
 
 

 

 

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 
Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18. og torsdag 19. april, Skaidi 

hotell 
 

Møtested: Skaidi hotell 

Møtetid: Onsdag 18.4.2018 kl. 12:30 til torsdag 19.4.2018 kl.12:00 

Møteleder: Raymond Robertsen 

 

 

Møtende styremedlemmer:  

Raymond Robertsen   

Bente Haug  

John Erik Pedersen  

Màret Guhttor  

Marit Kirsten Anti Gaup  

Mathis Nilsen Eira  

Erik Sundland  

 

Forfall  Varamedlem   

 

 

Andre som møtte:  

Jan Olli  Direktør 

Einar J. Asbjørnsen Leder for utmark 

Eirik Palm Leder for kommunikasjon, kun 1.dag  

Elin Hansen Leder for økonomi 

Håvard Aagesen Leder for advokatene 

Jan Henrik Hætta Senior rådgiver kommunikasjon  

Sverre Pavel  Leder for grunn og rettigheter 

Kate Persen Leder for næring 

Mariell Frantzen Styresekretær 

Berit Margrethe Oskal Tolk 

 

 

Inhabile Sak Følgende medlem 

møtte 

Merknad 

Raymond Robertsen 18/2018 Bente Haug       

Raymond Robertsen 30/2018 Bente Haug Orientering nr.8 

 

 
 

 

Sakliste 

 

Sak nr. Sakstittel  

13/2018 Godkjenning av innkalling  

14/2018 Godkjenning av saksliste  

15/2018 Godkjenning av protokoll  
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16/2018 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra 

dagens styremøte 

 

17/2018 Uttalelse til konsesjonssøknad om nettilknytning - 

Dønnesfjord vindpark 

 

18/2018 Uttalelse til områderegulering av Nordkapphalvøya  

19/2018 Sametingets uttalelse vedr. styrets vedtak i Nussir saken  

20/2018 Forhandlingsfullmakt i forbindelse med lønnsoppgjøret 

2018 

Unntatt 

offentlighet 

21/2018 Klage på tilgang til fiskekort for tilreisende i Vestre 

Jakobselv 

 

22/2018 Grønne midler: Søknad Sørøya på langs  

23/2018 Sanksjonsregler ved egenveiing elg  

24/2018 Digitalisering av festearkivet Unntatt 

offentlighet 

25/2018 FeFo som utviklingsaktør -diskusjonssak Unntatt 

offentlighet 

26/2018 Fornyet behandling av søknad om lakseplass 610, Hasvik Unntatt 

offentlighet 

27/2018 Fornyet behandling av søknad om lakseplass 740 Unntatt 

offentlighet 

28/2018 Fornyet behandling av søknad om lakseplass 740 Unntatt 

offentlighet 

29/2018 Oppfølging rettskartleggingen i Finnmark Unntatt 

offentlighet 

30/2018 Orienteringer 

1. Skillemoen  

 

2. Konsesjon for reetablering av Havøygavelen vindkraft 

3. Nesseby-saken 

4. Treårs vedteiger 

5. Åpning av nytt hovedkontor 

6. Nye nettsider 

7. AV-utstyr til kontorene i Vadsø og Alta 

8. Forespørsel om mulig kjøp av Nordkapp-platået 

 

 

Unntatt 

offentlighet 

31/2018 Eventuelt  
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13/2018: Godkjenning av innkalling 

 

Behandling: 

 

ST- 13/2018 Vedtak: 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

 

14/2018: Godkjenning av saksliste 

 

Behandling: 

Tillegg: 

Ny sak fremmet av Mathis Nilsen Eira, Konstituering av FeFo med hjemmel i fl paragraf 9 

andre og tredje ledd kreves tatt opp til behandling. 

 

Rettelse i Sak 20/18, Forhandlingsfullmakt i forbindelse med lønnsoppgjøret 2018, er 

unntatt offentlighet. 

To nye saker under orientering: 

 - AV- utstyr til kontorene i Vadsø og Alta (nr.7) 

 - Forespørsel om mulig kjøp av Nordkapp-platået (nr.8) 

Votering - sak om ny konstituering;  

ble avvist med tre (Bente Haug, John Erik Pedersen og Raymond Robertsen) mot tre 

stemmer (Mathis N. Eira, Marit Kirsten A. Gaup og Máret Guhttor) der styreleders 

dobbeltstemme ble benyttet. 

Forslag fra Bente Haug; saken vedrørende konstituering oversender kontrollkomiteen for 

uttalelse, ble enstemmig vedtatt.  

Protokolltilførsel - Ny konstituering, foreslått av Mathis Nilsen Eira og Màret Guhttor; 

 

Skriftlig anmodning datert 10.4.18 fra Mathis Nilsen Eira om ny konstituering, ble ikke 

ført på møtets sakliste da møteinnkalling med sakliste ble sendt til styremedlemmene. I 

styremøtet 18.4.18 under godkjenning av sakliste krevde Nilsen Eira saken oppført på 

saklista, men kravet ble avvist med lederens dobbeltstemme (4-3) med det resultat at 

saken ble forhindret styrebehandling. 

 

Vi mener at avvisningen av saken er gjort på feil grunnlag da den ikke er i samsvar med 

den lovbestemte retten ethvert styremedlem har til å kreve bestemte saker 

styrebehandlet i møte, jf. finnmarksloven § 9, 2. ledd hvor det er slått fast: 

 

"Styrelederen skal sørge for at aktuelle saker blir behandlet i styret og at det blir innkalt 

til styremøter på hensiktsmessig måte og med rimelig frist. Et styremedlem kan kreve at 

styret behandler bestemte saker. 

Styret skal behandle saker i møte med mindre lederen finner at saken kan forelegges 

styret skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Et styremedlem kan kreve 

møtebehandling." 

 

 

ST- 14/2018 Vedtak: 

Saksliste med rettelse i sak 20/18 og nye orienteringer (nr.7 og 8.) enstemmig godkjent. 

Fremmet sak – Krav om ny konstituering ble avvist. 

 

Saken vedrørende konstituering oversendes kontrollkomiteen for uttalelse.  



Side 4 av 14 

 

 

15/2018: Godkjenning av protokoll 

 

Behandling: 

 

ST- 15/2018 Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 9. februar 2018 enstemmig godkjent. 

 

16/2018: Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

 

Behandling: 

 

 

ST- 16/2018 Vedtak: 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Raymond Robertsen og 

Marit Kirsten Anti Gaup.   

 

 

17/2018: Uttalelse til konsesjonssøknad om nettilknytning - Dønnesfjord vindpark 

 

Direktørens innstilling: 

FeFo har ikke innvendinger til trasevalg for nettilknytning for Dønnesfjord vindkraftverk.  

 

Behandling: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

ST- 17/2018 Vedtak: 

FeFo har ikke innvendinger til trasevalg for nettilknytning for Dønnesfjord vindkraftverk.  

 

 

18/2018: Uttalelse til områderegulering av Nordkapphalvøya 

 

Direktørens innstilling: 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til planforslag til områderegulering 

av Nordkapphalvøya. Nedenfor gjennomgås FeFos merknader tematisk. 

 

Reindrift 

FeFo har arrangert eget møte med Mahkaravju-siida, som driver reindrift på 

Nordkapphalvøya. Konklusjonen fra møtet er at reindriftsnæringen er bekymret for at økt 

tilrettelegging i terrenget vil føre til økt ferdsel som kan få negative konsekvenser for 

reindrift i området. FeFo ber kommunen ta dette og øvrige innspill fra de berørte reineierne 

gjennomgått nedenfor, med seg i den videre planbehandlingen. 

 

Økt bruk av sti til Knivskjellvika kan skape en barriere og bidra til at beiteområdet 

fragmenteres. Det oppleves at de kumulative effektene av tiltakene som foreslås ikke er 

vurdert godt nok. Magerøya er sårbart kalvingsland og må derfor vurderes helhetlig.  

 

Det er videre ikke ønskelig med motorisert ferdsel i området og reindriften frykter en 

gradvis intensivering slik planforslaget foreligger. FeFo mener derfor kommunen må vurdere 

å konkretisere og stramme opp planbestemmelse V.1.5 d) slik at det oppgis til hvilke formål 

kjøring kan tillates. Eksempelvis kun til søk- og redningsarbeid og til vedlikehold. Eventuelt 

kan også planbestemmelsen begrense kjøring i de mest sårbare periodene, da særlig på 

våren like før, under og etter kalvingen.  
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Reindriften ønsker også en tettere involvering i planprosessen, herunder mulighetene til å 

påvirke planbestemmelsene. Blant annet ved at det stilles krav til formidling av 

ferdselsregler på informasjonsskilt og å kunne påvirke når og hvordan eventuelt 

anleggsarbeid i forbindelse med de planlagte tiltakene skal skje. FeFo støtter disse 

synspunktene.  

 

FeFo er også kjent med at flyttveien avsatt i plankartet som krysser E69 ved Kjeftavannet 

ikke lenger er mulig å bruke som følge av nye tiltak som autovern og vegsikring som rein 

ikke kan passere.  Dette har i følge reindrifta medført endret flyttemønster med merarbeid 

for de berørte reineierne. Planen bør etter FeFos syn endres slik at den gjenspeiler 

reindriftas faktiske flyttemønster. 

 

Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv 

FeFo kan ikke være ansvarlige for drift og vedlikehold for tiltak (stier, gapahuker, 

sikringshytter mv.) som tilrettelegger for friluftsliv/reiselivet. FeFo kan avstå grunn eller 

inngå avtale for tiltak i tråd med områdeplanen, men dette forutsetter en ansvarlig 

avtalepart som påtar seg driftsansvaret for tiltakene. Det kan enten være reiselivsnæringen 

alene, eventuelt i samarbeid med kommunen og/eller turlaget. Forøvrig har FeFo ikke 

merknader til de foreslåtte tiltakene med unntak av det som er nevnt under innspill fra 

reindrifta. 

 

Nye tiltak innenfor dagens festeareal 

FeFo ber kommunen foreta en grundig vurdering av om det faktisk er behov for å avsette 

mer areal til parkering (O_SPA2) og bebyggelse (BL1) på Nordkapplatået. Det er tidligere i 

planprosessen blitt vurdert at bygningsmasse og opparbeiding av areal bør begrenses for 

ikke å forringe naturopplevelsen på Nordkapp. Etter det FeFo har fått opplyst fra Rica er 

eksisterende opparbeidet areal mer enn tilstrekkelig for å dekke behovet for parkering på 

Nordkapp. 

 

Om planen godkjennes slik den foreligger vil arealer avsatt til ny parkering og servicebygg 

ikke kunne tiltres uten at dagens fester har frasagt seg festeretten for dette arealet. Slik 

FeFo har oppfattet ANS Nordkapp 1990/Rica er det uaktuelt for dem å gi fra seg disse 

arealene. Det vil innebære at kommunen må ekspropriere festeretten for de aktuelle 

arealene til ny parkering og servicebygg hvis man ønsker å kunne tildele disse arealene til 

andre enn dagens fester. Forutsatt at kommunen klarer å gjennomføre en ekspropriasjon vil 

FeFo kunne inngå festekontrakt for den nye parkeringsplassen og tomt til servicebygg med 

den aktuelle aktøren, uavhengig av hvem det måtte bli. 

 

Parkering 

Det er foreslått ny parkering ved stien til Hornvika (O_SPA3). FeFo forutsetter at 

vegvesenet eventuelt andre tar ansvar for denne parkering med formål å styre parkeringen 

og bruken av denne. Dette for å hindre villcamping og forsøpling. Det må også inngås en 

avtale/festekontrakt for parkeringsarealet med FeFo som grunneier forutsatt at Rica frasier 

seg festeretten for denne delen av Nordkapplatået. 

 

Det samme vil gjelde for eksisterende parkering/rasteplass for stien til Knivskjelodden 

(O_SR1). Dersom det åpnes for bebyggelse her må det være en driftsansvarlig. FeFo vil 

eventuelt inngå avtale om tomt for bebyggelse som etableres, med mindre det foreligger 

dekkende avtaler per dags dato. 

 

Forholdet til Sametingets retningslinjer 

FeFo forutsetter at planforslaget utarbeides i tråd med Sametingets retningslinjer for endret 

bruk av utmark, jf. Finnmarksloven. Det innebærer at berørt reinbeitedistrikt gis mulighet til 

reell innflytelse i planprosessen og i oppfølgingen av den.  
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Behandling: 

Forslag fremmet av styret:  

 

Reindrift 

FeFo har arrangert eget møte med Mahkaravju-siida, som driver reindrift på 

Nordkapphalvøya. Konklusjonen fra møtet er at reindriftsnæringen er bekymret for at økt 

tilrettelegging i terrenget vil føre til økt ferdsel som kan få negative konsekvenser for 

reindrift i området. FeFo ber kommunen ta dette og øvrige innspill fra de berørte reineierne 

gjennomgått nedenfor, med seg i den videre planbehandlingen. 

 

Økt bruk av sti til Knivskjellvika kan skape en barriere og bidra til at beiteområdet 

fragmenteres. Det oppleves at de kumulative effektene av tiltakene som foreslås ikke er 

vurdert godt nok. Magerøya er sårbart kalvingsland og må derfor vurderes helhetlig.  

 

Det er videre ikke ønskelig med motorisert ferdsel i området og reindriften frykter en 

gradvis intensivering slik planforslaget foreligger. FeFo mener derfor kommunen må vurdere 

å konkretisere og stramme opp planbestemmelse V.1.5 d) slik at det oppgis til hvilke formål 

kjøring kan tillates. Eksempelvis kun til søk- og redningsarbeid og til vedlikehold. Eventuelt 

kan også planbestemmelsen begrense kjøring i de mest sårbare periodene, da særlig på 

våren like før, under og etter kalvingen.  

 

Reindriften ønsker også en tettere involvering i planprosessen, herunder mulighetene til å 

påvirke planbestemmelsene. Blant annet ved at det stilles krav til formidling av 

ferdselsregler på informasjonsskilt og å kunne påvirke når og hvordan eventuelt 

anleggsarbeid i forbindelse med de planlagte tiltakene skal skje. FeFo støtter disse 

synspunktene.  

 

FeFo er også kjent med at flyttveien avsatt i plankartet som krysser E69 ved Kjeftavannet 

ikke lenger er mulig å bruke som følge av nye tiltak som autovern og vegsikring som rein 

ikke kan passere.  Dette har i følge reindrifta medført endret flyttemønster med merarbeid 

for de berørte reineierne. Planen bør etter FeFos syn endres slik at den gjenspeiler 

reindriftas faktiske flyttemønster. 

 

Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv 

FeFo kan ikke være ansvarlige for drift og vedlikehold for tiltak (stier, gapahuker, 

sikringshytter mv.) som tilrettelegger for friluftsliv/reiselivet. FeFo kan avstå grunn eller 

inngå avtale for tiltak i tråd med områdeplanen, men dette forutsetter en ansvarlig 

avtalepart som påtar seg driftsansvaret for tiltakene. Det kan enten være reiselivsnæringen 

alene, eventuelt i samarbeid med kommunen og/eller turlaget. Forøvrig har FeFo ikke 

merknader til de foreslåtte tiltakene med unntak av det som er nevnt under innspill fra 

reindrifta. 

 

Nye tiltak innenfor dagens festeareal 

FeFo ber kommunen foreta en grundig vurdering av om det faktisk er behov for å avsette 

mer areal til parkering (O_SPA2) og bebyggelse (BL1) på Nordkapplatået. Det er tidligere i 

planprosessen blitt vurdert at bygningsmasse og opparbeiding av areal bør begrenses for 

ikke å forringe naturopplevelsen på Nordkapp.  

 

Parkering 

Det er foreslått ny parkering ved stien til Hornvika (O_SPA3). FeFo forutsetter at 

vegvesenet eventuelt andre tar ansvar for denne parkering med formål å styre parkeringen 
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og bruken av denne. Dette for å hindre villcamping og forsøpling. Det samme vil gjelde for 

eksisterende parkering/rasteplass for stien til Knivskjelodden (O_SR1).  

 

Forholdet til Sametingets retningslinjer 

FeFo forutsetter at planforslaget utarbeides i tråd med Sametingets retningslinjer for endret 

bruk av utmark, jf. Finnmarksloven. Det innebærer at berørt reinbeitedistrikt gis mulighet til 

reell innflytelse i planprosessen og i oppfølgingen av den. 

 

Voteringer: 

1. Votering om styreleders habilitet i saken. 

 

Styreleder anses inhabil i saken, enstemmig vedtatt. Nestleder Bente Haug leder saken 

under møtet.  

 

2. Voteringer av styrets tilleggsforslag, endringer i direktørens saksframlegg  

    punktene 1 til 5. 

 

Pkt. 1: Reindrift, enstemmig vedtatt 

Pkt. 2: Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv, enstemmig vedtatt 

Pkt. 3: Nye tiltak innenfor dagens festeareal, enstemmig vedtatt 

Pkt. 4: Parkering, enstemmig vedtatt 

Pkt. 5: Forholdet til Sametingets retningslinjer, enstemmig vedtatt 

Videre ble styrets endrede forslag som helhet enstemmig vedtatt. 

 

ST- 18/2018 Vedtak: 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til planforslag til områderegulering 

av Nordkapphalvøya. Nedenfor gjennomgås FeFos merknader tematisk. 

 

1. Reindrift 

FeFo har arrangert eget møte med Mahkaravju-siida, som driver reindrift på 

Nordkapphalvøya. Konklusjonen fra møtet er at reindriftsnæringen er bekymret for at økt 

tilrettelegging i terrenget vil føre til økt ferdsel som kan få negative konsekvenser for 

reindrift i området. FeFo ber kommunen ta dette og øvrige innspill fra de berørte reineierne 

gjennomgått nedenfor, med seg i den videre planbehandlingen. 

 

Økt bruk av sti til Knivskjellvika kan skape en barriere og bidra til at beiteområdet 

fragmenteres. Det oppleves at de kumulative effektene av tiltakene som foreslås ikke er 

vurdert godt nok. Magerøya er sårbart kalvingsland og må derfor vurderes helhetlig.  

 

Det er videre ikke ønskelig med motorisert ferdsel i området og reindriften frykter en 

gradvis intensivering slik planforslaget foreligger. FeFo mener derfor kommunen må vurdere 

å konkretisere og stramme opp planbestemmelse V.1.5 d) slik at det oppgis til hvilke formål 

kjøring kan tillates. Eksempelvis kun til søk- og redningsarbeid og til vedlikehold. Eventuelt 

kan også planbestemmelsen begrense kjøring i de mest sårbare periodene, da særlig på 

våren like før, under og etter kalvingen.  

 

Reindriften ønsker også en tettere involvering i planprosessen, herunder mulighetene til å 

påvirke planbestemmelsene. Blant annet ved at det stilles krav til formidling av 

ferdselsregler på informasjonsskilt og å kunne påvirke når og hvordan eventuelt 

anleggsarbeid i forbindelse med de planlagte tiltakene skal skje. FeFo støtter disse 

synspunktene.  

 

FeFo er også kjent med at flyttveien avsatt i plankartet som krysser E69 ved Kjeftavannet 

ikke lenger er mulig å bruke som følge av nye tiltak som autovern og vegsikring som rein 
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ikke kan passere.  Dette har i følge reindrifta medført endret flyttemønster med merarbeid 

for de berørte reineierne. Planen bør etter FeFos syn endres slik at den gjenspeiler 

reindriftas faktiske flyttemønster. 

 

2. Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv 

FeFo kan ikke være ansvarlige for drift og vedlikehold for tiltak (stier, gapahuker, 

sikringshytter mv.) som tilrettelegger for friluftsliv/reiselivet. FeFo kan avstå grunn eller 

inngå avtale for tiltak i tråd med områdeplanen, men dette forutsetter en ansvarlig 

avtalepart som påtar seg driftsansvaret for tiltakene. Det kan enten være reiselivsnæringen 

alene, eventuelt i samarbeid med kommunen og/eller turlaget. Forøvrig har FeFo ikke 

merknader til de foreslåtte tiltakene med unntak av det som er nevnt under innspill fra 

reindrifta. 

 

3. Nye tiltak innenfor dagens festeareal 

FeFo ber kommunen foreta en grundig vurdering av om det faktisk er behov for å avsette 

mer areal til parkering (O_SPA2) og bebyggelse (BL1) på Nordkapplatået. Det er tidligere i 

planprosessen blitt vurdert at bygningsmasse og opparbeiding av areal bør begrenses for 

ikke å forringe naturopplevelsen på Nordkapp.  

 

4. Parkering 

Det er foreslått ny parkering ved stien til Hornvika (O_SPA3). FeFo forutsetter at 

vegvesenet eventuelt andre tar ansvar for denne parkering med formål å styre parkeringen 

og bruken av denne. Dette for å hindre villcamping og forsøpling. Det samme vil gjelde for 

eksisterende parkering/rasteplass for stien til Knivskjelodden (O_SR1).  

 

5. Forholdet til Sametingets retningslinjer 

FeFo forutsetter at planforslaget utarbeides i tråd med Sametingets retningslinjer for endret 

bruk av utmark, jf. Finnmarksloven. Det innebærer at berørt reinbeitedistrikt gis mulighet til 

reell innflytelse i planprosessen og i oppfølgingen av den. 

 

 

19/2018: Sametingets uttalelse vedr. styrets vedtak i Nussir saken 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag nr. 1 - Forslag til Sametingets uttalelse vedr. styrets vedtak i Nussir saken, 

fremmet av John Erik Pedersen, Bente Haug og Raymond Robertsen;  

 

Styret i FeFo viser til vedtak i sak i Sametinget i sak SP 010/18. Styret er uenig i 

Sametingets vurdering og beslutning, og med bakgrunn i Finnmarkslovens § 10 andre ledd, 

oversendes saken Kongen. 

 

Styret i FeFo vil i oversendelsen av sitt saken til Kongen, knytte følgende kommentarer til 

det Sametinget anfører i sin beslutning: 

 

· Sametinget viser til sametingsrådets saksframstilling i Sak R 045/2018 og ber 

FeFo om ikke å opprettholde sitt vedtak om tilslutning til endret bruk av utmark 

for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni, og om å fatte nytt vedtak om ikke å 

tillate endret bruk av utmark etter finnmarksloven § 10. Rådet foreslår at 

sametinget skal be FeFo om ikke å opprettholde sitt vedtak av 19. september 

2017. Det innebærer en ny behandling av hele saken i styret. Dette er ikke en 

riktig forståelse av Finnmarkslovens § 10.  

 

Lovbestemmelsen legger opp til at styret i FeFo kun skal ta stilling til om hvorvidt 

saken skal legges for Kongen eller ikke, når vedtak i plenum er at Sametinget ikke 

godtar styrets vedtak. Virkningen av at Sametinget ikke godtar styrets vedtak er at 

det ikke foreligger noen høringsuttalelse fra FeFo før evt. Kongen godtar styrets 
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vedtak. 

 

· Sametinget finner at FeFos vurderinger og vedtak strider mot Sametingets 

retningslinjer etter finnmarksloven § 4 hva gjelder konsultasjoner og vilkår, 

samt i vurderingene av virkninger for reindriften, virkninger for samisk kultur 

og samfunnsliv, og i vurderingene av tiltakets nytteverdi opp mot ulempene for 

samisk kultur mv.  Sametinget mener at FeFo i sin nye vurdering og behandling 

av saken må legge til grunn dere forståelse av retningslinjene og fatte vedtak 

som ikke strider mot disse. 

 

Rådet legger til grunn at FeFo skal gjennomføre konsultasjoner med rettighetshavere 

(i dette tilfelle reinbeitedistriktene) i tråd med prinsippet om fri forhåndsinformert 

samtykke (Free Prior Informed Concent), der konsultasjonene skal skje med full 

informasjon, i god tro og med formål om å oppnå enighet. Dette er et prinsipp som 

ikke gjort gjeldende i norsk rett, slik at dersom FeFo legger dette til grunn, vil man 

gå utover nasjonal rett. Det er også tvilsomt om FeFo plikter å gjennomføre 

konsultasjoner med rettighetshaver i den hensikt å oppnå enighet, eller samtykke, 

da FeFo ikke er et statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt organ 

(myndighetsorgan). 

 

· Sametingets viser til at retningslinjer om endret bruk av utmark skal tillegges 

stor vekt ved vurderingene for vedtak. Videre framhever Sametinget at 

formålet med retningslinjene er at disse på samenes egne premisser skal bidra 

til sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, 

næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametinget mener at det er Sametinget selv 

som står nærmest til å ta stilling til hva som skader og styrker samisk kultur, 

herunder den sjøsamiske kulturen. Dette mener man også må legges til grunn i 

FeFos vurderinger og vedtak. 

 

I vurderingen som FeFo gjorde i denne saken, ble det lagt avgjørende vekt på 

Sametingets retningslinjer, skjønt ikke samme vekting på de ulike interessene som 

Sametingsrådet ønsker. 

Når det gjelder hvorvidt FeFo skal legges Sametingets standpunkt til grunn ved 

vurdering av effekter på samisk kultur og samfunnsliv, så strider det mot prinsippet 

om vurdering på selvstendig grunnlag. Sametinget har, med rette, kritisert at FeFo 

tidligere overlot til andre instanser (statlige organ, kommuner) å vurdere virkninger 

av tiltak på samisk kultur. Konkret gjaldt det ved inngåelse av opsjonsavtaler der 

FeFo ga en forhåndstillatelse dersom reguleringsplanen ble godkjent, og der 

Sametingets retningslinjer var anvendt i tråd med regelverket. FeFo har endret 

denne praksisen etter en runde med kontrollkomiteen, og vurderer nå på selvstendig 

grunnlag interesseavveininger innenfor det samiske. 

FeFo har en plikt iht. Finnmarksloven en plikt å gjøre en selvstendig vurdering. Det 

må også gjelde overfor Sametinget. 

 

· Sametinget mener at FeFo etter retningslinjene ikke kan sette vilkår i sitt 

vedtak om at tiltakshaver og reindriftsnæringen skal komme til enighet om 

avbøtende tiltak for at tilslutningen fra FeFo til endret bruk foreligger. Et slikt 

vilkår er å overlate til andre enn FeFo det ansvar som følger av finnmarksloven 

med tilhørende retningslinjer for å bidra til å sikre naturgrunnlaget for 

reindriften i området. Videre vil et vilkår om at tiltakshaver skal samrå seg med 

reinbeitedistriktene før tiltakshaver selv avgjør hva en vil foreta seg av 

avbøtende tiltak ikke gi nødvendig forutsigbarhet og sikkerhet for at slike tiltak 

er av et tilstrekkelig omfang og karakter til å sikre naturgrunnlag for fortsatt 

reindrift i området. For begge disse to tilfeller er FeFos vedtak i strid med det 

som følger av Sametingets retningslinjer §§ 1 og 4 andre ledd, hevder 

Sametinget 
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FeFo har ikke satt vilkår, men vist til vilkår satt i endelig godkjent reguleringsplan. 

En godkjent reguleringsplan er en grunnleggende premiss for et hvert tiltak. 

Iverksettelse i strid med vilkårene i godkjent reguleringsplan vil være i strid med 

loven. Derfor må FeFo kunne legge slike vilkår til grunn i sine vedtak. 

 

· Sametinget mener at FeFo har ikke gjort en vurdering av den 

samfunnsøkonomiske nytteverdien av gruvetiltaket, og de har ikke vurdert 

nytteverdien opp mot ulempene for sikringen av naturgrunnlaget slik de skal 

etter Sametingets retningslinjer § 4 andre ledd. 

 

FeFo har lagt til grunn de utredninger som er utført i forbindelse med 

reguleringsplanen. Det kan ikke være meningen at FeFo skal gjøre slike vurderinger 

selv. Det har FeFo verken kompetanse eller kapasitet til å gjøre. Rådets forståelse 

innebærer at FeFo har et langt større ansvar enn det offentlige myndighet har, og 

som er rimelig å forvente av en grunneier. 

 

Etter en samlet vurdering er FeFo positiv til Nussir ASAs søknad om driftskonsesjon etter 

mineralloven. Det legges stor vekt på at tiltaket vil gi grunnlag for en positiv 

samfunnsutvikling som igjen kan gi grunnlag for ivaretakelse av samiske interesser 

gjennom økt bosetting i marginaliserte kystsamiske områder. 

 

FeFo legger til grunn at tiltakshaver i samråd med reindriftsnæringen kommer fram til 

enighet om tilfredsstillende avbøtende tiltak slik at det fortsatt skal være regningssvarende 

å drive med reindrift i området, jfr. Kommunal- og moderniseringsdepartementets endelige 
godkjenning- og forståelse av reguleringsplanen. 

 

Tilleggsforslag nr. 2 til vedtak fremmet av Anti Gaup, Nilsen Eira og Guhttor;  

  

Om endret bruk av utmark etter finnmarksloven og driftskonsesjon etter mineralloven for 

gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni 

  

FeFo viser til sitt vedtak i Sak ST 71/2017 der flertallet på tre gikk inn for endret bruk av 

utmark for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni og hvor saken ble oversendt Sametinget for 

uttalelse etter krav fra mindretallet på to, jf. finnmarksloven § 10 andre og tredje ledd. 

 

FeFo viser til merknadene til finnmarksloven § 10 andre ledd i Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) 

om at ordningen med uttalelse fra Sametinget er etablert for: «å sikre at Sametinget får 

reell innflytelse på arealforvaltningen selv om Sametinget ikke har rett til å oppnevne 

flertallet av styremedlemmene i Finnmarkseiendommen».  

 

FeFo viser til Sametingets vedtak i Sak SP 10/2018 med Sametingsrådets saksframstilling i 

Sak SR 045/2018 der det er vurdert slik at gruveplanene i Nussir og Gumppenjunni vil ha så 

store negative virkninger for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og 

samfunnsliv at FeFo sitt vedtak om endret bruk av utmark ikke godkjennes. FeFo legger 

særlig vekt på at det er Sametinget som står nærmest til å avgjøre hvilke samiske hensyn 

som skal vurderes og vektlegges i saker om endret bruk av utmark. 

 

FeFo velger på denne bakgrunn og ikke å gi tilslutning om endret bruk av utmark for 

gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni etter finnmarksloven § 10, jf. §§ 3 og 4. FeFo går 

videre imot at det gis driftskonsesjon for gruvedrift etter mineralloven § 43, jf. §§ 6 og 17. 

 

Votering: 
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ST- 19/2018 Vedtak: 

Endelig protokoll for denne styresak vil foreligge etter styremøtet i juni 2018. 

 

 

20/2018: Forhandlingsfullmakt i forbindelse med lønnsoppgjøret 2018 

Unntatt offentlighet: § 15 1. ledd første punktum  

 

 

21/2018: Klage på tilgang til fiskekort for tilreisende i Vestre Jakobselv 

 

Direktørens innstilling: 

Klager gis ikke medhold i sin primære påstand om at FeFo ikke har rett til å innskrenke 

muligheten til å kjøpe sesongkort for personer som har hytte i Jakobselv men ikke bor i 

Finnmark. 

 

Styret anser 28 kort per dag til personer bosatt utenfor Finnmark som innenfor en rimelig 

fordeling av ressursene. Styret ser imidlertid at det kan stilles spørsmål ved om fordelingen 

mellom forhåndsolgte kort gjennom turistbedrifter og kort som i dag selges ved 

loddtrekning i praksis utgjør en rimelig fordeling jf. finnmarkslovens bestemmelser. VJJFF 

pålegges for 2018-sesongen å øke antall frie kort på de daglige trekningene fra 4 til 10 kort. 

 

FeFo vil i forkant av 2019-sesongen bli enige med VJJFF om fordeling mellom kort i fritt salg 

og kort som selges gjennom lokale turistbedrifter. 

 

 

Behandling: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

ST- 21/2018 Vedtak: 

Klager gis ikke medhold i sin primære påstand om at FeFo ikke har rett til å innskrenke 

muligheten til å kjøpe sesongkort for personer som har hytte i Jakobselv men ikke bor i 

Finnmark. 

 

Styret anser 28 kort per dag til personer bosatt utenfor Finnmark som innenfor en rimelig 

fordeling av ressursene. Styret ser imidlertid at det kan stilles spørsmål ved om fordelingen 

mellom forhåndsolgte kort gjennom turistbedrifter og kort som i dag selges ved 

loddtrekning i praksis utgjør en rimelig fordeling jf. finnmarkslovens bestemmelser. VJJFF 

pålegges for 2018-sesongen å øke antall frie kort på de daglige trekningene fra 4 til 10 kort. 

 

FeFo vil i forkant av 2019-sesongen bli enige med VJJFF om fordeling mellom kort i fritt salg 

og kort som selges gjennom lokale turistbedrifter. 

 

 

 

22/2018: Grønne midler: Søknad Sørøya på langs 

 

Direktørens innstilling: 

FeFo støtter søknaden fra Hasvik og Hammerfest kommuner med kr. 375.000,- til bygging 

av en åpen hytte langs traseen til turstien Sørøya på langs. Betingelser som sikrer FeFos 

interesser, skal inngå i tilsagnet. 

 

Behandling: 



Side 12 av 14 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

ST- 22/2018 Vedtak: 

FeFo støtter søknaden fra Hasvik og Hammerfest kommuner med kr. 375.000,- til bygging 

av en åpen hytte langs traseen til turstien Sørøya på langs. Betingelser som sikrer FeFos 

interesser, skal inngå i tilsagnet. 

 

 

23/2018: Sanksjonsregler ved egenveiing elg 

 

Direktørens innstilling: 

FeFo fastsetter følgende prinsipper og satser for sanksjoner i forbindelse med egenveiing av 

elg: 

1. Jaktlag ilegges tilleggsgebyr dersom:  

a. jaktlagets innmeldte vekt viser seg å være lavere enn kontrollert vekt. Gebyret 

settes til 10 ganger ordinær pris per kg av underrapportert vekt.  

b. jaktlaget har foretatt bevisst bortskjæring av kjøtt fra slakt («slanking») før 

kontroll utover det som er tillatt bortskjæret. Tilleggsgebyr fastsettes ut fra en 

skjønnsmessig vurdering av hvor mye kjøtt som er skjært bort, jf. pkt. 1a over. 

c. jaktlaget ikke medbringer underkjeve for felt ungdyr, eller kalv over 80 kg til 

kontroll. Ved manglende innlevert kjeve for disse kategoriene kan FeFo kreve 

inn et gebyr på inntil 2500,- NOK. 

d. jaktlaget har underklasifisert dyrets alder og oppnådd kvotemessig fordel av 

dette. Gebyret fastsettes i samsvar med gjeldende praksis for feilskyting, med 

et skjønnsmessig påslag på inntil 50 %. 

1. Jaktlag ilegges tilleggsgebyr og kan i tillegg utestenges fra elgjakt i inntil 1 år 

dersom:  

a. jaktlagets innmeldte vekt viser seg å være 20 % eller mer under kontrollert 

vekt. Tilleggsgebyr fastsettes som under pkt. 1a over. 

b. jaktlaget har unnlatt å vekt rapportere eller å møte til vektkontroll. 

Tilleggsgebyr fastsettes som ved 20 % underrapportering på innmeldt vekt, jf. 

pkt. 2a over.  

1. Alle medlemmer av et jaktlag er solidarisk ansvarlig i forhold til overholdelse av 

regler for egenveiing, herunder riktig rapportering av vekt, alder og kjønn på felte 

dyr. 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag, fremmet av Máret Guhttor; 

Hvordan tvistespørsmål kan løses endelig, må komme med i retningslinjene. 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra Máret Guhttor oversendes direktøren. 

 

ST- 23/2018 Vedtak: 

FeFo fastsetter følgende prinsipper og satser for sanksjoner i forbindelse med egenveiing av 

elg: 

1. Jaktlag ilegges tilleggsgebyr dersom:  

a. jaktlagets innmeldte vekt viser seg å være lavere enn kontrollert vekt. Gebyret 

settes til 10 ganger ordinær pris per kg av underrapportert vekt.  

b. jaktlaget har foretatt bevisst bortskjæring av kjøtt fra slakt («slanking») før 
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kontroll utover det som er tillatt bortskjæret. Tilleggsgebyr fastsettes ut fra en 

skjønnsmessig vurdering av hvor mye kjøtt som er skjært bort, jf. pkt. 1a over. 

c. jaktlaget ikke medbringer underkjeve for felt ungdyr, eller kalv over 80 kg til 

kontroll. Ved manglende innlevert kjeve for disse kategoriene kan FeFo kreve 

inn et gebyr på inntil 2500,- NOK. 

d. jaktlaget har underklasifisert dyrets alder og oppnådd kvotemessig fordel av 

dette. Gebyret fastsettes i samsvar med gjeldende praksis for feilskyting, med 

et skjønnsmessig påslag på inntil 50 %. 

2. Jaktlag ilegges tilleggsgebyr og kan i tillegg utestenges fra elgjakt i inntil 1 år 

dersom:  

a. jaktlagets innmeldte vekt viser seg å være 20 % eller mer under kontrollert 

vekt. Tilleggsgebyr fastsettes som under pkt. 1a over. 

b. jaktlaget har unnlatt å vektrapportere eller å møte til vektkontroll. Tilleggsgebyr 

fastsettes som ved 20 % underrapportering på innmeldt vekt, jf. pkt. 2a over.  

3. Alle medlemmer av et jaktlag er solidarisk ansvarlig i forhold til overholdelse av 

regler for egenveiing, herunder riktig rapportering av vekt, alder og kjønn på felte 

dyr. 

Tilleggsforslag fra Máret Guhttor oversendes direktøren. 

 

 

24/2018: Digitalisering av festearkivet 

 

Direktørens innstilling: 

Det settes av inntil 1.750.000 kr. til digitalisering av festearkivet. Prosjektet planlegges 

gjennomført i løpet av 2018 og 2019. 

 

 

Behandling: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

ST- 24/2018 Vedtak: 

Det settes av inntil 1.750.000 kr. til digitalisering av festearkivet. Prosjektet planlegges 

gjennomført i løpet av 2018 og 2019. 

 

 

25/2018: FeFo som utviklingsaktør -diskusjonssak  
Unntatt offentlighet, § 14 1. ledd 
 

 

26/2018: Fornyet behandling av søknad om lakseplass 610, Hasvik 
Unntatt offentlighet: Fvl. § 13, jfr. Offl.§13 
 

27/2018: Fornyet behandling av søknad om lakseplass 740 
Unntatt offentlighet: Fvl. § 13, jfr. Offl.§13 
 

 

28/2018: Fornyet behandling av søknad om lakseplass 740 
Unntatt offentlighet: Fvl. § 13, jfr. Offl.§13 

 

29/2018: Oppfølging rettskartleggingen i Finnmark  
Unntatt offentlighet: § 14 1. ledd 
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30/2018: Orienteringer 

1. Skillemoen Unntatt offentlighet: § 14 1. ledd 

2. Konsesjon for reetablering av Havøygavelen vindkraft 

3. Nesseby-saken 

4. Treårs vedteiger 

5. Åpning av nytt hovedkontor 

6. Nye nettsider 

7. AV-utstyr 

8. Forespørsel om mulig kjøp av Nordkapp-platået 

 

Behandling: 

 

ST- 30/2018 Vedtak: 

Styret tar alle orienteringene til etterretning.  

 

31/2018: Eventuelt 

 

Behandling: 

Ingen saker under eventuelt 

 

ST- 31/2018 Vedtak: 

 

 
Møtet ble avsluttet kl. 12:00 

 
Referent: Mariell Frantzen 


