
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 
Finnmárkkuopmodat (FeFo) tirsdag 23. og onsdag 24.mars 2010 
på Rica hotell Alta. 

 

Møtested : Rica hotell Alta 

Møtetid: 

Styremøte tirsdag 23.mars kl. 09.00 – 16.00 
Felles møte med Statskogs styre tirsdag 23.mars kl.17.00 – 19.00 
Styremøte onsdag 24.mars 2010 kl. 08.30 – 12.00. 
 
Møteleder: 
Styreleder Harald Larssen 
 
Møtende styremedlemmer: 
Inga Manndal, Lise Svenning, Klemet Erland Hætta, Nils Johan Gaup.  
 
Toril Bakken Kåven deltok 1. dag og var med i behandlingen av følgende saker:  
15/10, 16/10, 17/10,18/10, 21/10, 22/10, 23/10,24/10, 25/10. 
 
Ansatterepresentant: 
Erik Sundland 
 
Fra administrasjonen: 
Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, eiendomssjef Sverre Pavel, 
utmarkssjef Einar Asbjørnsen, nestleder eiendom/advokat Ingvild Aleksandersen, 
informasjonssjef Jan Henrik Hætta, språkkonsulent Anne Kristine Utsi og styresekretær 
Anny S. Nilsen.  
 
Økonomileder Elin Hansen og revisor Sissel Johnsen fra KPMG var med i sak 19/10. 
Seniorkonsulent økonomi Tone Kommedal var med i sak 25/10. 
 
Tolk  

Berit Margrethe Oskal. 

 
SAKSLISTE 

Sak – 15/10 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 16/10 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 17/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.januar 2010 og 2. februar 2010. 

Protokoll fra styremøte 14.januar 2010 enstemmig godkjent. 



Protokoll fra styremøte 2. februar 2010 enstemmig godkjent. 

Sak – 18/10 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra møte 2. februar og fra  
dagens styremøte. 

Til å underskrive protokoll fra styremøte 2. februar ble valgt Harald Larssen og Lise 
Svenning.  

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Lise Svenning. 

Sak – 19/10 Årsberetning og regnskap 2009. 

Direktørens innstilling: 

STYRETS  ÅRSBERETNING  2009 

Opplysninger om virksomheten og lokalisering 

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat  (FeFo)  har sin virksomhet innen områdene 
eiendom og utmarksvirksomhet.  

Eiendomsaktiviteten omfatter bortfeste av grunn til bolig-, fritids- og næringsformål, 
utleie av grus- og mineralforekomster, utleie av vind- og vannfallrettigheter og salg av 
eiendom. 

Utmarksdelen omfatter aktiviteter knyttet til jakt og fiske, samt skogsvirksomhet. 

Organisasjonen er lokalisert med hovedkontor i Lakselv og avdelingskontorer i Alta, 
Vadsø, Nesseby, Kirkenes og Karasjok. 

Styrets arbeid 

Styret har i 2009 bestått av: 

- Erling Fløtten, leder    - til 26.03.2009 
- Harald Larssen, leder  - fra 26.03.2009  
- Berit Ranveig Nilssen, nestleder  
- Tormod Bartholdsen  - til 26.03.2009 
- Lise Svenning  - fra 26.03.2009  
- Inga Manndal 
- Josef Vedhugnes 
- Per A  Bæhr 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2009 og behandlet 79 saker.  

Styremøtene har vært lagt til ulike steder i fylket . 

Styret har gjennomført kontaktmøter med sametinget og fylkestinget, og det har vært 
avholdt opplæringsseminar for nye styre- og varamedlemmer. 

Strategisk plan 

Arbeidet med en intern evaluering for å vurdere måloppnåelse knyttet til vedtatt strategi 
ble avsluttet i 2009.  Dette arbeidet har gitt styret nyttig informasjon og bekreftet at 
FeFo langt på vei har oppnådd målene i strategisk plan for 2007 – 2010. 

Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift 

Forutsetning om fortsatt drift ligger til grunn for utarbeidelsen av årsregnskapet. 

Redegjørelse for årsregnskapet 

FeFos årsregnskap viser et overskudd på kr 25,8 millioner etter skatt.  Dette resultatet er 
ca. 22 millioner kroner høyere enn i 2008 og resultatøkningen skyldes hovedsakelig to 



store arealavståelser, erstatning areal Gartefjellet fra Kjøllefjord Vindpark og oppgjør 
erverv av areal Skytterhusfjellet  fra Sør Varanger Kommune. 

Lån fra staten v/AID på 5 millioner kroner er tilbakebetalt i sin helhet i 2009. 

FeFo har videreført prosjekter innen forskning og utvikling, og har i 2009 kostnadsført 
løpende utgifter på til sammen kr. 449.604 til slike prosjekter. Dette er prosjekter som er 
knyttet til selskapets produkter innen småvilt og grus/mineraler, og som forventes å gi 
forbedret avkastning på lengre sikt.  

Etter styrets mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av FeFos eiendeler, gjeld og 
resultat.  

Styret foreslår at årets overskudd på kr 25.809.897 overføres annen egenkapital. 

Eierandeler i andre selskap 

I tillegg til datterselskapet FeFo Energi As hvor FeFo har 100 % eierandel og Fjellstuene 
AS hvor FeFo har 20% eierandel, har FeFo i 2009 kjøpt aksjer i Finnmark kraft AS 
tilsvarende 12,5 % eierandel.  

Finansiell, markeds- og likviditetsrisiko 

FeFo er i liten grad eksponert for finansiell risiko.   

FeFo ikke eksponert for valutarisiko.  

FeFo vurderer likviditeten i selskapet som god og jobber aktivt med et økende fokus på 
gode innkrevningsrutiner og forfalte fordringer. 

Organisasjon, miljø og likestilling 

FeFo har i løpet av 2009 holdt antall ansatte stabilt med 34 medarbeidere, fordelt på 14 
kvinner og 20 menn. Styret består av 3 kvinner og 3 menn.   

FeFo har i 2009 øket sin kvinneandel fra 37,5 til 42,5 %. 

I forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere jobber FeFo aktivt for å øke 
kvinneandelen og  utfordringer knyttet til likestilling vil bli tatt med i det videre 
strategiarbeid. 

De lovmessige pålegg for ansattes pensjon er ivaretatt.  

Sykefravær i FeFo har i 2009 vært på 5 % av den totale arbeidstid, noe som er en 
nedgang på ca. 2 % fra 2008. 

Det har ikke vært registrert noen arbeidsrelaterte ulykker eller skader i FeFo løpet av 
2009. 

FeFo er en inkluderende arbeidslivsbedrift  (IA). 

Ytre miljø 

FeFo driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø. 

Endret bruk av utmark 

Søknader om grunn som ikke er i tråd med kommunale planer behandles iht. 
Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark. I 2009 omfattet dette omkring 24 
saker. I all hovedsak dreier det seg om små arealer i form av enkelttomter til bolig og 
lignende. I saker hvor det søkes om større areal som ikke er planlagt setter FeFo vilkår 
om utarbeidelse av reguleringsplan. Planen forutsettes utarbeidet i samsvar med 
finnmarksloven § 4 og Sametingets retningslinjer. 

 

Styrets beretning for 2009 godkjennes. 
Regnskap 2009 med noter godkjennes med et overskudd på kr. 25.809.897,- 
Styret foreslår at årets overskudd kr. 25.809.897,- overføres annen egenkapital. 



 
Direktørens tilleggsinnstilling  til årsberetning 2009. 
 
 Pkt.  Styrets arbeid – her  tillegges : 

’Med formål å stimulere til økt friluftsliv har FeFo i 2009 delt ut kr. 973.000 i tilskudd 
knyttet til ’grønne midler’.’ 

 
Pkt. Redegjørelse for årsregnskapet – her tillegges:  
’ et overskudd på 35,4 millioner før skatt og kr 25,8 millioner etter skatt. 

 
Pkt. Eierandeler i andre selskap – her tillegges: 
’ Når generalforsamlingen i Finnmark Kraft AS i h.h.t. aksjonæravtalen vedtar en rettet 
emisjon, har FeFo forpliktet seg til en innbetaling på ytterligere kr. 250.000. 

 
Pkt.  Ytre miljø  - endres til: 
FeFo driver i egen regi ikke virksomhet som i betydelig grad påvirker det ytre miljøet.  
Andre aktører, både kommersielle og ikke kommersielle, driver imidlertid virksomhet 
basert på FeFos ressurser som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljøet.  Som 
grunneier har FeFo et medansvar for at denne virksomheten drives på en bærekraftig 
måte. 

Skogdrift drives i samsvar med allment anerkjente bærekraftlige prinsipper i skogbruket, 
og under oppsyn av Skogoppsynet. 

Jakt og fiske kan medføre en negativ bestandsutvikling for vilt- og fiskebestander, selv 
om høstingen skjer i samsvar med offentlige reguleringer.  For å sikre en bærekraftig 
høsting bistår FeFo sterkt i arbeidet med interkommunale forvaltningsplaner for storvilt 
og forvaltningsplaner for lakseelver.  FeFo har også innført reguleringer av småviltjakta 
for å sikre rypebestanden.  Det arbeides nå med å utvikle et reguleringsregime for 
innlandsfisk.  

Også virksomhet basert på FeFos mineralressurser kan medføre skader på det ytre miljø.  
FeFo har derfor et nært samarbeid med Direktoratet for mineralforvaltning om tilsyn med 
slik virksomhet basert på FeFos ressurser, for å påse at virksomheten drives forsvarlig 
både miljømessige og sikkerhetsmessige.  Det gjøres også et arbeid med å rydde opp i 
nedlagte massetak, og med å sikre at det blir satt av penger til nedlegging av massetak 
som fortsatt er i drift. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med tilleggs innstilling til årsberetning 2009 enstemmig vedtatt. 

Regnskap 2009 med noter godkjennes med et overskudd på kr. 35,4 millioner før skatt 
og kr. 25,8 millioner etter skatt. 
Styret vedtar at årets overskudd kr. 25.809.897,- overføres annen egenkapital. 
Enstemmig vedtatt. 

Sak – 20/10 Retningslinjer for forvaltning av innlandsfisk. 

Direktørens innstilling: 
 



FINNMARKSEIENDOMMENS RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV INNLANDSFISK I 
FINNMARK 
 
ADGANG TIL FISKE: 
1. Adgangsbegrensning. 

Det gjennomføres ressurskartlegginger i følgende områder: 
• Øvre del av Iešjohka 
• Rávdojávrrit ved Jergul 
• Vann som drenerer til Laksjohka: Deavkanjavrrit og Bihtošjávri (tre-

garnslokaliteter), samt Gurtejávri, Gurteluoppal, Nammajávri, Latnajávri, 
Latnaluobbalat, Njirranjávri og Miennájávri (ett-garnslokaliteter).  

• Hannojávrrit øverst i Leaibbosjohka  
 
 Dersom resultatet av ressurskartleggingen avdekker et behov for adgangs-

begrensninger, fremmes dette som egen sak etter at forslaget har vært på høring, 
jf. Finnmarkslovens § 27, 5. og 6. ledd, og kan påklages til departementet jf. § 
27, 7. ledd.  

 
 Tilsvarende tiltak gjennomføres dersom det er fiskeressursmessige behov for 

adgangsbegrensninger i andre vann og vassdrag. 
  
 
GARNFISKE: 
2. Garnfiske for tilreisende:  

• Styret gir direktøren eller den han bemyndiger fullmakt til etter søknad å gi 
tilreisende fiskere bosatt utenfor Finnmark fylke adgang til fiske med garn jfr. 
finnmarkslovens § 25 adgang for andre. 

• Tillatelse gis dersom fiskeressursene i omsøkt vann, etter en ressursvurdering, 
tåler et slikt fiske. 

 
3. Garnutvisning: 

• FeFo som rettighetshaver vil som hovedregel ikke kreve en særskilt tillatelse 
eller stille vilkår til fiske med bundne redskaper ved kommunal dispensering 
fra ”Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark”, da retten 
til fiske etter FL § 22 a) samt etter styresak 113-2006 1. ledd, er gitt alle 
fylkets beboere. Unntaket til krav om tillatelse og/eller vilkår kan være på 
lokaliteter som etter en ressurskartlegging avdekker et behov om 
adgangsbegrensninger jf. Fl § 27, 5. og 6. ledd. 

 
4. Lokale reiselivsaktørers tillatelse til tilrettelagt garnfiske. 

• Reiselivsaktører i Finnmark kan etter søknad gis tillatelse til å tilrettelegge 
garnfiske for sine tilreisende kunder for et visst tidsrom og i nærmere 
definerte vann. 

• Tillatelse kan gis i vann med fiskeressurser som med fordel trenger større 
beskatning eller kultivering. 

• FeFo kan stille nærmere vilkår for tillatelsen, herunder eventuelt krav om 
guiding mv. 

• Kommune og berørte parter høres før en eventuell tillatelse gis.  
 
5. Kommunal tildeling av særskilt rett til garnfiske etter FL § 24: 

• Tildelinger av særskilt rett til garnfiske etter FL § 24, gjelder også fiske med 
not, ruse og teine der dette er tillatt jfr. Forskrift om fiske etter innlandsfiske 
med garn m.m., Finnmark. 

 
 
BORTFORPAKTNING AV GARNFISKERETT: 
6. Forpaktningsordning ved kultivering: 



• Ved bortforpaktninger er det garnfiskeretten og evt. not-, ruse- og teinefiske 
som bortforpaktes. 

• Forpaktninger kan gis til lokale organisasjoner og sammenslutninger, jfr. 
finnmarksloven § 26. 

• Forpaktninger kan gis til vann som har behov for kultivering eller til vann med 
behov for særskilt oppsyn grunnet utbredt ulovlig fiske.  

• Kommune og berørte parter høres før en eventuell forpaktningssøknad 
innvilges. 

• Direktøren kan sette av inntil 5 % av årlig salgsinntekt av innlandsfiskekort til 
en tilskuddsordning hvor de forpakte foreninger kan søke midler fra. Midlene 
skal brukes til fiskefremmende tiltak. 

• Direktøren kan ved særskilte tilfeller gi tillatelse forl lag og foreninger som 
forpakter vann og vassdrag til å selge egne fiskekort. Det kan stilles vilkår i 
tillatelsen. 

 
7. Forpaktningsordning ved yrkesfiske: 

• Ved bortforpaktninger er det garnfiskeretten og evt. not-, ruse- og teinefiske 
som bortforpaktes. 

• Forpaktning kan gis til vann tilhørende søkers hjemmekommune.  
• Forpakter kan få enerett til fiske med bundne redskaper i omsøkte vann for 

inntil 5 år av gangen. 
• Fiske med sportsfiskeredskap vil være fritt for alle.  
• Reindriftsutøvernes rett til fiske etter reindriftsloven berøres ikke. 
• Vann som har tradisjonell betydning for lokalbefolkning og vann med sårbare 

fiskebestander kan ikke bortforpaktes. 
• Kommune og berørte parter høres før en eventuell forpaktningssøknad 

innvilges. 
 
FISKEKORT: 
8. Fiskekortkategorier for personer bosatt utenfor Finnmark: 

• Dagens fiskekortkategorier med 3 døgnskort, ukeskort og årskort for 
henholdsvis enkeltpersoner og familie, videreføres. 

 
9. Tilreisende deltakere på fiskekonkurranser: 

• Tilreisende fiskere som deltar på fiskekonkurranser som avholdes i regi av 
lokale foreninger og lag, slipper å løse fiskekort til FeFo under deltakelse på 
slike arrangementer. 

 
 
VERN MOT SPREDNING AV FISKESYKDOMMER: 
10.  Tiltak mot smittespredning: 

• Dagens praksis med informasjon om smittefare og gjeldende regler jf. 
offentlig forskrift, under kjøp av innlandsfiskekort, videreføres. 

 
 
 
Felles forslag fra Nils Johan Gaup og Klemet Erland Hætta: 
 
Til pkt. 4. 1.kulepunkt: Reiselivsaktører i Finnmark erstattes med lokale reiselivsaktører.  
Til pkt. 4. 4.kulepunkt tilføyes: Kommunens vurdering skal vektlegges.  
 
Forslag fra Klemet Erland Hætta: 
 
Tillegg til pkt. 6. 4.kulepunkt: Kommunens vurdering skal vektlegges.  
 
Styrets  vedtak: 
 



Direktørens innstilling med tilleggsforslagene enstemmig vedtatt. 
 

Sak – 21/10 Høringsuttalelse til forslag til lokal forvaltning av fisk og fisket i 
Tanavassdraget - Tanautvalgets rapport.  

 

Direktørens innstilling: 

FeFo mener at Tanautvalget i sitt forslag har gått ut over det mandat som utvalget har 
fått i forbindelse med sitt arbeid ved å foreslå endringer som berører FeFos stilling og 
fratar rettigheter tildelt lokalbefolkningen gjennom finnmarksloven.  

På bakgrunn av dette foreslår FeFo følgende endringer i de lov- og 
forskriftsbestemmelser som er blitt foreslått: 

1. I den nye forskriftens § 1 må Tanautvalget presisere forskriftens stedlige 
virkeområde slik at det kun omfatter de lakseførende strekninger i Tanaelva med 
bielvene. 

 
2. Finmarkskommisjonen bør utrede lokalbefolkningens og reindriftsutøvernes rett til 

stangfiske, dens innhold og omfang før den lovfestes og/eller forskriftsfestes.  
 

3. FeFo forutsetter at FeFos grunneierrett for øvrig forblir som tidligere. 
 

Forslag fra Nils Johan Gaup: 

Reineiere har fiskeretten i de områder de driver lovlig reindrift. Dette er også etter 
gjeldende reindriftslov og berører også Tanavassdraget.  

Votering: Nils Johan Gaup stemte for forslaget. 

Styrets vedtak: 

Pkt. 1. Direktørens forslag enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2. Direktørens forslag falt mot 6 stemmer. 

Pkt. 3. Direktørens forslag enstemmig vedtatt. 

Sak – 22/10 Forslag til endring av retningslinjer grønne midler. 
 
Direktørens innstilling: 

Retningslinjer Grønne midler 

Formål 

De grønne midlene fra FeFo skal stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Støtten 
gis fortrinnsvis til tiltak som har økt fysisk aktivitet som formål. Det gis normalt ikke 
støtte til etablering og drift av faste bygg og anlegg. 

FeFo prioriterer tiltak som: 



- fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet 

- fremmer aktivitet i nærområdet 

- bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert 

- bidrar til at nye grupper får et tilbud 

- kommer flest mulig til gode 

- fremmer høstingsbasert friluftsliv 

Hvem kan søke 

Frivillige lag og foreninger, velforeninger, bygdelag mv. Organisasjoner som har lokallag i 
flere enn 5 kommuner i Finnmark, kan søke om støtte på tiltak på vegne av sine lokallag.  

FeFo kan gi støtte til andre enn lag/foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til 
tiltak som får mange i aktivitet.  

Søknad  

Søknader sendes på eget skjema. Søknader må være mottatt innen fastsatt frist. 
Søknadene behandles samlet og svar kan forventes innen fire uker etter søknadsfristens 
utløp.  

Søknaden skal inneholde et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad, eventuelle andre 
tilskuddsmidler og bruken av FeFo-midlene spesifiseres. Tilskudd skal dekke faktiske 
kostnader med prosjektet og utbetales ved gitt tilsagn.  

Rapportering 

Søker skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket i ettertid. Rapportering (med 
regnskap) gjøres på eget skjema. Rapporteringen skal sendes inn så fort som mulig etter 
gjennomføring, og senest før søknadsfrist påfølgende år. 

Det er adgang til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år. 

 

Midler som ikke er brukt skal betales tilbake. Midler det ikke er rapportert for regnes som 
ikke brukt og skal tilbakebetales. Søker som ikke har rapportert kan ikke påregne å få 
innvilget nye søknader. 

Synliggjøring av støtte 

De som mottar grønne midler skal synliggjøre at FeFo har støttet tiltaket.  

Alle tilretteleggingstiltak vil bli lagt ut på www.godtur.no og merket med ”Støttet av 
FeFo”. 

Det er ingen klageadgang på beslutninger vedrørende Grønne midler. 

 
Forslag fra Lise Svenning: 
Under FeFo prioriterer tiltak tilføyes: 

http://www.godtur.no/�


- Har barn og ungdom som målgrupper. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 
Sak – 23/10 Invitasjon til eiermøte i Finnmark Kraft A/S, 8 april.  
 
Direktørens innstilling: 

……………representerer FeFo på Finnmark Kraft as eiermøte 8. april 2010. 

Styrets vedtak: 

Nestleder Toril Bakken Kåven enstemmig valgt til å representere FeFo på Finnmark Kraft 
as eiermøte 8. april 2010. 

 
Sak – 24/10  Plan for arbeidet med ny strategisk plan 2011-2014. 
 
Direktørens innstilling 

Tidsplan for arbeidet med strategisk plan 2011-2014: 

• 10-11.05.10 Styremøte i Berlevåg 

Noruts eksterne evalueringen av FeFo og Asplan Viak utredning av alternativene 
for overskuddsanvendelsen legges fram for styret 

• ?? 06.10 Kontaktmøte i Porsanger  med Sametinget og Finnmark 
fylkeskommune 

Noruts eksterne evalueringen av FeFo og Asplan Viak utredning av alternativene 
for overskuddsanvendelsen legges fram for Sametinget og Finnmark 
fylkeskommune 

• Folkemøter.  

Tirsdag 15/6, Lakselv. Hovedtema er FeFo som arealforvalter/ grunneier 
Onsdag 16/6, Hammerfest. Hovedtema er næringsutvikling 
Mandag 21/6, Kirkenes. Hovedtema er næringsutvikling 
Tirsdag 22/6, Vadsø.  Hovedtema er FeFo som arealforvalter/grunneier 
Onsdag 25/8, Karasjok. Hovedtema er utmarksforvaltning  
Torsdag 26/8, Alta. Hovedtema er utmarksforvaltning 
Tirsdag 31/8, Tana. Hovedtema er utmarksforvaltning 
På hvert av folkemøtene deltar minst 2 styremedlemmer, direktør og ledelsen i 
de ulike avdelingene (næring, eiendom og utmark). 

• 7-8 september styremøte i Honningsvåg 

Første utkast drøftes i styret på styreseminar 
• Telefonstyremøte 13.09.2010 

Høringsutkastet behandles i styret 
• 15 09.10  



Forslag til strategisk plan sendes på høring med høringsfrist 1/11-10 
• Oktober/november.    

Høringsmøter med regionrådene/eventuelt KS 
• Siste halvdel av november   

Kontaktmøte med Sametinget og Finnmark fylkeskommune, der strategiplanen 
drøftes  
•  7-8/12 -2010 Styremøte i Lakselv  

Styret behandler og vedtar.  
 
Forslag fra Klemet Erland Hætta:  
Folkemøte 25/8 flyttes fra Karasjok til Kautokeino. 

Styrets vedtak: 

Forslag til strategisk plan sendes på høring med høringsfrist 1.12.10 
Styret behandler og vedtar strategiplanen på første styremøte i 2011.  
Direktørens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 
Sak –25/10   Innkrevningsrutiner for boligfeste. 
 
Direktørens innstilling: 

I rutiner for tvangssalg av bolig inntas det en ny ekstra, ikke lovpålagt kontrollrutine 
ved at FeFo sender brev til medhjelper/namsmann etter at tvangssalg er besluttet av 
tingretten. 

 
Tilleggsforslag fra Toril Bakken Kåven:  
Styret orienteres om status på saker som går til tvangssalg jfr. nevnte prosedyrer etter 
kunngjøring av tvangssalg.  

 
Styrets vedtak: 
Direktørens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 26/10  Fornyet behandling av søknad om lakseplass 2010 - nr. 87 i Lebesby    
                    kommune – Gunnar Olsen.  
       
   Inntektsopplysninger og andre personlige forhold: Unntatt off § §13 jfr.    
                    Off. § 13. 
 
Direktørens innstilling: 

Gunnar Olsen oppfyller ikke vilkårene for tildeling av lakseplass. Finnmarkseiendommens 
vedtak av 29.01.09 opprettholdes med bakgrunn i den begrunnelse som er gitt og med 
den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg.  

Forslag fra Harald Larssen:  

mfr
Tekst i maskinskrift

mfr
Tekstboks



Gunnar Olsen oppfyller ikke vilkårene for tildeling av lakseplass. Styret tar likevel klagen 
fra Gunnar Olsen til følge og tildeler lakseplass som omsøkt, med begrunnelse i 
unntaksbestemmelsene i pkt. 3. 

Styrets vedtak: 

Harald Larssens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 27/10  Høring- forslag til nye retningslinjer for forpaktning av laksevassdrag. 
 
Direktørens innstilling: 

1. Forpakters plikter 

a) Forpakteren er forpliktet til å selge fiskekort i henhold til punkt 2 i retningslinjene. 
De forpaktere som selger kort for mer enn 200 000 kr. skal bruke et 
kortsalgssystem som kontinuerlig viser omsetningen og FeFo skal ha innsyn i 
systemet. 

b) Forpakter skal sørge for at fiskeutstyr og andre mulig 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 utstyr skal være tørt før det tas i bruk i et annet 
vassdrag. Forpakter skal være behjelpelig med organisering av stasjoner for 
desinfisering av fiskeutstyr m.m. 

c) Forpakteren skal skilte den forpaktede strekningen i vassdraget, informere om ev. 
private områder og samle inn korrekte fangstdata. Forpakter skal sørge for at 
fangst (avlivet og utsatt fisk over minstemålet) til enhver tid er så godt kjent som 
praktisk mulig. Fangstrapporteringen skal være minimum 80 % for alle korttyper.  

d) Forpakter skal sørge for informasjon om fiskeregler og eventuell tilrettelegging. 
Fiskeregler, korttyper, antall kort og priser samt informasjon om kontaktperson 
skal være fastsatt og sendt FeFo innen 1. mai.  

e) 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, herunder om 
samarbeidsordninger. Oppsynsleder bør ha begrenset politimyndighet. Oppsynet 
skal ha legitimasjon fra foreningen som tilkjennegir at de er oppsynsmenn.  

f) Forpakteren plikter hvert år innen 1.11. å levere oversikt over kortsalget på 
skjema til FeFo. Årsberetning og regnskap sendes inn når det er godkjent. 
Årsberetningen skal inneholde informasjon om gjennomført oppsyn, 
tilretteleggingstiltak gjort i vassdraget og hva som tenkes gjennomført for 
kommende sesong. 

g) Forpakteren skal utarbeide driftsplan for vassdraget innen 2 år fra inngått 
avtaledato. Driftsplanens innhold skal være i tråd med offentlige lover og 
forskrifter. Driftsplanen skal sendes på lokal høring og godkjennes av FeFo.  
 

h) Forpakter kan pålegges andre særskilte plikter gjennom kontrakten. Eventuelle 
pålegg skal forhåndsvarsles. 

 

2. Fiskekort i forpaktede laksevassdrag. 

Som et minimum skal det selges døgnkort til alle. Døgnkort for medlemmer skal ikke 
koste mer enn 15 % av årskort.  

Det skal som et minimum være fire priskategorier på kort.  

mfr
Tekstboks



1. Et ungdomskort for de under 16 år. Dette kortet skal være rimeligere enn kortet 
for medlemmer.  

2. Et kort for medlemmer av forpaktende forening.  
3. Et kort for personer fast bosatt i Finnmark. Prisen kan maksimalt være det 

dobbelte av medlemmenes. 
4. Et kort for personer fast bosatt utenfor Finnmark. Maksimal kortpris for 

utlendinger er 150% av kortprisen for nordmenn bosatt utenfor Finnmark 
 

Reindriftsutøvere har etter reindriftlovens § 26 krav på gratis / gebyrfrie fiskekort så 
lenge fisket  skjer i forbindelse med lovlig utøvelse av reindrift. 

3. Forpaktningsavgift for laksevassdrag 

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,- og mer betales forpaktningsavgift på 25 %.  

I unntakstilfeller kan ettergivelse eller avvik fra satsene vurderes.  

4. Reguleringer av fisket 

Forslag til reguleringer som innskrenker adgangen til fisket sendes til FeFo innen 1. april, 
som forestår høring og gjør vedtak etter samråd med forpakter. Reguleringer av mer 
permanent karakter bør innarbeides i de offentlige forskriftene. 

5. Fornyet behandling av vedtak fattet av forpakter 

FeFo kan endre vedtak gjort av forpakter som strider mot forpaktningskontrakten, 
godkjent driftsplan, finnmarksloven eller annet lovverk. 

6. Dispensasjon 

Direktøren kan dispensere fra alle bestemmelser i disse retningslinjene. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 28/10 Forhandlingsfullmakt-regulering av festeavgift.  
    UO Fvl § 13 jf off. §§ 13, 14. 
 
 
Sak – 29/10 Forhandlingsfullmakt i forbindelse med hovedoppgjøret  2010.  
   
Styrets vedtak: 

Styret ga direktør Jon Meløy fullmakt til å gjennomføre årets lønnsforhandlinger innenfor 
rammene i revidert notat av 15.03.2010 ”Hovedoppgjør 2010”. 

Sak – 30/10 Storvilt høring 
  



Direktørens innstilling: 

Direktøren fremmer følgende innstilling for styret, som endring til Revidering av 
storviltjakt på Finnmarkseiendommen (Sak 14/09): 

 
1. Inntil 60% av fellingskvoten kan forbeholdes innenbygds jaktlag. 

Praktiseringen skal være slik at innenbygds jaktlag gis enerett til å søke på 
inntil 60% av fellingstillatelsene. De resterende 40% av fellingstillatelsene skal 
forbeholdes utenbygdsboende. Jaktfelt som ikke tildeles ved ordinær trekning 
overføres til reservetildeling og kan da tildeles uten hensyn til jaktlagets status 
som innen- eller utenbygds. 

 

FeFo vil i tillegg be FAD vurdere denne saken på nytt da en videreføring av en nesten 20-
årig praksis må anses som uproblematisk og i tråd med FL § 27 sjette ledd. Verken i 
lovparagrafen, forarbeidene eller i merknadene til FL fremkommer det føringer som gir 
grunnlag for endringer i fordelinga mellom de ulike brukergruppene. 

 
Forslag fra Nils Johan Gaup:  
Styret i FeFo registrerer at FAD har overprøvd FeFos elgjakt ordning. 

Styret  ser det vanskelig å endre årets jaktordning og vil følge opp saken til neste års 
elgjakt.  

Dagens ordning prolongeres ut 2010.  

Styrets vedtak: 

Forslag fra Nils Johan Gaup enstemmig vedtatt. 

Orienteringssaker 

Saker fra direktøren:  

• Studietur 2010. 

Styret utsetter studietur til 2011.  

• Forsikring av styremedlemmers ansvar. 

FeFo har tegnet egen forsikring som dekker FeFos ansvar og styremedlemmenes 
ansvar. 

Dette er en forsikring som dekker rettslige erstatningsansvar som virksomheten 
FeFo kan bli ilagt og ansvar som kan pådras i egenskap av styremedlem. Også 
Jon Meløy som adm. direktør er dekket av samme forsikring. 

Når det gjelder våre ansatte som er styremedlem i andre selskaper ( Fjellstuene 
AS – Finnmark Kraft AS og lignende ) – så er det selskapenes ansvar å tegne slike 
forsikringer for sine styremedlemmer, Fefo kan ikke gjøre dette.  

FeFo Energi AS er som heleid datterselskap dekket av FeFos ansvarsforsikring. 



Styret tok orienteringen til etterretning. 

• Fylkesordførerens innstilling i sak 10/6 til fylkestinget. 

Styret er orientert ved utsending av fylkeskommunens saksframlegg og innstilling 
i sak 10/6 til fylkestinget.  

Saker fra eiendom:  

• Kjøp av grunn i Repparfjorddalen i tilknytning til et hytteområde regulert av FeFo. 

Eiendomssjefen orienterte. Saken gjelder kjøp av privat grunn innenfor 
reguleringsområde for et hyttefelt planlagt av FeFo. Beste løsning vil være at FeFo 
kjøper ut den private grunneieren. Det innhentes to takster for å få verdsatt 
arealet. 

Styret vil få kjøpet til godkjenning. 

• Kjøp av eiendom Sør-Varanger. 

Eiendomssjefen orienterte.  Saken gjelder et feste som tilbakeføres FeFo ved at 
FeFo har kjøpt påstående bygninger. Festet ligger i et område hvor kommunen 
ønsker utbygging til havn/industri. 

Styret vil få kjøpet til godkjenning. 

• Altagårdsskogen 

Orientering gitt ved dokumenter som er sendt styremedlemmene.  Forslag til 
opsjonsavtale med Alta IF ble utarbeidet ut fra styrets tidligere vedtak i saken. 
Alta IF har kommet med et eget forslag til opsjonsavtale som er sendt 
styremedlemmene.  

På møtet ble det opplyst om at Alta kommune har fattet vedtak om at 
reguleringsplanarbeidet stoppes.  

Styret overlater til direktøren å følge opp saken i tråd med tidligere styrevedtak. 
Styret forutsetter at FeFo holder seg orientert om kommunens behandling av 
Altagårdsskogen iht. plan- og bygningsloven og vurderer om dette får 
konsekvenser for FeFos videre håndtering av saken. 

Saker fra næring:  

• Avtale om leie av fallrettigheter. 
 

Forslag til avtalen lagt fram på møtet. Styret hadde ingen merknader til avtalen.   
Saken tatt til orientering. 

 
• FeFos bidrag til kartlegging i Finnmark 

Statens kartverk i Finnmark har på vegne av Geovekstpartene bedt om ett større 
økonomisk bidrag til kartlegging i 2010. Denne kartleggingen finansieres ved hjelp 
av et spleiselag mellom aktuelle aktører slik som kommunene, vegvesenet, 
kartverket osv. FeFo som stor og dominerende grunneier bidrar også da FeFo er 



avhengig av gode kart for egen grunnforvaltning og i samarbeid med kommunen 
om arealplanleggingen. Direktøren informerte om at budsjettposten derfor vil økes 
for inneværende år i tråd med de behov som kartverket signaliserer i sitt brev, 
anslagsvis ca 500.000 kr. 

 
Styret kom med følgende merknad. 
 
Forslag fra Harald Larssen:  
Det utarbeides finansreglement for FeFo som legges fram for styrebehandling i løpet av 
2010.  
 
  
 

Referent: Anny S. Nilsen 
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