
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 19.august 2011 på FeFo kontoret, 

Lakselv 

 

 

Møtested :  FeFo kontoret, Lakselv 

Møtetid: 19.august 2011 kl. 11.00 

   

Møteleder: 

Styreleder Harald Larssen 

 

Møtende styremedlemmer: 

Toril Bakken Kåven, Inga Manndal, Nils Johan J. Gaup, Klemet Erland Hætta, Lise 

Svenning  

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, nestleder næring Trond 

Aarseth og styresekretær Anny S. Nilsen. 

 

Tolk  

Brita Kåven 

 

SAKSLISTE 

Sak –  35/2011 Godkjenning av innkalling. 

Innkalling og saksliste skal være offentlig og publisert på www.fefo.no. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak –  36/2011 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak –  37/2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.-17.juni 2011  

Protokoll fra styremøte 16.-17.juni 2011 enstemmig godkjent. 

Sak –  38/2011 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Klemet Erland 

Hætta. 

Sak –  39/2011    Reguleringsplan og konsekvensutredning for Nussir – offentlig ettersyn 

 

Direktøren erklærte seg innhabil og fratrådte møtet. 

 

 



Styreformannens innstilling: 

Finnmarkseiendommen er svært tilfreds med planprosessen knyttet til Nussir-prosjektet 

og med de undersøkelser og konsekvensutredninger som er gjort.  

Konsekvensutredningen konkluderer med at det er reindriften som vil få de største 

negative effektene av den planlagte gruvedriften, selv med et sjødeponi.  For å redusere 

ulempene for reindriften ber Finnmarkseiendommen kommunen og tiltakshaver vurdere 

følgende tiltak:  

1. Område regulert til råstoffutvinning (steinbrudd)i reguleringsplan for Ulveryggen 

avfallsdeponi omreguleres til LNF-område.   

2. Brakkerigg ved påhogget på Ulveryggen tas ut av planen. 

3. Grovknuser på Ulveryggen plasseres i eller i tilknytning til grunnstollen (under jorda). 

 

FeFo vil dessuten anmode om at det iverksettes gode samarbeidsrutiner som kan bidra til 

at forstyrrelsene reduseres til et minimum i sårbare perioder for reindriften.  

 

Forslag fra Klemet Erland Hætta: 

- I første setning strykes svært 

- I siste avsnitt tilføyes etter gode samarbeidsrutiner: og dialog med reindrifta 

- I siste setning strykes: for reindriften. 

Styrets vedtak: 

Styreformannens innstilling med Klemet Erland Hættas endringsforslag enstemmig vedtatt.  


