
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) mandag 24. – tirsdag 25.februar 

2014, på Lakselv hotell. 

 

Møtested:  Lakselv hotell, Lakselv  

Møtetid: 25.februar 2014 kl. 08.00 – 16.00 

Møtetid: Mandag 24. februar kl. 10.00 – kl. 16.50 ble det gitt opplæring for nye 

styre- og varamedlemmer. 

 

Tirsdag 25.februar  fikk styret orientering fra: 

Finnmark Miljøtjeneste v/ Atle Michael Hove 

Finnmark Kraft v/ John Masvik 

Møteleder:  

Styreleder Harald Larssen i sak fra  01/2014  t.o.m sak 05/2014 

Styreleder Marit Kirsten Anti  Gaup overtok fra sak 06/2014 

 

Møtende styremedlemmer: 

Raymond Robertsen, Bente Haug, Mathis Nilsen Eira, Marit Kirsten Anti  Gaup  og Hartvig 

Hansen. 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland  

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jan Olli, leder grunn- og rettigheter Sverre Pavel, leder utmark Einar 

Asbjørnsen, leder næring Trond Aarseth, FeFo advokat Håvard Aagesen, økonomileder 

Elin Hansen og styresekretær Anny S. Nilsen. 

 

Tolk 

Inger- Marie Oskal 

 

Saksliste 

Sak – 01/2014 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 02/2014 Godkjenning av saksliste 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 03/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.-28.nov. 2013  

Protokoll fra styremøte 27.-28.nov. 2013 enstemmig godkjent. 

Sak – 04/2014 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Mathis Nilsen 

Eira. 



Sak – 05/2014 Valg av leder og nestleder 

Forslag fra Mathis Nilsen Eira: 

Som leder foreslås Marit Kirsten Anti  Gaup. 

Som nestleder foreslås Hartvig Hansen 

 

Styrets vedtak 

Styreleder: Marit Kirsten Anti  Gaup enstemmig valgt.  

Nestleder: Hartvig Hansen enstemmig valgt. 

 

Sak – 06/2014 5-km sonen 

Direktørens innstilling: 

En generell 5-kilometerssone som forbyr utlendinger å fiske i en sone lenger enn 5 km 

fra riksvei kan ikke innføres med hjemmel i Finnmarkslovens bestemmelser. Dette vil 

trolig også være i strid med EØS-avtalen. 

FeFo vil sette av økte ressurser til kartlegging av innlandsfiskeressursen i 2014. Den økte 

innsatsen skal skje gjennom samarbeid med aktuelle kommuner. FeFo vil ta i bruk flere 

av mulighetene i kortsalgsportalen til å styre kortsalget, beskatningstrykket og 

fangstrapporteringen. 

FeFo vil foreta en undersøkelse/kartlegging av utvalgte vann i pressområder i Tana 

kommune i april/mai 2014 i samråd med kommunen. Formålet med registreringen av 

fiskerne vil være å skaffe fram data om omfang og fordeling av fiskerne og beskatning av 

fiskebestandene i de utvalgte vannene.  

På bakgrunn av kartleggingen vil FeFo, innenfor rammen av Finnmarksloven, vurdere 

egnede tiltak for å ivareta fiskeressursene, samt lokalbefolkningens interesser.  

Tilleggsforslag fra Hartvik Hansen:  

Styret ber administrasjonen å utrede nærmere om smittefare og spredning av uønskede 

fiskeslag til våre vassdrag. Saken legges fram for styret.  

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med tilleggsforslag fra Hartvik Hansen enstemmig vedtatt.  

Sak – 07/2014   Presentasjon av storvilthøringen 

 

3.0. DIREKTØRENS INNSTILLING 

Styret vedtar følgende vilkår for storviltjakta, med iverksetting fra og med 2014 dersom 

ikke annet er angitt: 

 Antall jakttilbud i den enkelte kommune skal minst tilsvare 25% av fellingsmålet for 

kommunen. Gjennomsnittlig årlig fellingsmål fra bestandsplan legges til grunn. Lokale 

brukere skal gis medinnflytelse når endringer i antall jakttilbud i en kommune skal 

gjennomføres. Vilkåret iverksettes fra 2015.  

 Andel tilleggsdyr i den enkelte kommune skal ikke overskride 35% av total 

fellingskvote for kommunen. Vilkåret iverksettes fra 2015. 



 Direktøren kan på eget initiativ avslutte tilleggsdyrtildelingen i en delbestand eller i 

spesielle felt dersom bestandsmessige forhold tilsier det. FeFo kan i samråd med den  

enkelte bestandsplangruppe vurdere lokale tiltak for å begrense tildeling av 

tilleggsdyr til enkeltjaktlag og/eller i de enkelte  jaktfelt, eller for å regulere flyttinger 

mellom jaktfelt innen samme delbestand. 

 For å kunne søke elgjakt på Finnmarkseiendommen må jaktlaget bestå av  minst 4 

jegere på samtlige jaktfelt. Disse skal stå oppført både på søknad og kontrakt, og kan 

ikke skiftes ut.  

 For å kunne søke elgjakt på Finnmarkseiendommen må jaktlaget disponere egen 

godkjent ettersøksekvipasje, som også skal være registrert i NKK’s 

ettersøkshundregister. Ekvipasjen skal dokumenteres ved søknad om jakt. For 2014 

er det tilstrekkelig at ekvipasjen dokumenteres ved signering av kontrakt. 

 Medlemmer av jaktlag som etter ordinær tildeling takker nei til et jaktfelt, må vente 

til  15. jaktdag (evt. 8. jaktdag i 2-periode-felt) før de kan bli meldt inn på annet 

jaktlag. 

 Finnmarkseiendommen avsetter egne jaktfelt til opplæringsjakt. Ansvaret for å 

organisere og arrangere opplæringsjakta tildeles brukerforeninger etter avtale med 

FeFo. Det bør være minst to opplæringsfelt, ett i vestfylket og ett i østfylket, med 

mulighet for å endre lokalisering og arrangør i tråd med etterspørsel/behov. 

Finnmarkseiendommen tilrettelegger innsamling av jegerdata, herunder alders-  og 

kjønnsdata, som grunnlag for å kunne vurdere behov for rekrutteringstiltak.  

 Finnmarkseiendommen går i dialog med kommuner, Fylkesmann/SNO og lokale 

brukerforeninger med sikte på å finne lokalt tilpassede ordninger/tiltak som kan 

redusere omfanget av barmarksskjøringen under elgjakta. Arbeidet  begrenses i 

første omgang som et prøveprosjekt i Kautokeino og Tana kommuner, med oppstart i 

løpet av våren 2014. 

 Finnmarkseiendommen utreder snarest muligheten for ordinær jakt i randsonen 

innenfor Øvre Ánarjohka nasjonalpark, med sikte på å kunne tilby «miljøtilpasset» 

jakt i nasjonalparken i 2014 og 2015. 

 

Nye, oppdaterte retningslinjer blir med dette følgende(se neste side):  

RETNINGSLINJER FOR STORVILTJAKT PÅ 

FINNMARKSEIENDOMMEN 

(Blå skrift «gamle» retningslinjer, men oppdatert i struktur/ordlyd) 

PRINSIPPER FOR FORDELING AV KVOTE 

1) I den enkelte kommune kan inntil 60% av grunnkvoten forbeholdes innenbygds 

jaktlag. Et jaktlag anses som innenbygds dersom jaktleder og mer enn halve laget er 

fast bosatt i kommunen. Innenbygdskvoten fordeles på jaktfelt (˝stjernefelt˝) ved 

trekning.  

2) Antall jakttilbud i den enkelte kommune skal minst tilsvare 25% av fellingsmålet for 

kommunen. Gjennomsnittlig årlig fellingsmål fra bestandsplan legges til grunn. Lokale 

brukere skal gis medinnflytelse når endringer i antall jakttilbud i en kommune skal 

gjennomføres. Vilkåret iverksettes fra 2015.  



3) Tilleggsdyr er en felleskvote for hver delbestand som brukes som et virkemiddel for å 

oppnå bestandsplanens mål. Andel tilleggsdyr i den enkelte kommune skal ikke 

overskride 35% av total fellingskvote for kommunen. Vilkåret iverksettes fra 2015. 

4) Når et jaktlag har felt sin tildelte grunnkvote kan det etter søknad få tildelt 

tilleggsdyr. I to-periode-jaktfelt skal tilleggsdyr ikke tildeles førsteperiodelaget for 

ikke å svekke andreperiodelagets muligheter for felling.    

5) Direktøren kan på eget initiativ avslutte tilleggsdyrtildelingen i en delbestand eller i 

spesielle felt dersom bestandsmessige forhold tilsier det. Den enkelte 

bestandsplangruppe kan iverksette lokale tiltak for å begrense tildeling av tilleggsdyr 

til enkeltjaktlag og/eller i de enkelte  jaktfelt, eller for å regulere flyttinger mellom 

jaktfelt innen samme delbestand.  

 

GENERELLE VILKÅR FOR SØKNAD OG JAKT 

6) For å kunne søke og utøve elgjakt på Finnmarkseiendommen stilles følgende krav:  

a) Jaktleder og minst halvparten av medlemmene skal være fast bosatt i Finnmark. 

Jaktlag utenfra fylket kan gis adgang til å jakte elg på Finnmarkseiendommen 

dersom det etter reservetildeling fortsatt er ledige jaktfelt igjen. 

b) Jaktlaget skal bestå av minst 4 jegere. Disse skal stå oppført både på søknad og 

kontrakt, og kan ikke skiftes ut.  

c) Jaktlaget skal disponere egen godkjent ettersøksekvipasje under hele jakta. 

Ekvipasjen skal også skal være registrert i NKK’s ettersøkshundregister (jf. 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 25). Ekvipasjen skal 

dokumenteres ved søknad om jakt. For 2014 er det tilstrekkelig at ekvipasjen 

dokumenteres ved signering av kontrakt.  

d) Alle jaktlagets medlemmer skal ved kontraktsinngåelse dokumentere betalt 

jegeravgift og gyldig, bestått skyteprøve for storvilt. 

7) Jaktleder kan tilføre nye jegere på laget etter tildeling av jaktfelt.  For jaktlag som er 

tildelt stjernefelt som innenbygdsboende, skal seinere lagendringer ikke medføre 

endringer i lagets status.  

8) Medlemmer av jaktlag som etter ordinær tildeling takker nei til et jaktfelt, må vente 

til 15. jaktdag (evt. 8. jaktdag i 2-periode-felt) før de kan bli meldt inn på annet 

jaktlag. 

OPPLÆRINGSJAKT OG REKRUTTERING 

9) Finnmarkseiendommen avsetter egne jaktfelt til opplæringsjakt. Ansvaret for å 

organisere og arrangere opplæringsjakta tildeles brukerforeninger etter avtale med 

FeFo. Det bør være minst to opplæringsfelt, ett i vestfylket og ett i østfylket, med 

mulighet for å endre lokalisering og arrangør i tråd med etterspørsel/behov.  

Finnmarkseiendommen tilrettelegger innsamling av jegerdata, herunder alders-  og 

kjønnsdata, som grunnlag for å kunne vurdere behov for rekrutteringstiltak. 

10) Elever/studenter ved skoler i Finnmark som har bostedsadresse utenfor fylket, gis 

adgang til å delta på opplæringsjakt på FeFos grunn. Jegere bosatt i Finnmark som 

har gjennomført opplæringsjakt, gis mulighet til, uavhengig av 3-års-regelen, å 

etablere eget jaktlag dersom de i tillegg har gjennomført jaktlederkurs. 

PRISSYSTEM 



11)  Det økonomiske oppgjøret mellom jaktlaget og FeFo består av en grunnpris som 

betales inn før jakta, og en kjøttpris som betales etter jakta. Begge prisene 

indeksreguleres årlig. 

12)  Grunnprisen  beregnes på grunnlag av tildelt kvote og satser som er differensiert 

etter dyrekategori (kalv/ungdyr/voksendyr). I jaktfelt med to-periodejakt er satsen 

lik for begge perioder. For å stimulere til uttak utover grunnkvoten krevers bare halv 

grunnpris for tilleggsdyr.  

13) Kjøttprisen beregnes ut fra oppgjørsvekt for felte dyr på grunnlag av kilosatser som 

er differensiert i 3 klasser etter jaktfeltets tilgjengelighet (lett/middels/vanskelig). For 

å stimulere til uttak av små og yngre dyr er det lav pris for små kalver (under 50 kg) 

og eksponentielt økende kilopriser for større dyr (100-250 kg). 

LISENSFELLING OG KVOTEJAKT 

14)  Lisensfelling av bjørn, jerv og ulv samt kvotejakt etter gaupe på 

Finnmarkseiendommen er åpen for alle jegere som har betalt jaktkort for felling av 

rovvilt. Elgjegere som har underskrevet elgkontrakt kan, uten å kjøpe eget jaktkort 

for rovvilt, felle bjørn, jerv og ulv innenfor sitt elgjaktfelt i jakttida for elg. Tillatelsen 

gjelder inntil tildelt elgkvote er felt. Småviltjegere som har kjøpt småviltkort kan, 

uten å kjøpe eget jaktkort for rovvilt, jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det området 

og den jakttida de har kjøpt småviltkort for. Det forutsettes at jakta foregår innenfor 

rammene av offentlige bestemmelser. 

FULLMAKT 

15) Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtaler med private grunneiere om 

elgjakttillatelser. 

 

Styrets vedtak 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Sak – 08/2014   Avtale med Vindkraft Nord A/S om Dønnesfjord vindkraftverk. Unntatt    

                        off § 13 jfr. forv.l. § 13 

 

Egen protokoll. 

 

Sak – 09/2014   Informasjonsprosjekt 

 

Direktørens innstilling: 

Direktøren gis fullmakt til å utvide kostnadsrammen på drift for 2014 med inntil 300 000 

kroner til innkjøp av ekstern bistand til gjennomføring av prosjekt for å forbedre FeFos 

informasjonsarbeid i forhold til sine omgivelser.  

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Sak – 10/2014   Aksjeemisjon i Finnmark Kraft A/S februar 2014. Untatt off § 13 jfr.  

 forv.l. § 13 

 

Egen protokoll. 



 

Sak – 11/2014   Eventuelt 

 

Ingen saker under eventuelt. 

 

Orienteringssaker: 

 Finnmarkkommisjonens rapport, Nessebyfeltet. Unntatt off. § 13 

Egen protokoll 

 Skjønn sykhustomta 

FeFo advokat Aagesen orienterte om arealskjønn i forbindelse med nytt sykhus i 

Kirkenes.  Dommen sendt ut med styresakene.  

Styret hadde ingen merknader til saken og tok den til orientering.  

 Avslag på kjøp av utbyggingsareal i Alta kommune 

Leder for grunn og rettigheter Sverre Pavel orienterte om saken.  

Skriftlig orientering sendt styret.  

Styret sto fast ved at FeFo ønsker å feste og ikke selge tomter.  

Styret tok saken til orientering. 

 

 Elgjakt i Anarjohka nasjonalpark 2013 – 2015 

Leder for utmark  Einar Asbjørnsen orienterte  om saken. En skriftlig orientering 

er sendt styret. FeFo har tillatelse til å jakte i perioden 2013 – 2015. 

Administrasjonen ønsker å organisere jakt i Anarjohka nasjonalpark i denne 

perioden som ellers i fylket  som ordinær elgjakt og  uten tilrettelegging av 

transport.  

Styret tok saken til orientering.  

 Sportsfiskets år 2014 

Leder for utmark  Einar Asbjørnsen orienterte  om saken. En skriftlig orientering 

er sendt styret. 

Styret tok saken til orientering.  

Referent: 

Anny S. Nilsen 

 


