
 

Styreprotokoll 24-25mars  
2009  side 1 

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/ 

Finnmárkkuopmodat (FeFo) tirsdag 24. mars og onsdag 25. mars 
2009, Britannia hotell, Trondheim. 

 
Møtested og møtetid: 

Britannia hotell Trondheim, tirsdag 24.mars kl. 16.30- 18.30 og onsdag 25.mars kl.08.30 

– 12.15 og fra kl. 16.00 – 17.00. 

 

Tirsdag 24.mars ble følgende møter avviklet: 

Kontaktmøte med DN, kl. 10.00 -12.00 

Møte med NGU og Bergvesenet, 13.30 – 15.30 

 

Onsdag 25.mars ble det holdt møte med Statsskog, kl. 13.00 – 15.30 

 
Møteleder: 

Styreleder Erling Fløtten 

 

Møtende styremedlemmer: 

Inga Mandal, Berit Rannveig Nilssen,( ikke med under sak 19,21,22 og 23 ) Josef 

Vedhugnes, Tormod Bartholdsen og Per A. Bæhr. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, eiendomssjef Sverre Pavel, 

utmarksjef Rolf Kollstrøm, styresekretær Anny S. Nilsen, språkkonsulent Anne Kristine 

Utsi, informasjonssjef Jan Henrik Hætta og Trond Aarseth (under sak 13-09.) 

  

Tolk  

Berit Margrethe Oskal 

 
Saker til behandling:  

 
Sak - 10/09  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling enstemmig godkjent. 

 

Følgende tilleggssaker: 

Sak 20-09: Klagesak, Dikkanen. 

Sak 21-09: Informasjonsstrategi. 

sak 22-09: Fullmakt u.off 

sak 23-09: Stevning i sak om manglende festekontrakt u.off. 

 

Saksliste med tilleggsaker enstemmig godkjent. 

 

Sak - 11/09  Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 3. og 4. februar 

2009 

 
Protokollen enstemmig godkjent. 

 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt styreleder Erling Fløtten og Inga 

Mandal. 

 

Sak - 12/09 Årsberetning og regnskap for 2008 
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Direktørens innstilling: 

 

Styret i FeFo vedtar årsberetning og det framlagte årsregnskap for 2008. Resultat, før 

skatt, viser kr 5.630.483,-. Styret foreslår at årets overskudd, etter skatt, på kr 

3.603.371,-,  i sin helhet overføres til fri egenkapital. 

 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak - 13/09  Sak unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 13, jf. 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2. 

 

 

Sak - 14/09  Retningslinjer for elgforvaltning 

 

Storvilthøringen 

Med hjemmel i finnmarkslovens §§ 23, 25 og 27 innstiller direktøren på følgende: 

Direktørens innstilling: 

1) Inntil 60 % av fellingskvoten kan forbeholdes innenbygds jaktlag. Praksisen endres 

ikke i forhold til eksisterende ordning. 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling vedtatt med 5 mot 1 stemme. (Berit Rannveig Nilssen)  

2) Jegere utenfra Finnmark kan delta på lokale jaktlag så lenge jaktleder og flertallet av 

medlemmer på jaktlaget er bosatt i Finnmark. Jaktlag utenfra fylket gis kun adgang 

til å jakte elg på finnmarkseiendommen dersom det etter reservetildeling fortsatt er 

ledige felter igjen. 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

3) På søknaden skal et jaktlag bestå av minst 4 jegere (2 jegere for 1-dyrs-felter). Det 

settes ikke noen begrensning på antall jegere som kan tas inn og ut av et jaktlag 

etter trekning/tildeling og før jakt. Jegere som meldes inn på et jaktlag etter at 

kontrakten er underskrevet, kan først begynne å jakte etter tiende jaktdag (femte 

jaktdag i todelte jaktfelt). For jaktlag som er tildelt stjernefelt som innenbygdsboende 

skal endringer i sammensetningen ikke medføre endringer i lagets status. 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

4) Det stilles som vilkår at alle medlemmer på jaktlaget ved kontraktsinngåelse må 

dokumentere gyldig, bestått storviltprøve og innebetalt jegertrygdavgift. Som 

tilleggskrav må minimum 4 av jegerne som stod oppført på søknaden, stå som 

medlem på kontrakten (2 jegere for 1-dyrs-felter). 

Endringsforslag fra Josef Vedhugnes: 

Pkt.4 tilleggsforslag, ny siste setning: 

Ferdig undertegnet kontrakt fra jaktlagene skal være FeFo i hende senest 20. august    
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for alle jaktfelt i kommuner med jaktstart 1. september og senest 5. september for  

jaktfelt i kommuner med jaktstart 25. september 

 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling med endringsforslag fra Vedhugnes enstemmig vedtatt. 

5) Opplæringsjakt videreføres som i dag, med brukerforeninger som ansvarlige for 

opplegget. Elever som er bosatt utenfor fylket gis også tilgang til å delta på slike 

kurs. Jegere bosatt i Finnmark som har gjennomført opplæringsjakt, gis mulighet til, 

uavhengig av 3-års-regelen, å etablere eget jaktlag dersom de i tillegg har 

gjennomført jaktlederkurs. 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

6) Det særskilte kravet om at hvert jaktlag skal disponere egen ettersøksekvipasje 

under jakt videreføres. Det stilles ikke krav om at hvert jaktlag skal dokumentere 

godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet. 

Endringsforslag fra Josef Vedhugnes: 

Pkt 6. Endring 2.setning til pålydende: 

FeFo viderefører den etablerte ordningen med kravet om at hvert jaktlag skal   

dokumentere godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet. Det gis unntak for 

førstegangsjaktlag som har deltatt på opplæringsjaktfelt kurset( jfr. Pkt.5) å ha godkjent 

ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet, men også disse skal ha ettersøksekvipasje i 

laget på kontraktstidspunktet. 

 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling med endringsforslag fra Vedhugnes enstemmig vedtatt. 

7) Prissystemet reduseres til bare ett sett av grunnpriser og ett sett av kilopriser. 

Ordningene med progressiv, eksponentiell økning i kilopris (100-250 kg) og lav pris 

for små kalver (under 50 kg) videreføres for å stimulere til uttak av små og yngre 

dyr.  

Endringsforslag fra Josef Vedhugnes: 

Pkt 7 og 8) Punkt 8 strykes og pkt 7 endres til sålydende. 

Fefo opprettholder dagens priser og prissystem, men lav pris for små kalver (under 50 

kg) for å stimulere til uttak av små dyr. Alle priser justeres årlig med 

gjennomsnittsøkningen i KPI for siste år pr. 31.12. året før jaktåret. 

Styrets vedtak:  

Endringsforslag fra Josef Vedhugnes enstemmig vedtatt. 

8) Grunnpris og kilopris settes lik midlere sats i tidligere prissystem med årlig 

indeksregulering. Grunnpris settes lik for delte og ikke delte jaktfelt, mens halv 

grunnpris videreføres for tilleggsdyr for å stimulere til uttak utover grunnkvoten. 
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Endringsforslag fra Josef Vedhugnes: 

 Pkt 7 og 8) Punkt 8 strykes og pkt 7 endres til sålydende.( se pkt. 7) 

Styrets vedtak:  

Endringsforslag fra Josef Vedhugnes enstemmig vedtatt. 

9) Lisensfelling av bjørn på finnmarkseiendommen er i perioden 01.09-20.09 åpen for 

personer bosatt i Finnmark som har løst lisens og betalt jaktkort på kr. 300. I 

perioden 25.09-15.10 er lisensfelling av bjørn forbeholdt elgjegere med underskrevet 

jaktkontrakt. Lisensfelling kan da bare foregå innenfor det jaktfelt som laget er tildelt 

jaktrett i. 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

10) Lisensfelling av jerv og kvotejakt på gaupe på finnmarkseiendommen er åpen for alle  

som har løst lisens (jerv) og betalt småviltkort. I jakttida for elg kan elgjegere felle 

jerv på lisens i sitt jaktfelt uten småviltkort fra FeFo. 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Fullmakt 

Direktøren gis fullmakt til å inngå avtaler med private grunneiere om elgjakttillatelser. 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Direktøren trakk sitt opprinnelige forslag og la fram nytt forslag etter drøftinger 

og forslag fra styret.: Styret opphevet med dette sine tidligere vedtak i saken. 

Styret opphevet med dette sine tidligere vedtak i saken. 

Med hjemmel i finnmarkslovens §§ 23, 25 og 27 fatter styret følgende vedtak: 

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

endres ikke i forhold til eksisterende ordning. 

2) Jegere utenfra Finnmark kan delta på lokale jaktlag så lenge jaktleder og flertallet 

av medlemmer på jaktlaget er bosatt i Finnmark. Jaktlag utenfra fylket gis kun 

adgang til å jakte elg på finnmarkseiendommen dersom det etter reservetildeling 

fortsatt er ledige felter igjen. 

3) På søknaden skal et jaktlag bestå av minst 4 jegere (2 jegere for 1-dyrs-felter). 

Det settes ikke noen begrensning på antall jegere som kan tas inn og ut av et 

jaktlag etter trekning/tildeling og før jakt. Jegere som meldes inn på et jaktlag 

etter at kontrakten er underskrevet, kan først begynne å jakte etter tiende 

jaktdag (femte jaktdag i todelte jaktfelt). For jaktlag som er tildelt stjernefelt som 

innenbygdsboende skal endringer i sammensetningen ikke medføre endringer i 

lagets status. 
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4) Det stilles som vilkår at alle medlemmer på jaktlaget ved kontraktsinngåelse må 

dokumentere gyldig, bestått storviltprøve og innebetalt jegertrygdavgift. Som 

tilleggskrav må minimum 4 av jegerne som stod oppført på søknaden, stå som 

medlem på kontrakten (2 jegere for 1-dyrs-felter).  Ferdig undertegnet kontrakt 

fra jaktlagene skal være FeFo i hende senest 20. august for alle jaktfelt i 

kommuner med jaktstart 1. september og senest 5. september for jaktfelt i 

kommuner med jaktstart 25. september. 

5) Opplæringsjakt videreføres som i dag, med brukerforeninger som ansvarlige for 

opplegget. Elever/studenter ved skoler i Finnmark med bostedsadresse utenfor 

fylket,  gis også tilgang til å delta på slike kurs. Jegere bosatt i Finnmark som har 

gjennomført opplæringsjakt, gis mulighet til, uavhengig av 3-års-regelen, å 

etablere eget jaktlag dersom de i tillegg har gjennomført jaktlederkurs. 

6) Det særskilte kravet om at hvert jaktlag skal disponere egen godkjent ettersøks-

ekvipasje under jakt videreføres. Ekvipasjen skal kunne dokumenteres på søknad-

stidspunktet, med unntak av nyetablert jaktlag ledet av en førstegangsjeger med 

gjennomført opplæringsjakt og jaktlederkurs. Direktøren kan også på andre 

særlige vilkår dispensere fra kravet til godkjent ekvipasje på søknadstidspunktet. 

Det kan bare gis dispensasjon til samme hund én gang.  

7) Prissystemet forenkles noe. Differensieringen i grunnpris basert på feltets 

jaktbarhet fjernes, mens den 3-delte differensieringen i kjøttpris basert på feltets 

tilgjengelighet videreføres. Ordningene med progressiv, eksponentiell økning i 

kilopris (100-250 kg) og lav pris for små kalver (under 50 kg) videreføres for å 

stimulere til uttak av små og yngre dyr.  

8) Grunnpris settes lik midlere sats i tidligere prissystem. Grunnpris settes lik for 

delte og ikke delte jaktfelt, mens halv grunnpris videreføres for tilleggsdyr for å 

stimulere til uttak utover grunnkvoten. Kjøttpris settes lik eksisterende satser i 

gjeldende 3-pris-system. Prisene skal indeksreguleres årlig. 

9) Lisensfelling av bjørn på finnmarkseiendommen er i perioden 01.09-20.09 åpen 

for personer bosatt i Finnmark som har løst lisens og betalt jaktkort på kr. 300. I 

perioden 25.09-15.10 er lisensfelling av bjørn forbeholdt elgjegere med 

underskrevet jaktkontrakt. Lisensfelling kan da bare foregå innenfor det jaktfelt 

som laget er tildelt jaktrett i. 

10)  Lisensfelling av jerv og kvotejakt på gaupe på finnmarkseiendommen er åpen for 

alle bosatte i Finnmark som har løst lisens (jerv) og betalt småviltkort. I jakttida 

for elg kan elgjegere felle  jerv på lisens i sitt jaktfelt uten småviltkort fra FeFo. 

Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtaler med private grunneiere om 

elgjakttillatelser. 

Styrets vedtak: 

Direktørens nye forslag til regler for storviltjakt på finnmarkseiendommen enstemmig 

vedtatt. 

 

Sak - 15/09  Fornyet behandling av søknad om lakseplass 740 i Alta kommune.  

Direktørens innstilling: 



 

Styreprotokoll 24-25mars  
2009  side 6 

 

Finnmarkseiendommens vedtak av 29.01.09 opprettholdes med bakgrunn i den 

begrunnelse som er gitt og med den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg.   

 

Styrets vedtak: 

 

Direktørens innstilling vedtatt med 5 mot 1 stemme. ( Tormod Bartholdsen) 

Sak - 16/09  Fornyet behandling av søknad om lakseplass 735 i Alta kommune.  

Direktørens innstilling: 

Finnmarkseiendommens vedtak av 27.01.09 opprettholdes med bakgrunn i den 

begrunnelse som er gitt og med den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg.   

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt 

Sak - 17/09  Bom på lokale veier til hytter mm. 

Direktørens innstilling: 

 

Som hovedregel bør det ikke gis tillatelse for å opprette bom på private veger i 

Finnmark, som i stor utstrekning brukes av allmennheten for utøvelse av friluftsliv. I 

spesielle tilfeller kan det gis tillatelse til slik bom etter konkret vurdering ved usedvanlig 

stor og sjenerende trafikk, forsøpling av vegen eller høy forekomst av tyverier og 

innbrudd. Disse forhold må imidlertid dokumenteres av den som søker om opprettelse av 

bom, ren frykt for at slike forhold inntreffer er ikke nok for å tillate bom. Terskelen må 

være høyere ved opprettelse av bom på veger som blir brukt i stor utstrekning, enn på 

stikkveger til hyttene.  

 

Der det er flere eiere av vegen eller hytter som er tilknyttet denne, bør det etter 

direktørens mening opprettes veglag for å få forvaltningen av vegen over i kontrollert 

form. 

 

Selv om vegen i sin tid er blitt opparbeidet uten samtykke fra grunneieren, bør denne 

ikke stenges hvis den blir mye brukt av allmennheten. Når det gjelder nyere veier i 

Finnmark, som er etablert uten samtykke fra grunneieren eller tillatelse fra offentlig 

myndighet, må disse vurderes særskilt. Forhold omkring slike veger bør søkes 

formalisert. 

 

Før det tas stilling til om vegen skal tillates stengt med bom, skal saken som hovedregel 

sendes til berørte brukere og vedkommende kommune til uttalelse. Hvem som skal ha 

saken til høring, vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

Det fremheves at veglova § 54 gjelder i forhold til kostnader i forbindelse med drift og 

vedlikehold av private veger i Finnmark. Ifølge denne bestemmelse, fordeles kostnadene 

mellom eiere og brukere av vegen i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet. 

 

Styrets vedtak: 

 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

Pressemelding til saken. 

Sak - 18/09 FeFos rolle i forhold til Finnmarkskommisjonens arbeid 

Direktørens innstilling: 
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FeFo vil i forhold til kartleggingsprosessene i regi av Finnmarkskommisjonen innta en 

aktiv rolle. Styret begrunner dette med at FeFo på denne måten kan bidra til et best 

mulig grunnlag for kommisjonens rapport, samtidig som FeFo også ivaretar fellesskapets 

interesser i prosessen best ved å opptre aktivt. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

Sak - 19/09 Forhandlingsfullmakt til årets lønnsforhandlinger.  

Deles ut på møtet. 

Styrets vedtak: 

Direktørens notat drøftet og forhandlingsfullmakt gitt. 

Sak 20-09: Klagesak, Dikkanen. Søknad om lakseplass – Tana 

Hvis saken er lik søknaden i 2008 kan klagesaken behandles administrativt. 

 

Styrets vedtak; 

Saken følges opp av administrasjon. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 21-09: Informasjonsstrategi. 

 

Informasjonssjef Jan Henrik Hætta orienterte om arbeidet med informasjonsstrategisk 

plan. 

Administrasjonen jobber videre med saken.  

 

Styrets vedtak. 

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

Sak 22-09: Fullmakt unntatt offentlighet  med hjemmel i offentlighetsloven § 13, jf. 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. 

 

 

Sak 23-09:  Stevning i sak om manglende festekontrakt unntatt offentlighet  
Sak  unntas  med hjemmel i offentlighetsloven § 14 første ledd som internt dokument utarbeidet av 
FeFo selv for forberedelse av en sak. Meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11 er blitt vurdert.  

 

 
Orienteringssaker: 

Saker fra direktøren: 

 Tilsetting -nestleder ved Vadsøkontoret. 

Ingvild Aleksandersen er tilsatt som nestleder ved eiendomsavdelingen i Vadsø. 

Hun tiltrer stillingen i mai 2009. 

Direktøren fikk ros for tilsetningen og styret ga positiv tilbakemelding for at det 

var tilsatt en kvinnelig leder. 

 

Styret tok saken til etterretning. 

 

Saker fra nærings- og utviklingsavdelingen: 

 Søknad fra NCE Arctic tourism 

Søren Karlstrøm orienterte. 

Søknaden er foreløpig en søknad om garanti. 
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Styret tok saken til etterretning. 

 

 Talvikavtalen- Storelva. Trond Aarseth orienterte. 

Avtale om leie av fallrettigheter, grunn mv.til vannkraftverk mellom 

Finnmarkseiendommen og Alta Kraftlag. 

 

Styret godkjente avtalen. 

 

 Gartefjellsaken 

Saken ble ikke tatt opp i Høyesterett, var ikke prinsipiell nok.  

 

Styret tok saken til etterretning. 

 

Saker fra eiendomsavdelingen: 

 Søknad fra DNT om merking av turstier 

 

Det ble orientert om at søkeren nå har tatt kontakt med reindriftsforvaltningen for 

å få til et fellesmøte med berørte reinbeitedistrikter. FeFo har etter avtale med 

søker lagt behandlingen på is. FeFo vil avvente nærmere tilbakemelding fra søker 

på om og hvordan den videre prosessen med avklaring av traseer skal skje. 

 

Styret tok saken til etterretning. 

 

 Nordkapp 

Det ble orientert om at Rica vil gjennomføre møte med Nordkapp kommune om 

forholdet til kommunen og driften av Nordkapp-platået.  

 

Styret tok saken til etterretning 

 

Saker fra utmarksavdelingen: 

 Utmarksjef Rolf Kollstrøm orienterte om salg av jaktkort. 

Samarbeidsavtalen med Inatur er sagt opp. Inngått samarbeidsavtale med 

Laksefisk .no gjeldende fra 1.april for salg jaktkort. 

 

Styret tok saken til etterretning. 

 

 

Referent. Anny S. Nilsen 


