
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/ 
Finnmárkkuopmodat (FeFo) onsdag 9. og torsdag 10.desember 
2009 på Rica hotell Vadsø 

 
Møtested og møtetid: 

Styremøte onsdag 09.12 kl.12.00 til torsdag 10.desember 2009 kl.10.00. 

Møteleder: 
Styreleder Harald Larssen 
 
Møtende styremedlemmer: 
Inga Manndal, Berit Ranveig Nilssen, Lise Svenning, Josef Vedhugnes.  

Per A. Bæhr meldte forfall til styremøtet. Hans vara kunne ikke møte.  
 
Ansatterepresentant: 
Erik Sundland 
 
Fra administrasjonen: 
Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, eiendomssjef Sverre Pavel, 
utmarkssjef Einar Asbjørnsen, informasjonssjef Jan Henrik Hætta og styresekretær Anny 
S. Nilsen.  
Under sak 73/09 deltok Trond Aarseth.  
 
Tolk  
Berit Margrethe Oskal 

 
SAKSLISTE 

Sak – 65/09 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 66/09 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 67/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.oktober 2009.  

Protokollen fra 26.oktober 2009 enstemmig godkjent. 

Sak – 68/09 Valg av representanter til å underskrive protokoll dagens møte.  

Til å underskrive protokollen fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Inga Manndal. 
 
Sak – 69/09 Regulering snarefangst.  
 
Direktørens innstilling: 
FeFo kan, når ressurshensynet tilsier det, innføre sesongkvote for snarefangere på 
Finnmarkseiendommen. For sesongen 2009-2010 innføres det en sesongkvote der 



personer som fangster rype med snare kan fange inntil 50 ryper per sesong. 
Eksisterende dagskvote for jakt på ryper opprettholdes ut sesongen.  

Forslag fra Berit Rannveig Nilssen: 

Snarefangst på rype reguleres ikke av FeFo. 

Argumentasjon: 
Under 1 % av rypene tas ved snarefangst, og fangere er få i antall. 
Ønsker å opprettholde tradisjonell fangstmetode. 
 
Votering: Josef Vedhugnes og Berit Rannveig Nilssen stemte for forslaget. 
 
Styrets vedtak: 
Direktørens forslag vedtatt mot 2 stemmer.  
 
Sak – 70/09  Økonomirapport 3.kvartal 2009. 

Direktørens innstilling: 

Økonomirapport pr. 30.09.09 tas til etterretning. 

Styrets vedtak: 

Direktørens forslag enstemmig vedtatt. 

Sak – 71/09  Budsjett 2010. 
 
Direktørens innstilling: 
Styret vedtar forslag til budsjett 2010 som framlagt. 

Forslag fra Josef Vedhugnes: 

Under Del 2- Kommentarer til de ulike aktivitetene under storvilt tilføyes følgende etter 
siste setning,…. da FeFo ikke har egne budsjettmidler til å dekke underskudd med 
helikoptertjenesten.   

Tilleggsforslag fra styret: 

Grønne midler økes med 500’ til 1 500’. 

Samarbeidsprosjekter med kommuner o.a økes med 300’ til 500’. 

Styrets vedtak: 
Direktørens forslag med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Sak – 72/09 Ringsaken. Unntatt off § 12  

Direktørens innstilling: 

Direktøren gis fullmakt til å forsøke å forhandle frem et forlik med Ring ved at det tilbys 
erstatning for det dokumenterbare tapet Ring har hatt ved omgjøringsvedtaket. 

Styrets vedtak: 



Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak – 73/09  Sametingets retningslinjer for mineralvirksomhet – høringsuttalelse. 

Direktørens innstilling: 

Finnmarkseiendommens styre mener Sametingets forslag til retningslinjer ikke bør gjøres 
gjeldende i Finnmark.  Dette begrunnes med: 

 
1. Mineralloven har særbestemmelser for Finnmark som inneholder omfattende 

saksbehandlingsregler for å ivareta samiske interesser.  Disse særbestemmelsene 
gir Sametinget og berørte samiske interesser svært gode muligheter til å få 
fremmet sitt syn og fremme krav til mineralvirksomheten, samt bringe saken opp 
til departementet/Kongen dersom man er misfornøyd med de avgjørelser som 
fattes. 

2. Selv om den forhøyede grunneieravgiften i Finnmark går til FeFo, har Sametinget 
gjennom sin oppnevning av representanter til styret gode muligheter til å påvirke 
bruken av disse midlene.  Sametinget vil dessuten bli sterkt involvert i arbeidet 
med å utarbeide retningslinjer for anvendelse av evt. overskudd i FeFo. 

3. Minerallovens saksbehandlingsregler og – gebyrer innebærer betydelig større 
ressursbruk for mineralselskapene ved utvikling av ny mineralvirksomhet i 
Finnmark enn i andre deler av landet og i våre naboland. I tillegg innebærer 
reglene liten forutsigbarhet for mineralselskapene.  Styret mener man bør være 
forsiktig med å innføre nye regler som vil kunne forsterke denne 
konkurranseulempen.  

 

Forslag fra Josef Vedhugnes: 

Styret i FeFo har ingen merknader til Sametingsrådets forslag til retningslinjer for 
behandling av saker om mineralvirksomhet i samiske områder. FeFo anser at Sametinget 
kan forme egne retningslinjer for sin saksbehandling. 

FeFo viser for øvrig til FeFos høringsuttalelse i sak 62/09, til departementets forslag til 
forskrifter for den nye mineralloven. FeFo har i likhet med Sametinget stilt betingelser 
om lokal verdiskapning ved mineralvirksomhet. Også FeFo har anbefalt kravet om en 
høyere grunneieravgift ( 0,5%) ved mineralvirksomhet på grunn som administreres av 
FeFo. 

 
Votering: Vedhugnes sitt forslag fikk to stemmer, Berit Rannveig Nilssen og Josef 
Vedhugnes. 

Styrets vedtak: 

Direktørens forslag vedtatt mot 2 stemmer. 

Sak – 74/09  Godkjenning av opsjonsavtale til KEAS på areal i Jarfjord. 

Direktørens innstilling: 

Styret godkjenner utkast til opsjonsavtale. Direktøren eller den han bemyndiger får 
fullmakt til å underskrive avtalen. 

Styrets vedtak: 



Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak – 75/09  Godkjenning av opsjonsavtale til KEAS på areal ved Sandnesvann.  
 
Direktørens innstilling: 
Styret godkjenner framlagte utkast til opsjonsavtale mellom FeFo og KEAS. Direktøren 
eller den han bemyndiger, får fullmakt til å signere avtalen. 

Styrets vedtak: 
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
Sak – 76/09 Klage på Nordkapp kommunes vedtak om forpaktning av deler av lille  
  Tamsøy i Nordkapp til multebærplukking. 
 

Direktørens innstilling: 

Nordkapp kommune sitt vedtak om avslag på søknad om forpaktning av deler av Lille 
Tamsøy til multebærplukking opprettholdes og klage tas ikke til følge. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
Sak – 77/09 Krav om erstatning i forbindelse med oppretting av nasjonalparker og  
         landskapsvernområder. 
 

Direktørens innstilling: 

Det fremmes ikke erstatningskrav etter naturmangfoldloven § 50 for: 

Stabbursdalen nasjonalpark (utvidelse)  

Stabbursdalen landskapsvernområde 

Øvre Pasvik nasjonalpark (utvidelse) 

Øvre Pasvik landskapsvernområde. 

Seiland nasjonalpark (ny) 

Varangerhalvøya nasjonalpark (ny) 

FeFo er ikke tilfreds med at de nye reglene for erstatning for vern ikke åpner for en noe 
videre vurdering for hva som kan erstattes. FeFo mener at med det omfanget av vern 
som har skjedd på FeFo-grunn så har dette konsekvenser utover det som kun dreier som 
eventuelle dokumenterbare tap ved vernetidspunktet. Vernet fratar FeFo framtidige 
muligheter til bruk av de arealene som nå er vernet utover den begrensede bruken 
vernebestemmelsene åpner for. 

Tilleggsforslag fra Berit Rannveig Nilssen.  



Staten båndlegger områder uten å betale erstatning til grunneier eller andre 
rettighetshavere for framtidig tap av inntekter.  

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  

Sak – 78/09 Møte med  Miljøverndepartementet og Direktorat for naturforvaltning. 

Forslag fra styret: 

Styret ber administrasjonen om å ta kontakt med Miljøverndepartementet og Direktorat 
for naturforvaltning for å få til et møte i forhold til nye pågående verneprosesser/ 
nasjonalparker. 

Styrets vedtak: 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

Sak – 79/09 Jakt i Anarjohka nasjonalpark. 

Forslag fra styret: 

Styret ønsker storviltjakt i Anarjohka nasjonalpark i 2010, og ber administrasjonen 
utrede og fremme sak om dette til neste styremøte. Det skal også vurderes jakt uten 
bruk av motorisert ferdsel.  

Styrets vedtak: 

Enstemmig vedtatt. 

Berit Rannveig Nilssen satte fram følgende forslag: 

Administrasjonen bes om å vurdere gratis elgjakt i Anarjohka. På den måten kan FeFo 
motivere til jakt uten motorisert ferdsel.  

Det ble ikke votert over forslaget, men forslaget skal følge saken.  

 

Orienteringssaker 

Saker fra direktøren: 

• Årsrapport 2008 fra kontrollkomiteen. 

Styret tar orienteringen til etterretning. 
 

• Protokoll fra møte i kontrollkomiteen 16.09.2009. 
Direktøren orienterte om at det er igangsatt arbeid med etiske retningslinjer som 
vil bli fremmet som egen sak for styret. 
 
Styret tar saken til orientering. 

 
Saker fra utmarksavdelingen: 

• Grønne midler (orientering). 



• Styret ønsker at det vurderes mindre endringer i retningslinjene og ba direktøren 
se på mulighetene for to tildelingsrunder i året. Styret er godt fornøyd med 
rapporten og mener ordningen med grønne midler er et bra  tiltak for Finnmarks 
befolkning som skaper stor frivillig aktivitet. 

Pressemelding til orienteringen. 

• Orientering om nye forskrifter for regulering laksefiske. 

Styret tok saken til orienteringen. 

Saker fra eiendomsavdelingen: 
• Holmer i Porsangerfjorden.  

Eiendomssjefen orienterte om at Opplysningsvesenets fond ikke ønsket å selge 
holmene.  

Styret kom med følgende forslag: 

FeFo kontakter Porsanger kommune for drøfting av denne saken, og om framtidig 
disponering av disse holmene.  

• Eiendomssjef orienterte om at FeFo gjennom media er blitt kjent med et mulig 
søksmål i forbindelse med et areal regulert av Lapland AS ved Luostejokka i 
Porsanger kommune.  Styret tok saken til orientering. 

• Eiendomssjefen orienterte om brev som er sendt Sør-Varanger kommune 
vedrørende spørsmål om graving på FeFo-grunn uten grunneiers tillatelse. Styret 
tok saken til orientering. 

 

Referent: Anny S. Nilsen 

 


	Tolk

