
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodat (FeFo) torsdag 14.januar 2010 på Rica hotell 

Alta. 

 

Møtested og møtetid:  

Styremøte torsdag 14.1.2010 kl.10.15–12.00 på Rica hotell Alta. 

I forkant av styremøtet ble det holdt styreseminar for nyvalgte styremedlemmer. 

Møteleder: 

Styreleder Harald Larssen 

 

Møtende styremedlemmer: 

Inga Manndal, Lise Svenning, Klemet Erland Hætta, Nils Johan Gaup, Toril Bakken Kåven.  

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

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

utmarkssjef Einar Asbjørnsen, informasjonssjef Jan Henrik Hætta og styresekretær Anny 

S. Nilsen.  

 

Tolk  

Berit Margrethe Oskal. 

SAKSLISTE 

Sak – 01/10 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 02/10 Valg av leder og nestleder. 

Forslag fra Nils Johan Gaup: 

Som leder foreslås Harald Larssen. 

Som nestleder foreslås Toril Bakken Kåven 

 

Styrets vedtak 

 

Styreleder: Harald Larssen enstemmig valgt.  

Nestleder: Toril Bakken Kåven enstemmig valgt. 

 

Forslag fra Toril Bakken Kåven: 

Styret har som intensjon at leder og nestleder velges for en periode for 2 år. 

Ber om at dette følger saken. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak – 03/10 Godkjenning av saksliste. 



To tilleggssaker under orienteringer. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 04/10  Godkjenning av protokoll fra styremøte 9.-10.desember 2009. 

Protokollen fra styremøte 9.-10.desember 2009 enstemmig godkjent. 

Sak – 05/10 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens møte. 

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

Hætta. 

 

Sak – 06/10 Elgjakt i Øvre Anarjohka nasjonalpark 2010.  

Direktørens innstilling 

Styret beslutter å gjenoppta elgjakt i Øvre Anarjohka nasjonalpark for 2010, som er det 

siste året FeFo har fått dispensasjon til å organisere elgjakt i nasjonalparken. 

FeFo vil organisere jakta og tilrettelegge for helikoptertransport inn og ut av parken av 

jegere, utstyr og kjøtt etter de vilkår som er nedfelt i dispensasjonen. 

FeFo kommer ikke til å dekke de ekstrakostnadene som tilretteleggingen medfører. Jakt-

lagene må derfor betale en egen transportpris, som kommer i tillegg til ordinær 

grunnpris og oppgjørspris. 

Dersom det ikke er tiltrekkelig interesse blant jaktlag fra Finnmark for jakta, kan 

direktøren, med hjemmel i finnmarkslovens § 25, tilby jakta for jaktlag utenfra fylket. 

Styrets vedtak 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

Sak – 07/10 Retningslinjer for forvaltning av innlandsfisk i Finnmark.  

 

Styrets  vedtak: 

Saken utsettes til neste styremøte. 

Sak – 08/10 Pågående verneprosesser iht. naturmangfoldloven og FeFos rolle. 

 

Direktørens innstilling: 

FeFo ønsker ikke å delta i arbeidsutvalgene som etableres i forbindelse med 

verneplanarbeidet i Finnmark. Begrunnelsen for dette er at FeFo ikke i tilstrekkelig grad 

får påvirke om og eventuelt hvordan FeFo-grunn kan eller bør vernes. Deltakelse i 

verneplanprosessene gir legitimitet til prosessene som FeFo ikke ønsker å gi. 

FeFo ønsker å bli involvert på et høyere nivå i planprosessene for å kunne få en reell 

mulighet til å ivareta de interesser FeFo er satt til å ivareta iht. finnmarksloven. 

FeFo er opptatt av at det skal ytes en form for økonomisk kompensasjon ved et så 

omfattende vern som skjer i Finnmark. Som forvalter av 96 % av fylkets landareal mener 

FeFo at ved den omfattende båndleggingen som skjer gjennom vern at dette må 



kompenseres. Slik erstatningsreglene er utformet vil FeFo i liten eller ingen grad få noen 

erstatning selv om betydelige landarealer båndlegges gjennom vern. 

FeFo forvalter grunnen i Finnmark i medhold av finnmarksloven og forvaltningen skal 

skje til beste for innbyggerne i fylket. Ved det omfattende vernet, som har skjedd og 

fortsatt skjer, vanskeliggjøres FeFos oppgave i å ivareta innbyggernes interesser.  

 

Tilleggsforslag fra Toril Bakken Kåven: 

Det tas snarest kontakt med Finnmark Fylkeskommune og Sametinget i forbindelse med 

igangsetting av verneprosesser. Leder og nestleder jobber videre med saken. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Sak – 09/10 Høringsuttalelse - regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for  

    perioden 2010 - 2014   

 

Direktørens innstilling: 

1. FeFo mener at reguleringene av sjølaksefisket ikke bør innføres for at det skal 

kunne fiskes mer i elvene. Dersom det er nødvendig å regulere laksefiske må det 

reguleres tilsvarende i elv, spesielt i Tanaelva hvor flere laksebestander er truet. 

2. FeFo vil påpeke at det er svært liten rekruttering til sjølaksefiske, og antall 

laksefiskere og laksebruk har falt betydelig de siste årene.  

3. FeFo mener at de strenge reguleringene av sjølaksefiske vil svekke kystkulturen, 

sjøsamisk kultur og språk. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak – 10/10  Høringsuttalelse - ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret i  

   vassdrag i Finnmark for 2010-2014   

 

Direktørens innstilling: 

1. Nødvendig reduksjon i beskatning for å nå gytebestandsmål søkes gjort gjennom 

driftsplan og ansvarliggjøring av lokal forpakter. Aktuelle tiltak er  fredningssoner, 

soneinndeling, stangbegrensning, kvoter, timefredninger og ev. fang og slipp. 

Dersom reduksjonen ikke blir tilfredsstillende brukes innskrenkning i fiskesesong 

som middel. 

2. Redskapsreglene endres slik at tillatte redskapstyper i forskriften er lovlige hele 

sesongen og at bruk av søkke tillates. 

3. Det må tilrettelegges for retta fiske etter innlandsfisk, så lenge dette ikke utgjør 

noen direkte trussel mot anadrome bestander. 

4. Det bør lages klare krav som må oppfylles for å kvalifisere til de ulike kategoriene 

i § 4. 

5. Stenging av sidevassdrag bør kun skje der man har god grunn til å anta eller 

kunnskap om at bestanden er langt fra å oppnå GBM. 

6. Gjenutsatt laks rapporteres med lengde, for å unngå skade ved veiing, og kjønn 

hvis mulig. 



7. Fylkesmannen gir fisketid i antall dager pr fiskeart i de ulike kategoriene A – D i § 

4 og en fisketidsramme som fisket må foregå innenfor. 

8. Midtveis evaluering tas i bruk fra sesongen 2010. Rapportering og vurdering 

gjøres halvveis i sesongen. Arbeidet med fortløpende fangstrapportering startes i 

2010 og skal være gjennomført og evaluert i løpet av 2014. 

 

Direktøren ber i tillegg om styrets fullmakt til å komme med innspill på formuleringer 

og detaljer i forskriften som ikke vil endre styrets uttalelse eller forskriftens innhold. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Orienteringssaker 

Saker fra direktøren: 

 Advokat Kristin Normann gjenoppnevnes som leder for kontrollkomiteen for 

Finnmarkseiendommen for perioden 1. januar 2010 – 30. juni 2013. 

 Professor Hans Petter Graver gjenoppnevnes som varamedlem for Kristin 

Normann i kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen for samme tidsrom. 

 Møte med Miljøverndepartementet 21.01.2010.  

- Det lages et problemnotat som sendes ut til styret. 

- På møtet deltar Harald Larssen, Klemet Erland Hætta, Inga Manndal, Sverre 

Pavel og Einar Asbjørnsen. 

 

Saker fra eiendomsavdelingen: 

 Det ble gitt informasjon til styret om ett festeforhold i Sør-Varanger. Styret tok dette til 

etterretning. 

 Eiendomssjefen orienterte styret om en fradelingssak i Førstevannslia i Sør Varanger. 

 

 

Referent: Anny S. Nilsen 

 


