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Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 16.sept. 2014 på Rica hotell, 

Vadsø 

 

Møtested:  Rica Vadsø hoell   

Møtetid: 16.sept. 2014 kl. 13.30 – 18.00 

 

Møteleder:  

Styreleder Marit Kirsten Anti  Gaup. 

 

Møtende styremedlemmer: 

Raymond Robertsen, Bente Haug,  Hartvik Hansen og Harald Larssen.   

 

Mathis Nilsen Eira hadde meldt forfall. Hans vara Ellinor Guttorm Utsi innkalt, men  

meldte forfall. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland meldte forfall. hans vara Beate Søvsø møtte.  

 

Fra administrasjonen: 

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

J.Asbjørnsen, økonomileder Elin Hansen , informasjonsleder Jan Henrik Hætta og 

styresekretær Anny S. Nilsen. 

 

Simen Sletsjøe  og Svein Sundsbø  fra Gambit ga en orientering om 

omdømmeprosjektet. 

 

Tolk 

Berit Margrethe Oskal. 

 

Saksliste 

Sak –35/2014     Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak –36/2014     Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak –37/2014     Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.juni 2014  

Protokoll fra styremøte 19.juni 2014  godkjent 

Sak –38/2014     Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.juni 2014  U.off.fvl.§13. 

 

Egen protokoll. 

Sak –39/2014     Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 
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Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Raymond 

Robertsen. 

  

Sak –40/2014     Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på  

       Finnmarkseiendommen 

 

 

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på 
Finnmarkseiendommen  
 

Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag 

Forpakter har ansvar for å forvalte de biologiske og økonomiske ressursene vassdraget 

skaper på en balansert og bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket. Utøvelsen 

av fisket skal forvaltes i tråd med bestemmelsene i Finnmarksloven og laks- og 

innlandsfiskeloven og i henhold til avtaler med FeFo. De biologiske ressursene skal 

forvaltes bærekraftig og innenfor de offentlige krav til gytebestandsmål og 

forvaltningsmål. De økonomiske ressursene skal i all hovedsak brukes til forvaltning og 

utvikling av vassdraget innenfor rammen av forpaktningskontrakten. 

 

1. Søknad om forpaktning 

 

1.1. Krav til søker og søknad 

Forpaktning av anadrome vassdrag gis etter søknad til lokale lag og foreninger som har 

som formål å fremme allment fiske. Foreningen eller laget bør ha åpent medlemskap. 

Søkerens formål og bakgrunn for søknaden skal komme klart frem sammen med 

medlemstallet og vedtektene og om foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret. 

Søkere skal opplyse om hvordan de vil drive elva. Dersom det finnes en godkjent 

driftsplan for vassdraget skal denne legges til grunn for driften inntil en ny er godkjent.  

Det søkes i henhold til utlysning. I vassdrag som ikke er forpaktet kan det søkes 

fortløpende.  

 

1.2. Høring av søknad om forpaktning 

Ved ny søknad legges saken ut til høring og sendes vedkommende kommune og 

fylkesmannen til uttalelse. Høringsfristen er 2 mnd. Dersom det kun er en søker vurderes 

det om det er behov for en høring før søknaden behandles. 

 

1.3. Avgjørelse  

Etter høringen avgjør FeFo saken administrativt. Eventuelle avslag skal være begrunnet. 

Dersom to eller flere søker, skal blant annet følgende momenter vurderes; 

medlemsmassen i lokalområdet/kommunen, erfaring med elveforpaktning, lagets 

driftsplan for vassdraget, tilgang til fisket gjennom kortsalg, planlagt 

bestandsovervåking, oppsyn og plan for økonomi og tiltak i vassdraget. Listen er ikke 

uttømmende. 

 

1.4. Forpaktningsperiode  

Fiskeretten i anadrome vassdrag forpaktes i hovedsak bort for 10 år av gangen.  

 

1.5. Kontrakt  

Ved innvilgning av søknad om forpaktning, inngås det en standard forpaktningskontrakt 

mellom FeFo og forpakter. Forpaktningskontrakten sammen med retningslinjene 

inneholder vilkårene ved forpaktningen.  

 

1.6. Fornyelse 
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Forpaktningsavtalen forlenges automatisk med fem år såfremt ingen av partene varsler   

opphør eller reforhandling av avtalen senest 6 mnd. før dens utløp.  

2. Drift av vassdraget 

 

2.1. Forpakters plikter 

a) Forpakteren er forpliktet til å selge fiskekort i henhold til punkt 2.2 i 

retningslinjene. De forpaktere som selger kort for mer enn kr 200 000,- skal 

bruke et kortsalgssystem som kontinuerlig viser omsetningen og FeFo skal ha 

innsyn i systemet. 

 

b) Forpakter skal sørge for at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander 

som skal brukes under fisket og som er brukt utenfor fylket eller i et vassdrag 

hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom er desinfisert før kort 

selges. For øvrig gjelder at alt utstyr skal være tørt før det tas i bruk i et nytt 

vassdrag. Forpakter skal sikre et tilfredsstillende apparat for desinfisering av 

fiskeutstyr m.m.  

 

c) Forpakteren skal skilte den forpaktede strekningen i vassdraget, informere om 

hvor fiske er tillatt og sørge for tilrettelegging for fiske gjennom informasjon om 

fiskeregler og eventuell annen tilrettelegging.  

 

d) Forpakter skal sørge for at samla fangstkvantum i vassdraget til enhver tid er så 

godt kjent som praktisk mulig. Fangstrapporteringen skal være minimum 90 % 

for alle korttyper. Fangstrapportering skal leveres myndighetene i henhold til 

gjeldende forskrift.  

 

e) Endringer i fiskeregler, korttyper, antall kort og priser samt informasjon om 

kontaktperson skal være fastsatt og sendt FeFo innen 1. april hvert år.  

 

f) Forpakteren plikter å bekoste og organisere et best mulig oppsyn i vassdraget, 

også utenom fiskesesongen. FeFo har laget retningslinjer for det frivillige 

oppsynet og kan gi pålegg om oppsynets organisering. Oppsynsleder bør ha 

begrenset politimyndighet. Oppsynet skal ha legitimasjon fra forpaktende forening 

som tilkjennegir at de er oppsyn.  

 

g) Forpakteren plikter hvert år innen 1. november å levere oversikt over kortsalget 

til FeFo. Årsberetning og regnskap sendes inn når det er godkjent og senest 1. 

april. Årsberetningen skal inneholde informasjon om gjennomført oppsyn, 

tilretteleggingstiltak gjort i vassdraget og hva som tenkes gjennomført for 

kommende sesong. Elveregnskap skal være åpent for allmennheten og føres etter 

mal som bygger på kontoplan i henhold til norsk regnskapsstandard. 

Foreningsregnskap skal oversendes FeFo hvert år. 

  

h) Forpakteren skal utarbeide driftsplan for vassdraget innen 2 år fra inngått 

avtaledato. Driftsplanens innhold skal være i tråd med laks- og innlandsfiskeloven 

samt tilhørende regleverk. Driftsplanen skal sendes på lokal høring og godkjennes 

av FeFo. 

 

i) Forpakter plikter å vedlikeholde og holde orden ved alle faste installasjoner som 

oppsynshytter, laksetrapper, gapahuker mm. og andre tilretteleggingstiltak som 

skilt, oppslagstavler, benker, utedoer mm. Utgiftene dekkes av inntekter fra 

kortsalg i vassdraget. 

 

2.2. Fiskekort i forpaktede anadrome vassdrag 
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Fiskekort skal være personlige og adresse i folkeregisteret skal ligge til grunn for hvilket 

kort eller hvilken pris på kort som er gjeldende.  

 

Fiskekort-typer som er tilgjengelige for medlemmer skal også tilbys kommunens 

innbyggere. Dersom sesongkort tilbys, skal de være tilgjengelig for bosatte i kommunen. 

Private grunneiere bosatt utenfor Finnmark som stiller sin grunn til disposisjon for 

forpakter, stiller på linje med bosatte i kommunen. Liste over alle som har sesongkort 

skal være tilgjengelig for allmennheten. Forpakter kan tildele inntil 10 gratis sesongkort 

som kompensasjon til personer som legger ned betydelig innsats i forvaltningen av 

vassdraget. 

 

Døgnkort skal være tilgjengelig for alle brukergrupper. Fiskekortpriser for bosatte i 

Finnmark skal ligge under markedsnivå. Priser for bosatte utenfor Finnmark skal 

markedstilpasses. Prisforskjellen mellom brukergruppene skal ikke være større enn 

følgende: 

 

1. Ungdomskort for de under 18 år skal være rimeligere enn kortet for medlemmer.  

2. Kort for medlemmer skal ikke koste mindre enn 40 % av kort for fast bosatte i 

kommunen. Døgnkort for medlemmer skal ikke koste mer enn 15 % av 

sesongkort for medlemmer. Kjøp av sesongkort til medlemspris betinger at man 

har jobbet dugnad. 

3. Kort for bosatte i kommunen skal ikke koste mindre enn 50 % av kort for bosatte 

i Finnmark. 

4. Et kort for personer bosatt utenfor Finnmark. Kort til bosatte utenfor Norge skal 

ikke koste mer enn 150 % av kort for bosatte utenfor Finnmark. 

 

Innenfor dette er det opp til forpakteren hva kortene skal koste. Forskjellene i pris 

mellom brukergrupper skal ikke være så stor at det virker ekskluderende.  

 

2.3 Reindriftsutøveres rett til fiske 

Personer omfattet av § 26 i reindriftsloven har krav på gratis fiskekort innenfor sitt 

sommerbeiteområde. Fisket skal foregå på samme vilkår som for bosatte i kommunen.  

 

2.4. Reguleringer av fisket og soneinndeling 

Forslag til reguleringer som innskrenker adgangen til fisket sendes til FeFo innen 1. mars. 

Det skal tas rimelig hensyn til brukergruppene ved innskrenkninger i utnyttelsen, dette 

gjelder alle korttyper. FeFo forestår høring og gjør vedtak etter samråd med forpakter. 

Reguleringer av permanent karakter bør innarbeides i de offentlige forskriftene. 

Reguleringer som er gjort av hensyn til oppbygging av bestanden skal opphøre når målet 

er oppfylt. 

Forpakteren kan dele elva inn i soner og bestemme hvor mange kort som skal selges i 

hver sone. Dersom fisketrykket blir stort og man ønsker å redusere antall fiskere i elva 

skal det tas rimelig hensyn til alle brukergrupper og kortgrupper.  

 

2.5. Driftsløsøre og oppsynshytter 

Driftsløsøre direkte knyttet til forpaktning av vassdraget herunder utedo, skilt, 

søppelbøtter, laksetrapper med tellere og kamera overføres vederlagsfritt til den som 

måtte overta driften av vassdraget. Driftsløsøre kjøpt inn før kontrakt inngås forhandles 

det særskilt om i forhold til overføring. 

Det skal inngås egne avtaler om nye oppsynshytter som etableres i medhold av inngått 

forpaktningskontrakt. Dette vil være en sideavtale til forpaktningskontrakten. Ved 

eventuelt skifte av forpakter/forvalter av vassdraget, følger slike oppsynshytter med 

forpaktningen/forvaltningen etter avtale.  
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Eventuell overføring av eldre oppsynshytter skal skje gjennom forhandlinger mellom 

gammel og ny forpakter. 

2.6. Næringsutvikling. 

Forpakteren kan etablere ordninger som tilgodeser lokale reiselivsbedrifter som sammen 

med forpakter vil utvikle tilbud i tilknytning til vassdraget.  

 

3. Administrative bestemmelser 

 

3.1Forpaktningsavgift for anadrome vassdrag 

Forpaktningsavgiften beregnes av brutto kortsalg, pant ikke medregnet.  

a) Ingen forpaktningsavgift på omsetning mindre enn kr 50 000, 

b) For omsetning fra kr 50 000,- til kr 100 000, betales forpaktningsavgift på 15 %.   

c) For omsetning fra kr 100 000,- til kr 200 000, betales forpaktningsavgift på 20 %.  

d) For omsetning fra kr 200 000,- til kr 600 000, betales forpaktningsavgift på 25 %.  

e) For omsetning fra kr 600 000 og over betales forpaktningsavgift på 35%. 

 

I unntakstilfeller kan ettergivelse eller avvik fra satsene vurderes.  

Gjenværende inntekter skal i all hovedsak benyttes til drift og utvikling av vassdraget. 

3.2. Tilskuddsordning 

FeFo oppretter en tilskuddsordning der alle forpaktere kan søke. Tilskuddsordningens 

størrelse bestemmes ut fra innbetalt forpaktningsavgift. Av forpaktningsavgiften vil inntil  

25% gå til tilskuddsordningen. All avgift som overstiger 25% (etter punkt 3.1.e) vil inngå 

i tilskuddsordningen. 

Tilskuddene skal støtte tiltak med formål om å fremme fisket, i utgangspunktet basert på 

driftsplanen for det enkelte vassdrag.  

3.3. Endring av vedtak fattet av forpakter 

FeFo kan gi pålegg om endring av reguleringer, soneinndelinger, oppsyn, kortordninger 

mv. foretatt av forpakteren dersom vedtak gjort av forpakter strider mot 

forpaktningskontrakten, driftsplan, Finnmarksloven eller annet lovverk. 

 

3.4 Dispensasjon 

Direktøren kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i disse retningslinjene. 

 

3.5 Endring av retningslinjene 

Direktøren kan foreta mindre justeringer av retningslinjene når det er nødvendig av 

hensyn til endringer i øvrig regelverk eller andre forhold av vesentlig betydning tilsier 

det. Større endringer av retningslinjene skal forelegges styret til godkjenning. 

 

3.6. Ikrafttredelse 

Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato. Fra samme dato oppheves de gamle 

retningslinjene. 

 

Direktørens innstilling: 

På bakgrunn av gjennomførte innspillsmøter og høring legger direktøren fram 

nedenstående forslag til nye retningslinjer for forpaktning av anadrome vassdrag på 

Finnmarkseiendommen.  
 
Forslag fra Hartvik Hansen:  



                                                                                Protokoll fra møte 16.september 2014 Side 6 
 

Saken utsettes inntil videre. FeFo tar initiativ til å invitere forpakterne til dialogmøte for 

om mulig å finne frem til en omforent forpaktninggsavtale som alle parter kan leve med  

og akseptere.  

 

Votering: Forslaget falt mot en stemme ( Hartvik Hansen) 

 
Endringsforslag fra Harald Larssen: 

 
Pkt. 2.2. 3.setning: Dersom sesongkort tilbys, skal de være tilgjengelig for bosatte i 

kommunen og medlemmer bosatte i Finnmark.  

 

Ny 4.setning: Når det er nødvendig, fortrinnsvis av hensyn til beskatningstrykket, kan 

forpakter etter nærmere avtale med FeFo begrense sesongkortordningen kun til 

medlemmer.  

 
Votering: Endringsforslagene vedtatt.  

 
Styrets vedtak: 

 

Direktørens innstilling med endringsforslagene vedtatt mot 1 stemme ( Hartvik Hansen)  

 

Sak–41/2014     Formalisering av samarbeid mellom FeFo og Norges Jeger- og  

                         Fiskerforbund og NJFF Finnmark. U.off § 14 

Egen protokoll.        

Sak –42/2014     Økonomirapport 2.kvartal 2014 

 

Direktørens innstilling: 

 

Økonomirapport pr. 30.06.2014 tas til etterretning. 

 

Styrets vedtak: 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Sak –43/2014     Revisjon av strategisk plan   

Direktørens innstilling: 

Styret gir direktøren fullmakt til å innhente tilbud på ekstern prosessledelse for revisjon 

av strategisk plan med tanke på oppstart i januar 2015 innenfor en økonomisk ramme på 

500 000 kroner. I tillegg vil det måtte påregnes kostnader til gjennomføring av diverse 

møter, ekstra reiser o.l. Kostnader til ekstern prosessleder og nødvendige kostnader 

knyttet til prosessen innarbeides i budsjett for 2015.     

Direktøren utarbeider anbudsdokumenter.   

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak –44/2014     Finnmark Kraft. U.off § 13. 

 

Egen protokoll. 
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Sak –45/2014     Søknad om feste av grunn til reiselivsvirksomhet i Storekorsnes i  

     Alta kommune  

 

Direktørens innstilling: 

FeFo gir i medhold av Finnmarksloven § 10 tillatelse til endret bruk av utmark og 

innvilger Vekves søknad om tomt. Det opprettes festekontrakt med punktfeste på 48/1 i 

Alta kommune. I vurderingen som er gjort i forhold til Finnmarksloven og Sametingets 

retningslinjer har FeFo lagt avgjørende vekt på at dette vil styrke en lokal reiselivsbedrift 

i et ellers næringsfattig område som er preget av fraflytting.  

Styrets vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Sak –46/2014     Søknad om punktfeste til eksisterende utmarksbygg ved Aiterohtu –  

       Porsanger kommune 

 

Direktørens innstilling: 

FeFo gir tillatelse til endret bruk iht. Finnmarksloven § 10 og innvilger søknad om 

punktfeste til eksisterende gamme i Aiterohtu i Porsanger kommune. Det stilles vilkår om 

at det opprinnelige bygget fjernes. Det vil bli stilt krav om at bygget skal stå åpent. Det 

er kun eksisterende bygg som gis tillatelse. Utvidelser vil ikke være tillatt. For øvrig vil 

standardkontrakt for utmarksbygg bli inngått. 

I behandlingen er Sametingets retningslinjer lagt til grunn. Det er lagt vekt på tidligere 

bruk, byggetidspunktet, tradisjonell utforming og at bygget står åpent. Dette er veid opp 

mot reindriftas bruk av området.  En legalisering vil ikke endre eksisterende utmarksbruk 

i vesentlig grad.  

Styrets vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Sak –47/2014   Eventuelt 

 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

Orienteringssaker: 

o Årsrapport 2013 fra kontrollkomiteen 

Styret tok årsrapport 2013 fra kontrollkomiteen til etterretning. 

 

o Protokoll fra kontrollkomiteen 25.juni 2014. U.off.offl.14 

Egen protokoll. 

 

o Sametingets vedtak  – Oppfølging av Finnmarksloven 

Leder for grunn og rettigheter, Sverre Pavel ga en orientering utfra skriftlig notat 

som er sendt styret. 

Styret hadde ingen merknader til orienteringen.  
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o Kartlegging innlandsfiske  

Leder for utmark, Einar Asbjørnsen ga en orientering utfra skriftlig notat som er 

sendt styret. 

Styret sa seg tilfreds med at administrasjonen jobber med saken.  

Styret tok saken til orientering. 

o Stevninger til Utmarksdomstolen for Finnmark  

For felt 1, Sørøya er det kommet inn tre stevninger og for felt 2, Nessebyfeltet er det 

kommet inn to stevninger.  

 

o Status nytt hovedkontor 

Direktør Jan Olli ga styret en statusrapport for prosjektet. Det tas sikte på at styret 

kan ta beslutning på styremøtet i november 2014 om hvilket alternativ det skal 

jobbes videre med. 


