenfor siidaens 

tradisjonelle bruksområde. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

8.3   Melding fra Reinbeitedistrikt 7 (Rákkonjárga) 

 

Direktørens forslag til vedtak 

FeFo er enig i Finnmarkskommisjonens konklusjon om at siidaandelsinnehaverne i 

Rákkonjarga (reinbeitedistrikt 7) har en selvstendig bruksrett med det innholdet som er 

regulert i reindriftslovens §§19 til 26, jf. reindriftslovens § 4 innenfor siidaens 

tradisjonelle bruksområde. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

8.4 Grensen mellom Varangersiidaens og Rákkonjargas beiteområder 

 

Direktørens forslag til vedtak 

 

Når det gjelder distriktsgrensen mellom distrikt 6 og distrikt 7 er dette et internt forhold i 

reindrifta som ikke berører FeFo som grunneier. FeFo som grunneier erkjenner at det 

innenfor feltet er en generell reindriftsrett på grunnlag av alders tids bruk. Hvem som til 

en hver tid utøver denne retten innenfor ulike deler av feltet er et forhold som i dette 

tilfellet ikke berører FeFo.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

  

9. MELDINGER OM RETTIGHETER FRA LOKALE SAMMENSLUTNINGER 

 

9.2 Berlevåg Jeger- og fiskerforening 

 

Direktørens forslag til vedtak 
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FeFo er enig i Finnmarkskommisjonens konklusjon om at FeFo har rett til å bortforpakte 

Kongsfjordelva. Retten til å bortforpakte Kongsfjordelva til lokale organisasjoner og 

sammenslutninger følger av Finnmarksloven § 26. Videre er FeFo enige i at retten til å  

forpakte fiskeretten ikke er en evigvarende rett, samtidig som forpaktingsforholdet ikke 

kan sies opp uten saklig grunn innenfor avtaleperioden. Det vises her til at forpaktningen 

må skje i henhold til Finnmarkslovens bestemmelser.  

 

Videre har FeFo ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at den 

fastboende befolkningen i Kongsfjord og på Veidnes har rett til fiske på samme vilkår 

som medlemmene i den forpaktende forening. 

 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

9.3 Kongsfjord bygdelag 

 

Direktørens forslag til vedtak 

FeFo er enige i Finnmarkskommisjonens konklusjon om at de fastboende i 

Kongsfjordområdet (Kongsfjord og Veidnes) på grunnlag av langvarig bruk har ervervet 

en fortrinnsrett til ulike former for utmarksbruk i sitt tradisjonelle bruksområde. Denne 

rettigheten har et selvstendig grunnlag, men går ikke ut over rettighetene regulert i 

Finnmarksloven § 22 og § 23 som gir befolkningen rett til ulike former for utmarksbruk. 

FeFo forvalter rettigheten i henhold til og innenfor rammen av Finnmarksloven, herunder 

§ 27.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

9.4 Grunneiere og hytteeiere i Gulgofjord/Vuođavuotna 

 

Direktørens forslag til vedtak 

1.FeFo er uenig med Finnmarkskommisjonen i at det eksisterer en «sovende 

eiendomsrett» til et areal på ca. 30000 dekar ervervet på grunnlag av alders tids bruk. 

Statens, nå FeFos eiendomsrett er et festnet rettsforhold og i tråd med befolkningens 

rettsoppfatning. Gjennom flere hundre år har staten utvist eiendommer og foretatt 

grunneierdisposisjoner, slik at eiendomsretten til den usolgte grunnen i feltet tilhører 

FeFo på vegne av fellesskapet.  

 

 

2.FeFo er uenig med flertallet i Finnmarkskommisjonen om at dagens grunneiere og 

hytteeiere har en særrett til fiske i Trollfjordelva. Befolkningen vil gjennom forpaktning 

av elva få adgang til fiske og eventuell forvaltning av elva. 

 

3.FeFo er enig med Finnmarkskommisjonen i at grunneierne og hytteeierne i Gulgofjord 

har rett til båtlandingsplasser (båtstøer) i Gulgofjord på FeFos grunn som går utover den 

rett som følger av friluftsloven § 7.  

 

4.FeFo er enig med Finnmarkskommisjonen i at det er etablert en rett til nødvendig 

transportferdsel langs tradisjonelle ferdselsårer i utmark i Gulgofjord. Retten omfatter 
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også bruk av motorisert kjøretøy, men bare i forbindelse med næringsmessig høsting av 

de lokale utmarksressursene, inkludert sjølaksefiske. Den omfatter ikke annen 

motorferdsel. Grunneiernes og hytteeiernes behov for motorferdsel i forbindelse med 

adkomst til og fra stedet, vil derfor måtte ivaretas ved tillatelser etter motorferdselloven. 

  

Forslag fra Hartvik Hansen: 

Pkt. 1: FeFo er enig med Finnmarkskommisjonen i at det eksisterer en sovende 

eiendomsrett til et areal på 30000 dekar ervervet for lokalbefolkningea på grunnlag av 

aldertids bruk.  

Resten av pkt 1 strykes. 

Votering: 

Forslaget falt mot to stemmer ( Hartvik Hansen og Mathis Eira) 

 

Pkt. 2: FeFo er enig med flertallet i Finnmarksskommisjonen  om at dagens grunneiere 

har en særrett til fiske i Trollfjordelva. Siste setning i pkt 2 strykes.  

Votering 

Forslaget falt mot 1 stemme ( Hartvik Hansen) 

 

Pkt 4.: De to siste setningene i direktørens innstilling strykes.  

Votering: Forslaget falt mot 1 stemme( Hartvik Hansen) 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt.  

 

9.5 Hytteeiere i Store Molvik/Guolleveadji 

 

Direktørens forslag til vedtak 

1.FeFo er uenige med Finnmarkskommisjonen i at det er ervervet en «sovende» kollektiv 

særrett (bygdelagsrett) til fiske i Molvikvannet og Stuorrajohka.  

2.FeFo er enig med Finnmarkskommisjonen i at det er ervervet en rett til 

båtlandingsplasser (båtstøer) i Store Molvik på FeFos grunn som går utover den rett som 

følger av friluftsloven § 7.  

 

Forslag fra Hartvik Hansen: 

Pkt 1 : FeFo er enig med Finnmarkkomisjonen i at det er ervervet en sovende kollektiv 

særrett ( bygdelagsrett) til fiske i Molvikvannet og Stuorrajohka. 

Votering:  

Forslaget falt mot to stemmer ( Hartvik Hansen og Mathis Eira) 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt.  

 

10. LAKSEFISKE I SJØ MED FASTSTÅENDE REDSKAP 

 

Direktørens forslag til vedtak: 

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens generelle konklusjon om at 

sjølaksefiske har et selvstendig rettsgrunnlag som andel av de kollektive rettigheter i 

feltet. FeFo er enig med Finnmarkskommisjonen om  at det i tilknytning til sjølaksefiske 

kan være aksessoriske rettigheter. Oppfanget av disse må vurderes konkret i aktuelle 

tilfellene. 
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Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

11. MULIGE INDIVIDUELLE  RETTIGHETSERVERV 

 

11.2 Ole Tore Jensen 

 

Direktørens forslag til vedtak: 

FeFo er uenig med Finnmarkskommisjonen i at det i forbindelse med sjølaksefiske 

erverves individuelle særrettigheter til sjølaksefiske fra bestemte plasser. Retten til 

sjølaksefiske er en kollektiv rettighet tilhørende befolkningen i området. Sjølaksefiske fra 

FeFo-plasser er underlagt utvisning. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

   

Sak –41/2016     Justering priser jaktkort og fiskekort 

 

Direktørens innstilling 

Direktøren foreslår følgende endringer i priser på jaktkort og fiskekort på 

Finnmarkseiendommen: 

Endringsforslag Forslag til pris 

Innlandsfiske 

 Tilreisende: Dagskort 1-7 (Fjerne 3- dagskort og 

ukekort) 

Ingen endring 

 Tilreisende: Gratis fiskekort/registreringskort for 

ungdom u/20 år 

Gratis 

 Fjerne gratiskort for personer over 67 år Ordinære priser 

 Flyktninger med midlertidig opphold i Finnmark gis 

tilgang til gratis innlandsfiske som bosatte i fylket 

Gratis 

Småviltjakt 

 Tilreisende jegere: Dagskort 1-7 (Fjerne 3- dagskort 

og ukekort) 

250,- 

 Bosatte i Finnmark: Dagskort 1-4 (Fjerne 3- dagskort 

og ukekort) 

85,- 

 Tilreisende jegere: Hundetreningskort sesong 150,- 

Rabattordning småviltjaktkort 
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 Bosatte i Finnmark 

 Korttype Ordinær pris Ungdom  

80% rabatt 

 Dagskort 1 85,- 17,- 

 Dagskort 2 170,- 34,- 

 Dagskort 3 255,- 51,- 

 Dagskort 4 340,- 68,- 

 Sesongkort 

bostedskommune 

300,- 60,- 

 Sesongkort fylke 860,- 172,- 

 Personer bosatt utenfor Finnmark 

 Dagskort 1 250,- 50,- 

 Dagskort 2 500,- 100,- 

 Dagskort 3 750,- 150,- 

 Dagskort 4 1000,- 200,- 

 Dagskort 5 1250,- 250,- 

 Dagskort 6 1500,- 300,- 

 Dagskort 7 1750,- 350,- 

 Sesongkort enkeltkommune 

fom 25.09. 

1200,-  

 

Kortkategorier som ikke er nevnt i tabellen, følger som tidligere år KPI-regulering. 

Prisene foreslås å gjøres gjeldende fra og med 01.juli 2016. 

Forslag fra Hartvik Hansen: 

FeFo er sterkt bekymret for rekruteringen til snarefangst. Det er viktig å bevare denne 

tradisjonelle samiske fangstmetoden. 

 

FeFo vil be Sametinget og Finnmark Fylkeskommune om å vurdere å støtte dette 

arbeidet for å overføre tradisjonskunnskapen til kommende generasjoner. 

 

Målet er å få vurdert en dispensasjonsordning slik at ungdom og eldre som kun vil drive 

snarefangst kan slippe å ta jegerprøven. 
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FeFo mener at de som utøver snarefangst må sende inn melding til kommunen før fangst 

og sende avsluttet fangstrapport for antall fangede ryper. 

 

Vedtak: Forslaget oversendes administrasjonen for vurdering av forslaget i forbindelse 

med høringen på jakttidsforskriften.  

 

Forslag fra styret: 

I direktørens forslag til vedtak  fjernes :Innføring av dagskort for bosatte i Finnmark og 

fjerne 3- dagskort og ukekort. 85,- 

Votering: Vedtatt mot 1 stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med styrets endringsforslag under småvilt ( Innføring av dagskort 

for bosatte i Finnmark ) enstemmig vedtatt. 

 

Sak –42/2016     Økonomirapport 1.kvartal 2016 

Direktørens innstilling: 

Økonomirapport pr. 31.03.2016 tas til etterretning. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling tatt til etterretning. 

 

Sak –43/2016     Søknad om lille Måsevatn pumpe og tilleggsoverføringer til Adamselv  

  kraftverk i Lebesby kommune 

 

Direktørens innstilling: 

FeFo gir tillatelse til regulering av Lille Måsevatn, bygging av Lille Måsevatn pumpe og 

overføring av bekkeinntakene Stalugaisa og Pieralemetjavrrit til Adamselv kraftfverk. 

Direktøren gis fullmakt til sluttforhandling av avtale om grunneiervederlag for tiltaket. 

Damsikringstiltakene og masseuttaket behandles administrativt av direktøren. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Sak –44/2016     Økonomiske muligheter ved frivillig skogvern U.Off § 13. Diskusjonssak 

Egen protokoll 

 

Sak –45/2016     Fullmakt til innhenting av tilbud på konsulentbistand – Styreevaluering  

 

Direktørens innstilling: 

Styret gir direktøren fullmakt til å innhente tilbud på konsulentbistand til gjennomføring 

av styreevaluering innenfor en økonomisk ramme på 160 000 kroner, eks. mva.    

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling  vedtatt mot 1 stamme ( Hartvik Hansen) 
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Orienteringssaker: 

 

o Protokoll fra kontrollkomiteen 10.desember 2015 U.off.offl.14  

Egen protokoll 

 

o Protokoll fra kontrollkomiteen 5.-6.april 2016 U.off.offl.14  

Egen protokoll 

 

o Protokoll fra kontrollkomiteen 30.-31. mai 2016 U.off.offl.14  

Egen protokoll 

 

o Årsrapport 2015 fra kontrollkomiteen 

Styret tok kontrollkomiteens årsrapport 2015 til orientering.  

 

o Grønnemidler 2016 

Leder for utmark  Einar Asbjørnsen gikk gjennom den skriftlige orienteringen som er 

sendt styret. Grønne midler en et populært tiltak hvor FeFo har fått  mange positive 

tilbakemeldinger på. FeFo har startet markedsføringen av de grønne midler i media.  

 

Styret tilbakemelding var at det så ut som det var de samme områder og de samme 

lag som søkte og fikk tildelt midler hvert år. Styret ønsket at FeFo kan tildele etter 

soner slik at alle kan få del i tilbudet. 

 

Styret ønsket å få en oversikt over de søknader som ikke har fått tilskudd.  

  

o Orientering utmark 

En skriftlig orientering er sendt styret. 

Styret hadde ingen merknader til orienteringen.  

o Muntlig orientering om 10-års jubileet. 

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Eirik Palm ga en muntlig orientering 

om programmet for 10-års jubileet. Styret var bevisst på at det var de som var 

vertskap for jubileet og at alle måtte delta. Styret hadde ingen andre  merknader til 

programmet.  

 

o Utmarksdomstolen, Store Olsen saken  

FeFo advokat Håvard Aagesen orienterte om saken. 

Styrets tilbakemelding var at saken ble løst på en grei måte.  

o Oppsummering fra møte med Finnmark bondelag  og videre oppfølging 
Leder for grunn og rettigheter Sverre Pavel ga en orientering fra møtet 26.mai  med 

Finnmark bondelag. Møtet  mellom FeFo og Finnmark bondelag  var et godt og 

konstruktivt møte. Det var enighet om at det holdes årlige møter.  

Styret har fått en skriftlig orientering om saken.  

 

Styret tok saken til orientering. 

 

 

Referent: Anny S. Nilsen 


