
Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. – fredag 

28.november 2014 på Lakselv hotell 

Torsdag 27.nov 2014  

 

Møtested:  Lakselv hotell   

Møtetid: 27.november kl. 16.00 – 28.nov. kl. 14.45 

 

Møteleder:  

Styreleder Marit Kirsten Anti  Gaup. 

 

Møtende styremedlemmer: 

Raymond Robertsen, Bente Haug,  Hartvik Hansen, Harald Larssen og Mathis Nilsen Eira 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland  

 

Fra administrasjonen: 

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

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

næring Kate Persen, advokat Håvard Aagesen og styresekretær Anny S. Nilsen. 

 

Torsdag 27. november hadde styret møte med tillitsvalgte Beate Søvsø og Gunn Olga 

Kristoffersen. 

 

Fredag 28.november fikk styret en orientering av Anders Blom og Anders J. Eira fra 

Protect Sapmi. 

 

Tolk 

Berit Margrethe Oskal. 

 

Saksliste 

Sak –59/2014     Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak –60/2014     Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak –61/2014     Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.-6.november 2014  

Protokoll fra styremøte fra styremøte 5.-6.november 2014 enstemmig godkjent. 

Sak –62/2014     Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.-6.november 2014 

U.off.fvl.§13. 

Egen protokoll. 

 

Sak –63/2014     Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 



Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Harald 

Larssen. 

 

  

Sak –64/2014     Budsjett 2015 

 

Budsjettforslaget for 2015 vedlegges som egen budsjettbok til saksdokumentene og 

inneholder følgende: 

 

Kommentarer til budsjettforslag 2015 

Vedlegg 1 – Forslag til årsbudsjett i hovedposter 2015 

Vedlegg 2 – Forslag til aktivitetsbudsjett  2015 

 

Direktørens innstilling: 

Styret vedtar forslag til budsjett for 2015 som framlagt. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Sak– 65/2014     Økonomirapport 3. kvartal 2014 

 

Direktørens innstilling: 

Økonomirapport pr. 30.09.2014 tas til etterretning. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling tatt til orientering.  

 

Sak –66/2014     Finnmarkkommisjonens rapport for felt 3 Sørøya/Sallan. 

 

Finnmarkskommisjonens rapport felt 3 Sørøya/Sallan  

 

Rapportens 7.2  

7.2.4.5 Finnmarkskommisjonens konklusjon – veien videre   

 

Direktørens forslag til vedtak:  

FeFo er enig i Finnmarkskommisjonens konklusjon om at det ikke eksisterer noen 

kollektiv eiendomsrett innenfor feltet 3 til den grunn som FeFo fikk overført fra staten i 

2006.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

7.2.5 Utmarksbeite for bufe  



Direktørens forslag til vedtak  

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at det til 

eiendommer på Sørøya foreligger en selvstendig beiterett til det antall dyr som 

eiendommene kan vinterfø basert på lokal stedfunnen bruk. Denne retten ligger innenfor 

rammen av finnmarkslovens § 23 andre ledd. Rekkevidden av lovbestemmelsen om beite 

i § 23 er det for øvrig ikke grunnlag for å ta stilling til.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

 

7.2.6 Torv  

 

Direktørens forslag til vedtak  

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at retten til torvtak 

har et selvstendig rettsgrunnlag og at retten ikke går lengre enn det som følger av 

Finnmarkslovens § 22 første ledd bokstav d) og f).  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

 

7.2.7 Jakt, fangst og fiske  

 

Direktørens forslag til vedtak  

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjons konklusjon om at lokalbefolkningen 

har en opprinnelig rett til jakt, fangst og fiske. Det er ikke ervervet særlige eller 

eksklusive rettigheter til jakt, fangst og fiske som går ut over den opprinnelige retten 

som i dag er regulert i Finnmarksloven.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

7.2.8 Egg og dun  

 

Direktørens forslag til vedtak  

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at 

lokalbefolkningens selvstendige rettsgrunnlag mht til samling av egg og dun ikke går ut 

over retten som følger av bestemmelsen i finnmarkslovens § 22 førsteledd bokstav c.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

7.2.9 Bærplukking  

 

Direktørens forslag til vedtak  

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at multeplukking 

etter Finnmarksloven § 23 første ledd bokstav d har et selvstendig sedvanebasert 

rettsgrunnlag ved siden av loven. Retten går ikke lenger enn finnmarkslovens § 23 første 

ledd bokstav d.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 



7.2.10.4 Byggverk i utmark  

 

Direktørens forslag til vedtak  

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at det på FeFo-

grunn på Sørøya er ervervet rett til høsting og bruk av ulike ressurser som 

lokalbefolkninger har trengt til sitt livsopphold. Det gjelder bl. annet rekved, vedhogst, 

sennagress, urter, lyng, tang og tare m.m.  

Når det gjelder husvære så er det etter FeFos mening ikke ervervet selvstendig rett til 

dette, men at en slik rett vil kunne tilkomme en spesifikk næringsvirksomhet som en 

aksessorisk rett knyttet til denne.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

8. REINDRIFTSRETTIGHETER  

 

Direktørens forslag til vedtak  

FeFo er enig med kommisjonen i at Sørøya inngår i det samiske reinbeiteområdet og at 

retten til reindrift har sitt grunnlag i alders tids bruk. FeFo er videre enig i at dagens 

siidaandeler har en andel i denne retten uten at den er eksklusiv for de aktuelle 

familiegruppene.  

Siidaandelsinnehaverne har en selvstendig bruksrett med det innholdet som er regulert i 

reindriftslovens §§19 til 26,jf. Reindriftslovens §4.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

 

9. SÆRLIG OM NORDRE SØRØYA – KRAV FRA AKKARFJORD BYGDELAG  

 

Direktørens forslag til vedtak  

FeFo er enig med Finnmarkskommisjonen i at bygdefolket i Akkarfjordområdet på Sørøya 

ikke har ervervet kollektiv eiendomsrett til arealene på FeFo-grunn nord for linjen 

Oterbukta – Saksfjorden.  

FeFo har ingen merknader til at brukerne av utmarka på denne delen av øya har ervervet 

andel i bruksrettighetene i området innenfor rekkevidden av finnmarksloven §§ 22 og 23.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

 

10. LAKSEFISKE I SJØ MED FASTSTÅENDE REDSKAP  

 

Direktørens forslag til vedtak:  

FeFo godtar flertallet i kommisjonens konklusjon. FeFo legger til grunn at dagens 

tildelingsordning iht. finnmarkslovens §§ 22b og 27 ivaretar rettighetene til befolkningen 

i feltet. 9  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 



11. INDIVIDUELLE RETTIGHETSKRAV  

 

11.2 Krav fra Larine Johnsen  

 

Direktørens forslag til vedtak:  

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at Larine Johnsen 

og hennes familie har en generell ikke eksklusiv rett til å drive reindrift på Sørøya. Denne 

retten er i henhold til dagens reindriftslov §32/§9.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

11.2.3 Krav om eiendomsrett til gnr. 10, bnr. 1, fnr. 4  

 

Direktørens forslag til vedtak:  

FeFo er enig i Finnmarkskommisjonens konklusjon om at Larine Johnsen ikke har 

ervervet seg eiendomsrett til gnr.10, bruksnr.1, fnr. 4 på grunnlag av langvarig bruk.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

 

11.2.4 Krav om bruksrettigheter på den sørvestre delen av Sørøya  

 

Direktørens forslag til vedtak:  

FeFo er enig med Finnmarkskommisjonen i at Larine Johnsen og hennes familie ikke har 

ervervet eksklusive bruksrettigheter i Øyfjordområdet på Sørøya.  

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

11.3 Johan Anders Bongo – krav om reindriftsrett  

 

Direktørens forslag til vedtak:  

FeFo har ingen merknader til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at det eksisterer en 

kollektiv rett til helårig reindrift på den nordøstlige delen av Sørøya, fra Tarhalsen i nord 

til Sandøybotn og derfra over mot Slettnes i sørvest. I dag tilligger denne retten de som 

driver reindrift eller eier rein i den driftsenheten/siidaandelen som opprinnelig tilhørte 

Johan Johansen Bongo, og som nå ledes av Mathis Mikkel Mathisen Sara. Johan Anders 

Bongo har en andel i denne retten. Denne retten er kodifisert i dagens reindriftslov og 

går ikke lengre enn det. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling vedtatt mot en stemme. ( Hartvik Hansen) 

 

Sak –67/2014     Finnmarkkommisjonens rapport felt 5 Varangerhalvøya - øst. U.off §13     

       Diskusjonssak. 

Saken utsatt til neste styremøte. 

 

Sak –68/2014     Nye kontorlokaler i Lakselv . U.off § 13 

 

Egen protokoll. 

 

Sak –69/2014     Møteplan 2015 

 



Direktørens innstilling: 

Møteplan for FeFos styremøter for 2015: 

19. Januar              Lakselv 

18.19.mars Lakselv 

10.juni Alta 

9.-10.september Lakselv 

5.november 

26.-27. november 

ev.  

2.-3.desember 

Lakselv 

Lakselv 

 

Styrets vedtak: 

19. Januar              Karasjok 

18.-19.mars Lakselv 

10.juni Alta 

6.-7.oktober Lakselv 

5.november 

26.-27. november  

 

Lakselv 

Lakselv 

Sak –70/2014     Ordførerkonferanse 2015 

 

Styrets vedtak: 

Ordførerkonferansen fastsettes til 5.februar 2015 i Lakselv.  

 

Sak –71/2014   Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

    

Orienteringssaker: 

 Status rullering forpaktningsavtaler for lakseelver 

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

sendt styret. 

Styret hadde ingen merknader til orienteringen. 

 

Referent: Anny S. Nilsen 

 


