
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 16.-17.juni 2011, på Lakselv hotell. 

 

Møtested :  Lakselv hotell 

Møtetid: 16.juni kl. 16.30 – 17. juni 2011 kl. 11.30 

  Møte med Finnmark Energi A/S, 17. juni 2011. 

Møteleder: 

Styreleder Harald Larssen 

 

Møtende styremedlemmer: 

Toril Bakken Kåven, Inga Manndal,  

Nils Johan J. Gaup deltok på møtte fra 16.juni kl. 19.00 

Klemet Erland Hætta deltok på møtte fra 16.juni kl. 20.15 

Lise Svenning hadde meldt forfall. Hennes vara Svein Iversen møtte. Deltok på møtte fra 

16.juni kl. 19.30. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, leder grunn og rettigheter 

Sverre Pavel, nestleder grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen, leder utmark Rolf 

Kollstrøm, nestleder utmark Einar Asbjørnsen, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, 

nestleder næring Trond Aarseth og styresekretær Anny S. Nilsen. 

 

Tolk  

Berit Margrethe Oskal 

Styremøtet startet kl. 17.00 med behandling av orienteringssaker fram til styret var 

beslutningsdyktig. 

 

SAKSLISTE 

Sak – 27/2011 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 28/2011 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 29/2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.mars – 1.april 2011 

Protokoll fra styremøte 31.mars – 1.april 2011 enstemmig godkjent. 

Sak – 30/2011 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens  

  styremøte 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Toril Bakken 

Kåven. 



Sak – 31/2011 Delegasjonsreglement. Gjennomgang. 

 

Klemet Erland Hætta var ikke tilstede under gjennomgangen av saken. 

Styret signaliserte endringer til følgende punkter: 

pkt. 3.3: Revisor skal være delta på styremøte hvor årsregnskap og årsbudsjett 

behandles. Dette endres til: Styret har eget møte med revisor. 

Pkt. 11: Se på tidligere vedtak ang. godtgjørelse. 

 

Sak – 32/2011 Kvartalsrapport regnskap.  

Direktørens innstilling: 

Økonomirapport pr. 31.03.2011 tas til etterretning. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak – 33/2011   FeFos engasjement og ansvar i forhold til Finnmarkskommisjonens 

    dokument- og faktainnsamling 

 

Direktørens innstilling: 

Styret gir direktøren fullmakt til å innarbeide kostnadene i forbindelse med FeFos 

forberedelser og deltakelse i kommisjonens 3 høringer som hittil er planlagt og eventuelt 

annet relevant arbeid i denne sammenheng i forbindelse med økonomirapportering og 

prognoser i løpet av 2011. 

FeFo vil bidra med sin kompetanse i forhold til rettighetskartleggingen for kommisjonen 

for å sikre et best mulig faktagrunnlag. Dette betyr at FeFo ikke vil påta seg ansvar som 

tilligger kommisjonen iht. finnmarksloven § 32. Direktøren klargjør FeFos standpunkt 

overfor kommisjonen. 

Styret forutsetter at kostnader i 2012 og videre tilknyttet rettighetskartleggingen og som 

iht. finnmarksloven § 32 hører under kommisjonen også dekkes av den.  

Direktøren får fullmakt til på vegne av FeFo som part iht. finnmarksloven § 32 å begjære 

tiltak hvis dette er nødvendig for å ivareta FeFos partsinteresser i 

rettighetskartleggingen. 

Styrets vedtak:  

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak – 34/2011   Regulering av småviltjakta 

 

Direktørens innstilling: 

 

Styret delegerer til direktøren å regulere jakta på småviltet etter følgende retningslinjer:  

 

1. FeFo vil regulere adgangen til småviltjakt på Finnmarkseiendommen basert på 

kunnskap om bestand og samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos 131 jaktfelter. Det 



kan reguleres på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk. Det 

kan også reguleres av hensyn til andre brukere. 

2. Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer allmennhetens adgang, og gir 

fylkets egne innbyggere tilgang til alle jaktfelt i hele jakttiden og samtidig søker å 

sikre lokalbefolkningens bruk av ressurser senere i sesongen gjennom jakt og 

snarefangst. Aktivering av jaktkort er pliktig ved jakt på hønsefugl, hare, ender, 

gjess og sjøfugl og gjelder for alle. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av 

jaktkort nødvendig. 

3. I populære jaktfelt vil FeFo regulere etter jakttrykk: 

a. samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 

forbeholdes fylkets innbyggere  

b. Inntil dette jakttrykket er oppnådd er alle jaktfelt åpne for alle 

Direktøren kan gjøre endringer i tillatt jakttrykk ved behov, basert på erfaringstall 

i forhold til jaktfeltenes jaktbarhet, og av hensyn til andre brukere, herunder 

reindrifta. 

 

4. Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning 

vil gjelde likt for alle brukergrupper og kan skje i form av full fredning, utsatt 

jaktstart for enkelte arter og/eller forkortet jaktsesong. Bruk av mindre 

fredningsområder (refugier) kan benyttes etter dialog med brukergrupper og 

aktuell kommune.  

 

5. FeFo innfører gebyr på NOK 300,- ved manglende fangstrapportering for 

småviltjakt på Finnmarkseiendommen. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort 

påfølgende sesong. 

 

6. Reiselivsbedrifter kan for sine kunder søke om prioriterte jaktkort for sine kunder 

for å sikre forutsigbarhet. Krav til søker er at det kan vises til et organisasjonsnr 

og godkjent skatteattest. Søknad sendes FeFo innen 15.juli. 

 

7. Dagskvoter kan innføres ved behov på deler av eller hele Finnmarkseiendommen. 

 

8. Storfugl er fredet i Alta og Porsanger kommuner. 

 

9. Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy 

langs skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger. 

 

10. Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i 

Finnmark. Ved behov kan FeFo innføre sesongkvote for snarefangst. 

 

Tilleggsforslag fra Klemet Erland Hætta: 

Tillegg til pkt. 6: Lokale reiselivsbedrifter skal prioriteres. 

Votering: Enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslag fra Nils Johan J.Gaup:  

FeFo som grunneier kan redusere adgangen til områder som skaper konflikt med 

reindriften, spesielt i høstbeiteområder. 

Votering: Nils Johan J.Gaup sitt forslag fikk en stemme. (Nils Johan J.Gaup) 



 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med Klemet Erland Hætta sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  

 

Orienteringssaker: 

Saker fra avdeling grunn og rettigheter: 

 KU og regulering av sykehustomt Kirkenes 

Leder for grunn og rettigheter Sverre Pavel orienterte om at FeFo har hatt 

oppdraget ute på anbud. Etter at anbudene er innkommet bestemte kommunen at 

det skal lages en konsekvensutredning. FeFo har tilskrevet anbyderne som må 

justere anbudene iht. de nye forutsetningene. Både kommunen og Helse Finnmark 

vil delta i en referansegruppe.  

 

Styret tok saken til orientering. 

 

 Opsjon Pulknesset  

Leder for grunn og rettigheter Sverre Pavel orienterte om at det arbeides med 

inngåelse av en opsjonsavtale på Pulknesset i Sør-Varanger kommune.  

 

Styret tok saken til orientering. 

 

 Etablering av veglag i hyttefelt – status 

Nestleder for grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen  orienterte om arbeidet 

som er startet opp i Autsi-Silis hyttefelt i Alta og Kautokeino, og Vuorasjavri i 

Kautokeino. Arbeidet er mer omfattende enn tidligere antatt og vil innebære mer 

innsats fra FeFos side for å komme i havn. Det planlegges et møte/befaring med 

kommunen og Statens vegvesen for å vurdere parkeringsplassene som er 

opparbeidet i Autsi-Silis og som ikke er innarbeidet i dagens reguleringsplan.  

Styret tok saken til orientering. 

 Medieoppslag Lapland AS feste av grunn i Porsanger 

Leder for grunn og rettigheter Sverre Pavel orienterte om medieoppslaget som 

har vært og bakgrunnen for det. FeFo mener at man ikke har opptrådt 

klanderverdig. Det foreligger ingen kontrakter eller avtaler med verken Lapland 

AS eller Kjell Nilsen som initativtaker som legger føringer på hva FeFo kan gjøre 

med arealet. Området er fradelt som eget bruksnummer og kan benyttes i tråd 

med godkjent reguleringsplan. Det har etter at Lapland AS ble tvangsoppløst 

kommet inn en ny aktør som FeFo er i forhandlinger med. Arealet må omreguleres 

slik at arealbruken tilfredstiller den nye aktørens driftskonsept.  

Styret tok saken til orientering. 

 

Saker fra næring:  

 Biovarme prosjektet i Sør-Varanger 

Leder for næring Søren Karlstrøm og nestleder for næring Trond Aarseth 

orienterte biovarmeprosjekter i Sør-Varanger.  Forsvaret vil bygge ny 



grensevaktstasjon hvor de vurderer varmeløsninger. Utredning og grunnlag for 

beslutninger må være på plass før midten av august. 

Styret tok saken til orientering. 

Saker fra utmark:  

 Fiskekort i lakseelver og medlemskap i NJFF 

Leder for utmark Rolf Kollstrøm orienterte med bakgrunn i den skriftlig 

orienteringen som er sendt ut med sakspapirene. 

Styret tok saken til orientering. 

 

 Arbeidsutvalg reguleringene i laksefisket i Nord-Troms og Finnmark 

Leder for utmark Rolf Kollstrøm orienterte med bakgrunn i den skriftlig 

orienteringen som ble delt ut på styremøtet. 

Det vil bli utarbeidet en sluttrapport. Saken kommer tilbake til styret i slutten av 

september.  

Styret tok saken til orientering. 

 

 Status elgjakt  

Leder for utmark Rolf Kollstrøm og direktør Jon Meløy  orienterte om at momsen 

på storviltjakt er fjernet. Prisen vil bli nedjustert  med 17 % på grunn av dette. 

Det ble også delt ut en skriftlig orientering om status på elgjakta. 

 

Styret vedtok  pressemelding som sendes ut til saken. 

Styret tok saken til orientering. 

 

 Grønne midler 

Leder for utmark Rolf Kollstrøm orienterte om at det i år er laget en infobrosjyre 

om de grønne midler som er sendt ut til alle husstander i Finnmark.  

 

Det ble delt ut en skriftlig orientering som viser årets tildeling av de grønne 

midler.  

Styret tok saken til orientering. 

 

 Lykkefisken 

Informasjonsleder Jan Henrik Hætta orienterte om at  Lykkefisken starter 20.juni  

og  varer til 29. juli. Konkurransen skjer i samarbeid med Finnmarksavisene og 

lag og foreninger i Finnmark.  

I lykkefisk perioden skal det deles ut 200 fiskestenger inkl. slukboks med 2 FeFo 

sluker. 

Styret tok saken til orientering. 

 

 Vedtak fiskeregler for Vestre Jakobselv 

Leder for utmark Rolf Kollstrøm orienterte med bakgrunn i den skriftlig 

orienteringen som ble sendt ut med sakspapirene. 

 Styret tok saken til orientering. 

 

Saker fra advokatene:  

 

 Rettsaker i nærmeste framtid  



Nestleder for grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen  orienterte om at det i 

løpet av sommeren vil komme opp 5-10 jordskiftesaker.  

Styret tok saken til orientering. 

 

 Bruksordning Bollovegen 

Nestleder for grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen  orienterte om arbeidet 

rundt Bollovegen,kaldt Detsikaveien av jordskifteretten.  

Det er mange interesser og andelsforhold som gjør saken vanskelig. En har fått 

oversikt over avtaleparter. 

Det regnes med at en neste sommer har en avklaring i saken.  

Styret tok saken til orientering. 

 

 

 

Referent: 

Anny S. Nilsen 

 


