
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 
Finnmárkkuopmodat (FeFo) mandag 6. desember – tirsdag 7. 
desember 2010 på Lakselv hotell. 

 
Møtested :  Lakselv hotell 
Møtetid: 6.desember kl.12.00 – 7.desember 2010 kl. 10.00 

Møteleder: 
Styreleder Harald Larssen 
 
Møtende styremedlemmer: 
Lise Svenning, Inga Manndal, Klemet Erland Hætta. 
 
Nils Johan Gaup meldte forfall i stedet møtte Elisabeth Hegge Guttorm som hans vara. 
Toril Bakken Kåven meldte forfall i stedet møtte Isak Ole Hætta som hennes vara. 
 
Ansatterepresentant: 
Erik Sundland 
 
Fra administrasjonen: 
Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, leder grunn og rettigheter 
Sverre Pavel, leder utmark Rolf Kollstrøm (dag 1), nestleder grunn og 
rettigheter/advokat Ingvild Aleksandersen, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, 
nestleder næring Trond Aarseth, økonomileder Elin Hansen (dag 1) og styresekretær 
Anny S. Nilsen.  
 
Tolk  

Berit Margrethe Oskal. 

 
SAKSLISTE 

Sak – 71/2010 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 72/2010 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 73/2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.oktober 2010.  
Protokoll fra styremøte 12.oktober 2010 enstemmig godkjent. 

Sak – 74/2010 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte. 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Inga Manndal. 

Sak – 75/2010 Budsjett 2011 
 
Direktørens innstilling:  
Styret vedtar forslag til budsjett for 2011 som framlagt.  



 
Tilleggsforslag fra Harald Larssen: 
Posten samarbeidsprosjekter med kommuner o.a. økes med kr. 500 000,- utover 
direktørens forslag. Dette finansieres av eiendomssalg.  
 
Det utarbeides retningslinjer for midlene. 
 
Styrets vedtak: 
Direktørens innstilling med Harald Larssens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 76/2010 Møteplan 2011 
 
Direktørens innstilling:  
 
MØTEPLAN STYRET 2011.  
 
24.-25.jan. eller 25.-26. jan. i Vadsø. Kontaktmøte og styremøte.  
31.mars -01.april i Alta. Regnskap  
16. -17. juni i Lakselv.  
28.-29. sept. i Lakselv  
7.-8.des i Lakselv. Budsjettmøte  
 
Styrets vedtak: 
24.-25.jan. i Vadsø. Kontaktmøte og styremøte.  
31.mars -01.april i Alta. Regnskap  
16. -17. juni i Lakselv.  
28.-29. sept. i Lakselv  
7.-8.des i Lakselv. Budsjettmøte  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 77/2010 Endring av retningslinjer – lakseplass. 
 
Direktørens innstilling: 

I. Regler for tildeling av lakseplasser på Finnmarkseiendommen 

Ikke endring.  

1. Søknadens innhold 

Følgende tekst strykes:  

Søkers/husstandens inntekt fordelt på næringsinntekt og annen inntekt for de 3 siste år, 
bekreftet av ligningsmyndighetene. 

Følgende tekst tilføyes i stedet: 

Søkeren gir Finnmarkseiendommen tillatelse til å innhente inntektsopplysninger jf. 
baksiden av søknadsskjemaet, samt ytterligere opplysninger dersom dette viser seg å 
være nødvendig. 

Begrunnelse:  



Skattekontorene har kort åpningstid. FeFo ønsker å yte mer service overfor laksefiskerne 
ved å innhente inntektsopplysningene direkte fra Skattnor slik at fiskerne slipper å dra 
innom et skattekontor før de sender inn søknaden til FeFo. 

2. Behandling av søknaden 
 
Andre avsnitt kan strykes: 
I den grad det er nødvendig for en forsvarlig behandling av søknaden innhenter FeFo 
opplysninger utover det som er framkommet i søknaden, fra skattekontor, 
fiskerirettledere, landbrukskontor, reindriftskontor og eventuelle andre aktuelle organer. 

Begrunnelse:  
Det er tatt med i punkt 1, siste avsnitt. 
 

3. Tildelingsvilkår  

Følgende tekst tilføyes punkt 3c: 

Sjølaksefiskere som kan dokumentere at de har fisket på finnmarkseiendommen i mer 
enn 10 år kan tildeles inntil en lakseplass etter avviklingsperioden.   

Begrunnelse:  
De som har lang ansiennitet som laksefisker (mer enn 10 år) og tidligere har vært 
primærnæringsutøvere bør komme inn under unntaksbestemmelsen i punkt tre. Dersom 
det ikke er konkurranse om plassen kan de beholde en av sine lakseplasser. Dette har 
betydning rent kulturelt og trivselmessig. I vedtaket om avviklingstid vil direktøren 
opplyse søkeren om at sjølaksefiskere med lang ansiennitet kan tildeles lakseplass selv 
om de har avviklet primærnæringa. De som kan dokumentere at de har hatt lakseplass i 
mer enn ti år kan tildeles plass.  
 
Teksten i punkt 3d endres til følgende: 

Pensjonister som har utøvd sjølaksefiske enten på Finnmarkseiendommen (tidligere 
statsgrunn) eller primærnæringsutøvere som har fisket på privat lakseplass de siste 10 
årene kan tildeles plass.   

Begrunnelse:  
Praksis har vært at sjølaksefiskerne har fått beholde sin lakseplass når de ble 
pensjonister, som rekreasjon og til husholdningsfiske. Tidligere tekst, ”i senere tid”, var 
noe uklar. I henhold til forvaltningspraksis har dette vært tolket som de ti siste år.  
 

4. Vektlegging av momenter i prioritert rekkefølge ved konkurranse om plassene: 

Ikke endring. 

5. Antall lakseplasser 
Følgende tekst tilføyes:  

Dersom flere av husstandsmedlemmene er aktive primærnæringsutøvere kan FeFo gjøre 
unntak. 

Begrunnelse: 
I henhold til tidligere praksis kan det gis flere enn tre lakseplasser per husstand dersom 
flere av husstandsmedlemmene er aktive primærnæringsutøvere. Direktøren ønsker at 
søkerne gjøres kjent med dette. 

6. Hvem kan benytte lakseplassen 



Ikke endring. 

7. Plassering og innbyrdes avstand mellom lakseplassene. 
Ikke endring. 

 
8. Tildelingstid 

Ikke endring. 

Følgende nye punkt tilføyes bestemmelsene: 
 

9. Fangstoppgave 

FeFo kan på forespørsel innhente fangstoppgave fra sjølaksefiskerne. 

Begrunnelse: 
FeFo skal ha best mulig kunnskap om ressursgrunnlaget for å kunne drive bærekraftig 
forvaltning. Bedre rapportering av fangst og statistikk over fanget laks vil gi bedre 
grunnlag for å forvalte laksen i de ulike regionene.  
 

10. Inndragning 
Ikke endring. 

11. Fornyet behandling og behandling av inndragningssaker 
Ikke endring. 

12. Dispensasjon 
Ikke endring. 

II. Saksbehandlingsgebyr 

Teksten i punkt II. endres til følgende: 
Årlig gebyr for tildeling av lakseplass er kr. 805,- for dobbeltbruk og kr. 430,- for 
enkeltbruk (fiskesesongen 2010). Gebyret konsumprisjusteres annet hvert år. 
 
Begrunnelse:  
Prisene konsumprisjusteres minimum annen hvert år, og prisene vil endres. Første gang 
prisene ble vedtatt i 2006 var de 400 for enkeltbruk og 750 for dobbeltbruk. Det er disse 
prisene som er grunnlaget for konsumprisjusteringen. 
 

Fullmakt 

Direktøren gis fullmakt til å gjøre nødvendige språklige endringer i retningslinjene. 

 
Styrets vedtak: 
 
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak – 78/2010 Søknad om bygging av næringshytte ved Iesjavre 
Direktøren var inhabil og fratrådte møtet. 
 
Styreleders innstilling: 

Toril Bakken Kåvens søknad datert 09.02.07 sendes til Alta kommune for behandling. 



Styrets vedtak: 
 
Styreleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 79/2010   Salg av Gakorimyra til Alta kommune. Unntatt offentlighet  
         jf. off. loven § 13 jf. forv. loven § 13 første ledd punkt 2 
 
 
Sak – 80/2010   Eiendom i Sør Varanger. u.off.  Offl. § 13 , 1 jf Fvl. § 13 nr 2 

Sak – 81/2010   Næringssak. Unntatt offentlighet, jf. forv.l. § 13 

 
Sak – 82/2010 Valg av leder og nestleder. 

Forslag fra Lise Svenning:  

Styrets leder og nestleder gjenvelges. 

Styrets vedtak: 
 
Lise Svennings forslag enstemmig vedtatt. 
 
Orienteringssaker: 
Saker fra direktøren:  

• Nyansettinger, service og utmark 

Etter oppsigelse høsten 2010 er det tilsatt en ny  i staben.  
En nytilsetting  på utmark fra 1.1.2011er på plass. Stillingen vil være knyttet til 
hovedkontoret i Lakselv.  
Styret tok saken til orienteringen.  
 

• Ny nettside. 
Det jobbes med ny nettside. Denne vil etter planen være klar til kontaktmøtet i 
slutten  av januar. 

 
Saker fra avdeling grunn og rettigheter:  

• Caravanoppstilling Silis i Kautokeino kommune 
Skriftlig orientering sendt ut med sakspapirene. 
Leder for grunn og rettigheter orienterte om saken. 
Styret tok saken til orienteringen.  
 

• Bolloveien 
Skriftlig orientering sendt ut med sakspapirene. 
Leder for grunn og rettigheter orienterte om saken. 
Styret tok saken til orienteringen.  
 

• Skilting av parkeringsplasser Autsi – Silis hyttefelt 
Skriftlig orientering sendt ut med sakspapirene. 
Leder for grunn og rettigheter orienterte om saken. 
Styret tok saken til orienteringen.  



 
• Bidrag til kulturminneundersøkelser Leirpollen i Sør-Varanger  

Skriftlig orientering sendt ut med sakspapirene. 
Leder for grunn og rettigheter orienterte om saken. 
Styret tok saken til orienteringen.  

 
Saker fra næring:  

• Div. avtaler. Unntatt offentlighet, jf. forv.l. § 13 
Nestleder næring orienterte om saken. 
Et internt notat delt ut.  
Styret ønsker at avtalene kommer til styret for godkjenning. 
 

Saker fra utmark:  
• Småviltjakta 

Skriftlig orientering sendt ut med sakspapirene. 
Leder for utmark orienterte. 
Styret tok saken til orienteringen.  
 

• Elvefiske etter laks 
Skriftlig orientering sendt ut med sakspapirene. 
Leder for utmark orienterte. 
Styret tok saken til orienteringen.  
 

• Elgjakta  
Skriftlig orientering sendt ut med sakspapirene. 
Leder for utmark orienterte. 
Styret tok saken til orienteringen.  
 

• Stormfelling, Alta 
Skriftlig orientering sendt ut med sakspapirene. 
Leder for utmark orienterte. 
Styret tok saken til orienteringen.  
 

Saker fra advokatene:  
•  Rochiveien 

Skriftlig orientering sendt ut med sakspapirene. 
Nestleder grunn og rettigheter /advokat orienterte.  
Styret tok saken til orienteringen.  

 

 

Referent: Anny S. Nilsen 

 

 

 

 


	Tolk 

