
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/ 

Finnmárkkuopmodat (FeFo) onsdag 16. september og torsdag 17. 

september 2009, Rica Arctic Hotel, Kirkenes. 

 

Møtested og møtetid: 

Styremøte onsdag 16. september 2009 kl. 09.00 – 18.30 og torsdag 17. september 2009 

kl. 08.30 - kl. 11.00. 

Andre møter som ble holdt i løpet av styremøtet:  

Onsdag 16. september kl. 11.00 – 13.30: Møte med Finnmarkskommisjonen. 

Onsdag 16. september kl. 15.15 – 18.30: Møte med kontrollkomiteen. 

Torsdag 17. september kl. 11.00 – 12.00: Møte med Sør - Varanger kommune. 

Torsdag 17. september kl. 13.00 – 15.00: Befaring med Sør- Varanger kommune i  

     Kirkenesområdet.  

 

Møteleder: 

Styreleder Harald Larssen 

 

Møtende styremedlemmer: 

Inga Manndal, Berit Ranveig Nilssen, Josef Vedhugnes, Lise Svenning og Per A. Bæhr 

Berit Ranveig Nilssen meldte forfall til torsdag 17.september. Hennes vara Lemet-Jon 

Ivvár ble innkalt, men hadde ikke anledning til å møte. Styremøte behandlet den 17. 

september sakene 50/9, 51/09, 52/09 0g 54/09. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

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

utmarksjef Einar Asbjørnsen, styresekretær Anny S. Nilsen og informasjonssjef Jan 

Henrik Hætta. Under sak 51/09 deltok seniorkonsulent Trond Aarseth.  

 

Tolk  

Berit Margrethe Oskal 

SAKSLISTE 

Sak – 44/09 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 45/09 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 46/09 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøte 18.–19.juni 2009.  

Protokollen fra 18.-19. juni 2009 enstemmig godkjent. 

Til å underskrive protokollen fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Josef  



Vedhugnes. 

 

Sak – 47/09 Sponsing - Profilering og omdømmebygging. 

 

Direktørens forslag til vedtak: 

1. Sponsing. 

FeFo inngår samarbeid med noen få seriøse aktører som har et konsept som omfatter 

hele Finnmark. Primært bør det inngås flerårige avtaler, da dette reduserer behovet for 

saksbehandling og daglig oppfølging.   

Direktøren får fullmakt til å inngå en tre årlig samarbeidsavtale med ”Team Finnmark” og 

en sponsoravtale med Kirkenes IL. Kostnadene med avtalene innarbeides i de årlige 

budsjettene. 

2. Støtteannonser og arenareklame 

Administrasjonen kan inngå avtale om slike innenfor en avsatt sum i budsjettet. Støtte til 

enkelt arrangør skal ikke overskride 20 000 kr. Arrangementet skal ha spesielt barn og 

ungdom som målgruppe. 

3. Premier med FeFo- logo 

En vesentlig del av kostnadene ved arrangementene er premier. Det avsettes i budsjettet 

et årlig beløp til innkjøp av premier med FeFo-logo som gis til arrangører som har 

arrangementer med deltagere fra hele Finnmark og som har barn og ungdom som 

deltagere. 

Utenom premier så kjøpes det inn ulike gaveartikler for profilering av FeFo.  

4. Lokale tiltak 

FeFo er gjennom sin desentrale administrasjon, lokalisert i 6 ulike lokalmiljøer. 

Innenfor beskjedene rammer vil FeFo kunne delta i spleiselag for å finansiere tiltak i 

lokalsamfunnene der FeFo har kontorer.  Tiltak, som synliggjør FeFos tilstedeværelse og 

som kan ha en velferdsmessig betydning for FeFos ansatte.  

5. Følgende generelle retningslinjer gjelder for sponsing/støtte. 

1. Formål 

Formålet med sponsing/støtte er todelt: 

 Profilere FeFo og bygge opp et positivt omdømme 

 Støtte organisasjoner, lag og foreninger, grupper og enkeltpersoner som 

driver aktiviteter i tråd med finnmarkslovens formål. 

2. Kriterier som vedlegges ved tildeling: 

 Aktiviteter for barn og ungdom fra hele Finnmark 



 Aktiviteter som er i tråd med målsettinger i finnmarksloven og i 

plandokumenter for FeFo 

  Aktiviteter med deltagere og tiltak for både jenter og gutter 

 At tiltak synliggjør FeFo som sponsor/støttetildeler. 

 Organisasjon har ressurser til å markedsføre FeFo på en profesjonell måte 

 Det gis ikke støtte til statlige, fylkeskommune og kommunale 

institusjoner/organisasjoner eller til institusjoner/organisasjoner som eies 

av det offentlige.  

3. Kunngjøring 

Midlene og mulighetene kunngjøres kun på FeFos internettsider 

4. Saksbehandling 

Saksbehandling gjøres på grunnlag av skriftlige søknader. 

I søknaden skal opplyses om det er søkt om støtte fra andre finansieringskilder 

Direktøren avgjør søknadene. Ved flerårige samarbeidsavtaler og ved avtaler om 

sponsing/støtte på mer enn 50 000 kr orienteres styret før beslutningen tas. 

Direktøren beslutninger kan ikke påklages. 

5. Utbetaling 

Utbetaling skjer på grunnlag av skriftlig anmodning.  

FeFo kan holde tilbake deler av innvilget støtte til tiltaket er  gjennomført.  

6. Revidert regnskap og rapport må kunne framlegges på forespørsmål fra FeFo. 

Styrets vedtak: 

Endringsforslag til pkt 1, pkt 3, pkt 4 strykes, endring pkt. 4 

Styrets vedtatte forslag blir som slik: 

1. Sponsing. 

FeFo inngår samarbeid med aktører som har et konsept som omfatter hele Finnmark. 

Primært bør det inngås flerårige avtaler.  

2. Støtteannonser og arenareklame 

Administrasjonen kan inngå avtale om slike innenfor en avsatt sum i budsjettet. Støtte til 

enkelt arrangør skal ikke overskride 20 000 kr. Arrangementet skal ha spesielt barn og 

ungdom som målgruppe. 

3. Premier med FeFo- logo 



En vesentlig del av kostnadene ved arrangementene er premier. Det avsettes i budsjettet 

et årlig beløp til innkjøp av premier med FeFo-logo som gis til arrangører som har 

arrangementer med har barn og ungdom som deltagere. 

 Utenom premier så kjøpes det inn ulike gaveartikler for profilering av FeFo.  

4. Følgende generelle retningslinjer gjelder for sponsing/støtte. 

1. Formål 

Formålet med sponsing/støtte er todelt: 

 Profilere FeFo og bygge opp et positivt omdømme 

 Støtte organisasjoner, lag og foreninger, grupper og enkeltpersoner som 

driver aktiviteter i tråd med finnmarkslovens formål 

2. Kriterier som vedlegges ved tildeling: 

 Aktiviteter for barn og ungdom fra hele Finnmark. 

 Aktiviteter som er i tråd med målsettinger i finnmarksloven og i 

plandokumenter for FeFo. 

 Aktiviteter med deltagere og tiltak for både jenter og gutter. 

 At tiltak synliggjør FeFo som sponsor/støttetildeler. 

 Organisasjon har ressurser til å markedsføre FeFo på en profesjonell måte. 

 Det gis ikke støtte til statlige, fylkeskommune og kommunale 

institusjoner/organisasjoner eller til institusjoner/organisasjoner som eies 

av det offentlige.  

3. Kunngjøring 

Midlene og mulighetene kunngjøres kun på FeFos internettsider. 

4. Saksbehandling 

Saksbehandling gjøres på grunnlag av skriftlige søknader. 

I søknaden skal opplyses om det er søkt om støtte fra andre finansieringskilder. 

Direktøren avgjør søknadene. Flerårige samarbeidsavtaler og avtaler om 

sponsing/støtte på mer enn 50 000 kr godkjennes av styret før beslutningen tas. 

Direktørens beslutninger kan ikke påklages. 

5. Utbetaling 

Utbetaling skjer på grunnlag av skriftlig anmodning.  

FeFo kan holde tilbake deler av innvilget støtte til tiltaket er gjennomført.  

6. Revidert regnskap og rapport må kunne framlegges på forespørsmål fra FeFo. 



Sak – 48/09 Samarbeid/innkjøp av svensk system for jakt- og fiskekortsalg.  

 

Direktørens innstilling:  

Styret gir direktøren fullmakt til å forhandle med Länsstyrelsen i Jämtland og Statskog 

om samarbeid, fordeling av oversettelses- og utviklingskostnader og bruk av 

Länsstyrelsens småviltapplikasjon. 

Direktørens endrede innstilling: 

Styret gir direktøren fullmakt til å vurdere alternativer for salg av jakt- og fiskekort, hvor 

samarbeid med Länsstyrelsen og Statskog er ett alternativ.  

Direktøren gis videre fullmakt til å ta eventuelle utviklingskostnader knyttet til dette 

innen regnskapsåret 2009, ved behov. 

Styrets vedtak: 

Direktørens endrede innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak – 49/09 Elvelaksefiske. Vurdering om retningslinjer for forpaktninger skal endres og 

forslag til endringer som sendes på høring. 

 

Direktørens innstilling til høring: 

1. Krav til søker/forpakter 

Forpaktning av laksevassdrag gis til lokale lag og foreninger som har til hensikt å sikre og 

fremme allment fiske. Foreningen eller laget bør fortrinnsvis ha åpent medlemskap. 

Søkerens formål og bakgrunnen bør komme klart frem av søknaden. Nye søkere skal 

opplyse om hvordan de vil organisere fiskekortsalget og oppsynet. Søknaden bør 

inneholde noe om hvordan de vil utvikle vassdraget. Det søkes på eget skjema for hvert 

enkelt vassdrag.  

2. Høring av søknad om forpaktning 

Ved ny søknad og der det er flere søkere forelegges saken vedkommende kommunen og 

fylkesmannen til uttalelse. Kommunen bes høre andre mulig berørte interesser. 

Høringsfristen er 2 mnd. 

3. Avgjørelse  

Etter høringen vurderes saken og avgjørelse fattes. Prinsipielle saker kan legges fram for 

styret. Ved avslag eller bare delvis innvilgelse av søknaden skal søkeren opplyses om rett 

til fornyet behandling. Slike avgjørelser kan fremmes til fornyet behandling for styret i 

FeFo av part med reell eller direkte interesse i saken. Avslaget skal være begrunnet og 

eventuelt vise til reglene om bortforpaktning, eller forvaltningspraksis. Dersom to eller 

flere søker, avgjøres saken av styret etter innstilling fra direktøren. Momenter som bør 

vurderes er; medlemsmassen i lokalområdet, erfaring med forpaktning, for grunneierlag 

medlemmenes andel av fiskestrekning, lagets driftsplan for vassdraget. Listen er ikke 

uttømmende. 



4. Kontrakt  

Dersom søknad om forpaktning innvilges inngås en standard forpaktningskontrakt 

mellom FeFo og vedkommende forpakter. Forpaktningskontrakten forlenges automatisk 

med ett år av gangen og opphører ikke før den sies opp av en av partene eller det 

kommer inn søknad på forpaktning fra en annen søker. Forpaktningskontrakten 

inneholder vilkårene ved forpaktningen. Ved endring av retningslinjr for forpaktning må 

kontrakten heves for ikke å godta forpaktning etter de nye retningslinjene. Vesentlige 

brudd på forpaktningsvilkårene kan føre til at kontrakten heves eller at 

forpaktningsavgiften økes.  

5. Forpakters plikter 

a) Forpakteren er forpliktet til å selge fiskekort i henhold til punkt 7 i retningslinjene. 

De forpaktere som selger kort for mer enn 200 000 kr. skal bruke et elektronisk 

kortsalgssystem som er web basert og FeFo skal ha innsyn i systemet. 

b) Forpakteren skal skilte den forpaktede strekningen i vassdraget, informere om ev. 

private områder og samle inn korrekte fangstdata. Årskortinnehavere skal 

fangstrapportere ukentlig. Fangstrapporteringen skal være minimum 80 % for alle 

korttyper.  

c) 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. Forpakter skal informere om 

campingmuligheter og ulike atkomstmuligheter for vassdraget, og om mulig 

tilrettelegge for dette. I tillegg skal forpakter være behjelpelig med organisering 

av stasjoner for desinfisering av fiskeutstyr m.m. 

d) 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 som et minimum ha begrenset 

politimyndighet. Andre vakter skal som et minimum ha legitimasjon fra foreningen 

eller FeFo som tilkjennegir at de er oppsynsmenn.  

e) 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.  

f) Forpakter kan pålegges andre særskilte plikter gjennom kontrakten. Eventuelle 

pålegg skal forhåndsvarsles. 

 

6. Driftsplan 

Forpakteren skal utarbeide driftsplan for vassdraget. Denne skal være utarbeidet innen 2 

år fra inngått avtaledato. Driftsplanens innhold skal være i tråd med offentlige lover og 

forskrifter. Driftsplanen skal utarbeides i samarbeid med FeFo, for deretter å sendes på 

lokal høring, til slutt skal planen godkjennes av FeFo. Planen skal rulleres etter behov. 

Forpakter og FeFo vurderer behovet. Utgiftene til driftsplanarbeidet skal dekkes av 

forpakteren, men det gis mulighet til å søke om tilskudd til dette arbeidet, jfr. punkt 13. 

7. Fiskekort i forpaktede laksevassdrag. 

Som et minimum skal det selges døgnkort til alle. Utover det bør det være opp til 

forpakteren hvilke korttyper som er tilgjengelig og hvem som kan kjøpe dem. Døgnkort 

for medlemmer skal ikke koste mer enn 15 % av årskort.  



Det skal som et minimum være fire priskategorier på kort.  

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 skal maksimalt være det 

dobbelte av medlemmenes. 

4. Et kort for personer fast bosatt utenfor Finnmark 

 

Det er opp til forpakteren om de ønsker andre priskategorier, hva de skal koste og hvem 

som kan kjøpe dem, innenfor rammene av Finnmarkslovens bestemmelser. Det 

presiseres at personer som er fast bosatt i Finnmark fylke ikke skal betale mer enn det 

dobbelte av hva medlemmene betaler for samme type kort, at kort for personer bosatt i 

eller utenfor Finnmark kan være like rimelig som kort for medlemmer og at man ikke kan 

skille på kortpris til utlendinger og nordmenn bosatt utenfor Finnmark. 

8. Forpaktningsavgift for laksevassdrag 

Foreninger som har brutto kortsalg under kr. 20 000,- betaler ikke forpaktningsavgift. I 

andre vassdrag skal ettergivelse kun skje unntaksvis. Det gis ikke fornyet behandling på 

avgjørelsen. 

Forpaktningsavgiften beregnes av brutto kortsalg, minus pant.  

a) Ingen forpaktningsavgift på vassdrag med omsetning mindre enn kr 20 000,- 

b) Omsetning fra kr 20 000,- til kr 50 000,- Forpaktningsavgift  10 %   

c) Omsetning fra kr 50 000,- til kr 100 000,- Forpaktningsavgift  15 %   

d) Omsetningen fra kr 100 000,- til kr 200 000,-  Forpaktningsavgift  20 %.  

e) Omsetning fra kr 200 000,- Forpaktningsavgift  25 %.  

 

I unntakstilfeller kan avvik fra satsene vurderes, bl.a. der andel privat grunn som inngår i 

kortsalget er betydelig. 

Resterende inntekter fra kortsalget skal dekke utgiftene til drift av forpaktningen. 

9. Forpaktningsperiode  

FeFo´s fiskerett i anadrome laksevassdrag forpaktes i hovedsak bort for fem år av 

gangen. Ved utløp av forpaktningen forlenges kontrakten med ett år av gangen. 

Forpaktningskontrakten kan av begge parter sies opp med ett års oppsigelsesfrist. 

10. Soneinndelinger i vassdrag 

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

hver sone og til hvilken pris. 

11. Reguleringer av fisket 

Fredninger i elva med kortere eller lengre varighet som begrunnes med ressurshensyn 

gjøres i medhold av grunneierretten. Disse avgjørelsene tas av forpakter. Fiskeregler av 

mer permanent karakter bør innarbeides i de offentlige forskriftene. 

12. Næringsutvikling. 



Etter avtale med FeFo kan forpakteren etablere ordninger som tilgodeser lokale 

reiselivsbedrifter som sammen med forpakter/ FeFo vil utvikle produkter i tilknytning til 

vassdraget. En avtale angående dette skal være på plass minimum 2 mnd før fiskestart. 

13. Tilskuddsordning 

Inntil 25 % av forpaktningsavgiften inn til FeFo, kan tildeles de forpaktede anadrome 

vassdragene, etter søknad. Tilskuddene skal støtte tiltak med formål om å fremme fisket, 

i utgangspunktet basert på driftsplanen for det enkelte anadrome vassdrag. Det er 

utarbeidet retningslinjer for midlene. 

Søknadsfrist er 15.11. Søknadene behandles innen 1. april. Tiltaket det søkes midler til 

skal gjennomføres innen neste kalenderår, hvis det ikke er søkt spesielt om annen 

tidsplan. Det skal sendes inn rapport om hvordan tilskuddet er brukt innen 15. 11 samme 

år.  

14. Fornyet behandling av vedtak fattet av forpakter 

FeFo kan endre reguleringer, soneinndelinger, oppsyn, kortordninger m. v foretatt av 

forpakteren hvis vedtak gjort av forpakter strider mot forpaktningskontrakten, godkjent 

driftsplan, finnmarksloven eller annet lovverk. 

Endringene i retningslinjene sendes på høring med uttalefrist 1. desember 2009. 

Endringsforslag fra Josef Vedhugnes: 

Endring i pkt. 7: Endring fra fire priskategorier til fem priskategorier. 

Endring til pkt. 7.3: ordet ”skal” i siste setning endres til ”kan”. Setningen blir da å lyde: 

Prisen kan maksimalt …osv.  

Nytt pkt. 5: Et kort for utlendinger. 

Endring av siste setning i siste avsnitt: ”… og at det kan skilles på kortpris til utlendinger 

og nordmenn bosatt utenfor Finnmark.” 

Vedhugnes sitt forslag enstemmig vedtatt. 

Endringsforslag fra Berit Ranveig Nilssen: 

Pkt. 9: I andre setning tilføyes ” etter kunngjøring” 

Forslag fra Berit Ranveig Nilssen enstemmig vedtatt. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med endringsforslag fra Josef Vedhugnes og Berit Ranveig Nilssen 

enstemmig vedtatt. 

 

Sak – 50/09 Økonomirapportering pr 30.06.09, inkludert likviditetssituasjonen. 

Direktørens innstilling: 

Økonomirapport pr 30.06.09 tas til etterretning. 



Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak – 51/09  Retningslinjer for forvaltning av grunneiers mineraler.       

Direktørens innstilling: 

Direktøren foreslår følgende retningslinjer for tildeling av tillatelser og rettigheter i 

forbindelse med leting etter og drift på forekomster av ikke mutbare mineraler: 

1. Selskaper kan gis førsterett til å forhandle med FeFo om driftsavtale for evt. 

drivverdige forekoster innenfor avgrensede områder.  Slik førsterett gis 

gjennom opsjonsavtale.  Vederlag til grunneier ved evt. gruvedrift kan avtales 

gjennom opsjonsavtalen.    

2. Opsjonsavtale inngås for inntil 5 år mot en årlig progressiv avgift fastsatt av 

direktøren.  Opsjonen gir ingen rett til inngrep utover det som følger av 

Minerallovens § 9, og gis uten forutgående høring. 
3. Før FeFo gir tillatelse til inngrep som kan medføre vesenlig skade eller ulempe, 

herunder kjerneboring, skal alle berørte parter gis anledning til å uttale seg.  

Undersøker skal i rimelig grad fremskaffe opplysninger om direkte berørte 

interesser i området som skal undersøkes. FeFo kan stille vilkår for tillatelse til 

undersøkelsesarbeider, drift og opprydding etter slik virksomhet. 

4. For tiltak som krever tillatelse etter mineralloven og saksbehandling etter 

lovens § 17 (prøveuttak, prøvedrift og driftskonsesjon), skal FeFo avvente 

tillatelse etter mineralloven før saken behandles etter Finnmarkslovens § 10.  

FeFo skal dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet, innrette seg i samsvar 

med de vedtak som er fattet av direktoratet for mineralforvaltning, 

departementet eller Kongen. 

5. FeFo inngår ikke endelig driftsavtale før reguleringsplan er vedtatt og alle 

nødvendige offentlige tillatelser foreligger.  Det kan imidlertid forhandles om 

vilkårene i avtalen på et tidligere tidspunkt. 
 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak – 52/09  Engasjering av utredere for å utrede spørsmålet om hvordan overskuddet skal  

 disponeres.     

   

Direktørens innstilling: 

FeFo aksepterer tilbudet fra Asplan Viak, slik det framkommer i tilbudet av 26.08.2009. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak – 53/09 Regulering av snarefangst – høring 

 

Direktørens innstilling: 

På bakgrunn av bestandssituasjon for rype på finnmarkseiendommen sender styret på 

høring følgende punkter vedrørende regulering av vinteruttak på rype: 



1. Innkorting av jakt- og fangstsesong. Administrativ fredning for så vel snarefangst 

som vinterjakt av rype på hele Finnmarkseiendommen i perioden 01.01.- 15.03. 

2. Regulering av antall snarer. Personer som fangster rype med snare kan benytte 

seg av inntil 100 snarer. 

3. Regulering av antall ryper (kvoter). Personer som fangster rype kan fangste inntil 

50 ryper per sesong.  

Høringsfrist settes til 1. november 2009. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak – 54/09 FeFos klage på Lebesby kommunes vedtak i sak DS 1/09 om tillatelse til 

etablering av fritidshytte ved Coullojavri. 

 

Direktørens innstilling: 

1. Klagen på Lebesby kommunes vedtak i sak om dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven trekkes. En vurdering av hvorvidt Lebesby kommunes vedtak i 

saken og saksbehandlingen er tråd med plan- og bygningsloven er et forhold som 

fylkesmannen på selvstendig grunnlag har mulighet til å vurdere. 

2. FeFo vil som grunneier ikke motsette seg en formalisering av bruksendringen fra 

sommerhus i reindrifta/næringshytte til fritidsbolig/hytte for den aktuelle hytta.  

3. Styret gir direktøren fullmakt til inngå festekontrakt for med Per Somby under 

forutsetning av at det foreligger et gyldig vedtak om formaliseringen av 

bruksendringen fra kommunen som plan- og bygningsmyndighet. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Sak – 55/09 Møteplan 2010 

Direktørens innstilling: 

tirsdag 26. – onsdag 27. januar : Lakselv 

tirsdag 23. – onsdag 24. mars : Alta  ( fellesmøte m/ Statskog) 

mandag 10.- tirsdag 11.mai : Berlevåg ( klage laksetildelingssaker) 

tirsdag 7. – onsdag 8.september: Honningsvåg 

tirsdag 7. – onsdag 8.desember: Vadsø 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 



Sak – 56/09 (Ny sak) Inngåelse av samarbeidsavtale med ”Team Finnmark” og 

sponsoravtale med Kirkenes IL (se saksframlegg sak 47/09) 

Direktørens innstilling: 

Direktøren får fullmakt til å inngå treårig samarbeidsavtale med ” Team Finnmark” og 

sponsoravtale med Kirkenes IL. Kostnadene med avtalene innarbeides i de årlige 

budsjettene. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Orienteringssaker 

Saker fra direktøren: 

 Møte med Statskog 23.- 24.03.2010 i Alta. Utsatt. 

 Seminar arrangert av Alta kommune 4.08.09. Utsatt. 

 Planlagt møte med KS 27.10.09. Direktøren orienterte om møtet som starter med 

innreise den 26. oktober. Ønskelig at flest mulig fra styret deltar. 

Styremedlemmene gir tilbakemelding om hvem som møter. 

Saker fra utmarksavdelingen: 

 Lykkefisken. Skriftlig informasjon tatt til orientering. 

 Veileder for oppsyn på Finnmarkseiendommen. Skriftlig informasjon tatt til 

orientering. 

 Et tilfelle av tildeling av elgjakt uten gyldig skyteprøve. Utmarkssjefen og 

direktøren orienterte styret om en sak vedrørende brudd på FeFos regler ved at 

det var avdekket at en elgjeger var tildelt elgjakt uten at det forelå gyldig 

skyteprøve for storviltjakt. Det viste seg ved kontroll at dokumentene for 

skyteprøven var uekte. Direktøren konkluderte med at FeFo kommer til å utstenge 

jegeren for innværende og kommende jaktsesong (dvs. 2009 og 2010) som 

reaksjon på at FeFos regler er brutt. I tillegg vil FeFo anmelde forholdet som 

dokumentfalsk til politiet. Styret støttet direktørens forslag til reaksjonsformer. 

 Konsesjonsordning for sjølaksefiske. Skriftlig informasjon tatt til orientering.    

Saken er enda ikke sendt på høring. FeFo vil avvente en eventuell høring og avgi 

uttalelse da. 

Saker fra eiendomsavdelingen: 

 Høringsuttalelse til endringer i friluftsloven. Skriftlig informasjon tatt til 

orientering. 

 Framdrift Altagårdsskogen. Eiendomssjefen informerte at FeFo har sendt forslag til 

opsjonsavtale til Alta IF. Saken tatt til orientering. 

Saker fra nærings- og utviklingsavdelingen: 



 Fjellstuene AS. Assisterende direktør orienterte. Saken tatt til orientering. 

 Møtereferat fra møte mellom SAE Vind og FeFo 2. juli 09.  

Assisterende direktør orienterte. Styret tok saken til orientering. 

 Skisse mineralforum Finnmark. Utsatt. 

 

Referent: Anny S. Nilsen (16.9) og Sverre Pavel (17.9) 

 


