
Protokoll fra telefonstyremøte i Finnmarkseiendommen 
Finnmárkkuopmodat (FeFo) fredag 23.april 2010.  

 
Møtetid:  

Styremøte fredag 23.04 2010 kl.09.20 – 10.15 

Møteleder: 
Styreleder Harald Larssen 
 
Møtende styremedlemmer: 
Toril Bakken Kåven, Inga Manndal, Klemet Erland Hætta, Nils Johan J. Gaup. 
 
Lise Svenning meldte forfall til styremøtet. Hennes varamedlem Svein Iversen innkalt, 
men meldte forfall.  
 
Ansatterepresentant: 
Erik Sundland 
 
Fra administrasjonen: 
Direktør Jon Meløy, utmarkssjef Rolf Kollstrøm, utmarksjef Einar Asbjørnsen, 
Informasjonssjef Jan Henrik Hætta og styresekretær Anny S. Nilsen.  
 
SAKSLISTE 

Sak – 31/10 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen ble sendt på mail torsdag 22.04.  

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 32/10 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 33/10 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte. 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Inga Manndal. 

Sak – 34/10   Fordeling av fellingskvote for elgjakt finnmarkseiendommen. 
 
Direktørens innstilling: 

1. Følgende vedtak erstatter styrets vedtak på styremøtet 23-24.03 2010 (sak 
30/2010): 60 % av fellingskvoten forbeholdes innbygdsjaktlag. De resterende 40 
% trekkes ut blant alle søkerne. 

2. Klagen fra Alta elgjegerforening datert 24.03 2010 avvises. 
 

Tilleggsforslag fra Nils Johan J. Gaup: 

Styret i Finnmarkseiendommen støtter direktørens forslag til vedtak. 



Styret registrerer innkomne uttalelser og skriv fra Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet datert 19.03.2010, til styres vedtak på fordeling av fellingskvote for 
elgjakt i Finnmark. Etter at departementet behandlet saken, har det innkommet flere 
uttalelser til saken som også anses som parter i saken. 
 
Før dagens elgjaktordning ble videreført på Finnmarkseiendommen, hadde den vært på 
høring. Det ble også gjennomført kontaktmøter med berørte interesser. Brukernes 
ønsker har blitt vektlagt.  
 
Dagens fordeling av fellingskvoter har vært gjennomført i forhold til jaktlagene slik at 
60% av fellingskvoten har vært forbeholdt innbygds jaktlag. I et innenbygds jaktlag skal 
mer enn halvparten av laget være bosatt i kommunen. Her kan også utenbygds jegere 
delta, og på den måten sikres større geografisk spredning på jegere.    
I tillegg kan alle jaktlagene søke den øvrige fellingskvoten på 40%, som sikrer 
jaktmulighetene for utenbygds jaktlag og utenbygds jegere.      
 
Dersom innenbygds jegere skulle bli ekskludert fra å delta på 40%-andelen av 
fellingskvoten vil det frata de lokale jegernes muligheter til elgjakt i egen kommune, og 
kan slå svært uheldig ut for lokale jegere. 
 
Styrets vedtak: 
Direktørens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Sak – 35/10 Flytting av styremøte 10.-11. mai 2010. 

Styrets vedtak: 

Styremøtet i Berlevåg 10.-11.mai avlyses. 
 
Ny dato for styremøte blir 1.juni 2010 i Lakselv. 
 
 
 
Referent: Anny S. Nilsen 
 
 
 
 
 

 

 


