
 
 

 

 

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 
Finnmárkkuopmodaga (FeFo) Torsdag 20.04.2017 på Thon Hotell 

Kautokeino 
 

Møtested: Thon Hotell Kautokeino 

Møtetid: Torsdag 20.04.2017 kl. 09:00 til Fredag 21.04.2017  

Møteleder: Raymond Robertsen 

 

 

Møtende styremedlemmer:  

Raymond Robertsen  

Bente Haug  

Hartvik Andreas Hansen  

Marit Kirsten Anti Gaup  

Mathis Nilsen Eira  

Erik Sundland  

 

Forfall  Varamedlem   

Runar Sjåstad 

Eva Husby 

  

Medlem kontrollkomite 

 

 

Andre som møtte: 

Jan Olli 

Marianne Olssøn 

Klemet Erland Hætta 

 

Direktør 

Leder kontrollkomite 

Medlem kontrollkomite 

Anny S. Nilsen Møtesekretær 

Berit Margrethe Oskal Tolk 

Einar J. Asbjørnsen Leder for utmark 

Eirik Palm Leder for kommunikasjon 

Håvard Aagesen Leder for advokatene 

Kate Persen Leder for næring 

Mariell Frantzen Møtesekretær 

Marit Krokmogen Grunn og rettigheter 

Sverre Pavel 

Åge Lien 

Leder for grunn og rettigheter 

 

 

 

 
 

 

Sakliste 

 

Sak nr. Sakstittel  

27/2017 Godkjenning av innkalling   

28/2017 Godkjenning av saksliste   

29/2017 Godkjenning av protokoll   

30/2017 Godkjenning av protokoll   

31/2017 Godkjenning av protokoll   
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32/2017 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra 

dagens styremøte  

 

33/2017 Vurdering gebyr vedteig  

34/2017 Styresak - Overordnet strategi, kommunikasjon  

35/2017 Næringshytte - prinsipielle retningslinjer  

36/2017 Styresak - styreutvikling og retningslinjer for styret Unntatt 

offentlighet 

37/2017 Styresak framtidig skogforvaltning Unntatt 

offentlighet 

38/2017 Forenkling oppgjør elgjakt  

39/2017 Fiskekort og pris i vassdrag med anadrome laksefisk som 

ikke er forpaktet. 

 

40/2017 Diskusjonssak sanksjoner utmark Unntatt 

offentlighet 

41/2017 Styresak 41/2017 - Fornyet behandling av søknad om 

lakseplass 

Unntatt 

offentlighet 

42/2017 Styresak - Fornyet behandling av søknad om lakseplass Unntatt 

offentlighet 

43/2017 Forhandlingsfullmakt i forbindelse med lønnsoppgjøret 

2017 

Unntatt 

offentlighet 

44/2017 Orienteringer  

1 Protokoll 31. mai  2016 - signert Unntatt 

offentlighet 

2 Protokoll 5.desember 2016 - signert Unntatt 

offentlighet 

3 Protokoll 16.desember 2016 - signert Unntatt 

offentlighet 

4 Orientering - ansvarsforhold private skogsbilveier  

5 Alta kraftlag SA - orientering om Langfjordhamn kraftverk 

i Loppa kommune 

 

6 Mulig ekspropriasjon av FeFo-grunn på Skillemo 

industriområde 

 

45/2017 Eventuelt   
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27/2017: Godkjenning av innkalling  

 

      

Behandling: 

 

ST- 27/2017 Vedtak: 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

 

28/2017: Godkjenning av saksliste  

 

 

Behandling: 

Tillegg orienteringssaker: 

 

- Marint vern Lopphavet 

- Informasjon fra generalforsamling i Finnmark Kraft 

- Klage på retningslinjer innlandsfiske 

- Informasjon om samarbeid elgjakt med Tverrelvdalen grunneierlag 

 

ST- 28/2017 Vedtak: 

Sakliste godkjennes med tilleggssaker 

Orienteringer: 

- Marint vern Lopphavet 

- Informasjon fra generalforsamling i Finnmark Kraft 

- Klage på retningslinjer innlandsfiske 

- Informasjon om samarbeid elgjakt med Tverrelvdalen grunneierlag 

 

 

29/2017: Godkjenning av protokoll - 24. februar 2017 

 

Behandling: 

 

ST- 29/2017 Vedtak: 

Protokoll fra styremøte  24. februar 2017 enstemmig godkjent. 

 

30/2017: Godkjenning av protokoll – 27. mars 2017  

 

Behandling: 

      

ST- 30/2017 Vedtak: 

Protokoll fra styremøte  27. mars 2017, enstemmig godkjent. 

 

31/2017: Godkjenning av protokoll - 5. april 2017 

 

 

Behandling: 

 

ST- 31/2017 Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 5. april 2017, enstemmig godkjent. 
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32/2017: Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte  

 

Behandling: 

Forslag; Raymond Robertsen og Hartvik Hansen 

 

ST- 32/2017 Vedtak: 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Raymond Robertsen og Hartvik Hansen 

 

 

33/2017: Vurdering gebyr vedteig  

 

Direktørens innstilling: 

Dagens saksbehandlingsgebyr på 250,- for å få tildelt ett-årig vedteig videreføres. Gebyret 

kpi-reguleres årlig. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag til sak 33/2017 - Vurdering gebyr vedteig, foreslått av Hartvik Andreas Hansen 

 

1. Viser til Finnmarksloven § 22 hvor hogst til brensel for husbehov er en rett for 

innbyggerne i kommunen, slik at gebyr for vedteig ikke kreves for kommunens innbyggere 

søkere i egen kommune må kunne ha flere vedteig.  

2. En minimal reduksjon er FeFos inntekt vil være ubetydelig og det administrative arbeid 

må og forenkles ved at kommunens innbyggere tildeles flerårige (4-årig) vedteiger. 

3. Andre søkere fra en annen kommune kan søke vedteig i en annen kommune og etter en 

økologisk bærekraftig vurdering tildeles vedteig ved å betale og en overkommelig vedteig 

avgift. Slike vedutvisninger kan være hensiktsmessig slik at Sapmi og Norge ikke gror igjen.  

 

Forslag fra styret 

Direktørens innstilling endres ved utvisning av vedteig, gjøres for tre år av gangen fra og 

med 2018. 

 

Forslaget fra Hartvik A. Hansen ble satt opp mot direktørens innstilling. Hansens forslag falt 

fire mot en stemme (Hartvik A. Hansen).  

 

Deretter ble styrets forslag satt opp mot direktørens innstilling 

 

ST- 33/2017 Vedtak: 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Dagens saksbehandlingsgebyr på 250,- videreføres og gjøres for tre år av gangen fra og 

med 2018. Gebyret kpi-reguleres årlig med utvisning av vedteig. 
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34/2017: Styresak - Overordnet strategi, kommunikasjon  

 

Direktørens innstilling: 

Ingen innstilling da saken legges frem som diskusjonssak. 

 

 

Behandling: 

Vedtak, foreslått av styret 

Styret viser til drøfting av kommunikasjonsstrategi, og legger opp til endelig behandling av 

denne på sitt møte juni 2017. 

 

Førstegangsbehandling.  

 

ST- 34/2017 Vedtak: 

Styret viser til drøfting av kommunikasjonsstrategi, og legger opp til endelig behandling av 

denne på sitt møte juni 2017. Enstemmig vedtatt. 

 

35/2017: Næringshytte - prinsipielle retningslinjer  

 

Direktørens innstilling: 

Direktøren gis fullmakt til å utforme retningslinjer som planlegges fremlagt på neste 

styremøte i juni.  

 

Retningslinjene skal inneholde blant annet bestemmelser om næringsinntekt, 

registreringsplikt av virksomhet, størrelse på byggverket samt plassering av byggverket 

med tanke på avstand fra bopel til ressursområde og andre brukere av utmarka. 

 

 

Behandling: 

      

ST- 35/2017 Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

Direktøren gis fullmakt til å utforme retningslinjer som planlegges fremlagt på neste 

styremøte i juni.  

 

Retningslinjene skal inneholde blant annet bestemmelser om næringsinntekt, 

registreringsplikt av virksomhet, størrelse på byggverket samt plassering av byggverket 

med tanke på avstand fra bopel til ressursområde og andre brukere av utmarka. 

 

 

 

36/2017: Styresak - styreutvikling og retningslinjer for styret U.off: Offl.§14  

 

 

 

 

 

37/2017: Styresak - framtidig skogforvaltning U.off: Offl.§14  
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38/2017: Forenkling oppgjør elgjakt 

 

Direktørens innstilling: 
Som et ledd i arbeidet med å forenkle og rasjonalisere elgjaktforvaltningen gjøres følgende endringer i 
prissystemet fra sesongen 2017: 

1. Grunnprisen forenkles ved at det innføres en felles sats for alle kvotekategorier. Grunnprisen 

indeksreguleres hvert år. For 2017 blir grunnprisen på kr. 2290,- per dyr på grunnkvoten. 
For tilleggsdyr kreves halv grunnpris. 

2. Kjøttprisen forenkles ved at det innføres samme prissatser for alle jaktfelt. Prissystemets 
progressive element med høyere kilopris ved økende vekt, videreføres.  

3. Grunnpris og kjøttpris indeksreguleres hvert år. 

 

 

Behandling: 

Utsettelsesforslag, foreslått av Marit Kirsten Anti Gaup 

Saken utsettes 

 

Votering: Tilleggsforslag fra Marit Kirsten Anti Gaup saken utsettes falt med tre mot to 

stemmer (Marit Kirsten Anti Gaup og Mathis N. Eira) 

 

ST- 38/2017 Vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt  

Som et ledd i arbeidet med å forenkle og rasjonalisere elgjaktforvaltningen gjøres følgende 

endringer i prissystemet fra sesongen 2017: 

1. Grunnprisen forenkles ved at det innføres en felles sats for alle kvotekategorier. 

Grunnprisen indeksreguleres hvert år. For 2017 blir grunnprisen på kr. 2290,- per 

dyr på grunnkvoten. For tilleggsdyr kreves halv grunnpris. 

2. Kjøttprisen forenkles ved at det innføres samme prissatser for alle jaktfelt. 

Prissystemets progressive element med høyere kilopris ved økende vekt, 

videreføres.  

3. Grunnpris og kjøttpris indeksreguleres hvert år. 

 

39/2017: Fiskekort og pris i vassdrag med anadrome laksefisk som ikke er 

forpaktet. 

 

Direktørens innstilling: 

I vassdrag med anadrome laksefisk som er åpnet for fiske og ikke forpaktet bort til lokale 

lag eller foreninger innfører FeFo fiskekort etter følgende ordning. 

For bosatte i Finnmark: 

- Døgnkort kr 80,- 

- Sesongkort kr 400,- 

For bosatte utenfor Finnmark: 

- Døgnkort kr 180,- 

Direktøren gis fullmakt til å gjennomføre endringer i kortordningen og fiskereglene når dette 

er nødvendig.  
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Behandling: 

 

 

ST- 39/2017 Vedtak: 

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

I vassdrag med anadrome laksefisk som er åpnet for fiske og ikke forpaktet bort til lokale 

lag eller foreninger innfører FeFo fiskekort etter følgende ordning. 

For bosatte i Finnmark: 

- Døgnkort kr 80,- 

- Sesongkort kr 400,- 

For bosatte utenfor Finnmark: 

- Døgnkort kr 180,- 

Direktøren gis fullmakt til å gjennomføre endringer i kortordningen og fiskereglene når dette 

er nødvendig 

 

 

 

40/2017: Diskusjonssak sanksjoner utmark U.off: Offl.§14  

 

 

41/2017: Styresak 41/2017 - Fornyet behandling av søknad om lakseplass  

U.off; Fvl § 13, jfr. Offl.§ 13 

 

 

42/2017: Styresak - Fornyet behandling av søknad om lakseplass  

U.off; Fvl § 13, jfr. Offl.§ 13 

 

 

 

 

43/2017: Forhandlingsfullmakt i forbindelse med lønnsoppgjøret 2017  

U.off; Fvl. §13, jfr. Offl.§13  

 

 

44/2017: Orienteringer  

      

1: Protokoll 31. mai 2016 – signert U.off: Offl. §14  

 

 

 

2: Protokoll 5.desember 2016 – signert U.off: Offl. §14 

      

 

 

3: Protokoll 16.desember 2016 – signert U.off: Offl. §14 

 

 

 

4: Orientering - ansvarsforhold private skogsbilveier 

 

Behandling: 

Det ble gitt en orientering om private skogsbilveier fra direktøren 
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ST- 4 Vedtak: 

Styret tok den til orientering 

 

5: Alta kraftlag SA - orientering om Langfjordhamn kraftverk i Loppa kommune 

 

Behandling: 

Det ble gitt en orientering om Langfjordhamn kraftverk i Loppa kommune 

 

ST- 5 Vedtak: 

Styret tok den til orientering 

 

 

6: Mulig ekspropriasjon av FeFo-grunn på Skillemo industriområde 

 

Behandling: 

Det ble gitt informasjon om mulig ekspropriasjon av FeFo-grunn på Skillemoen. 

Alta kommune skal behandle saken i mai. 

 

ST- 6 Vedtak: 

Styret tok informasjonen til etterretning og avventer Alta kommunes avgjørelse. 

Tilleggssaker:  

7: Marint vern Lopphavet 

 

Behandling: 

Orientering om vern om Lopphavet ble gitt, høringsfristen er satt til 21. juni. Legges fram 

på styremøtet i juni. 

 

ST- 7 Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. Saken legges fram på styremøte i juni 

 

8: Finnmark Kraft 

 

Behandling: 

Orientering fra styremedlem Bente Haug om status i Finnmark Kraft 

 

ST- 8 Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering.  

 

9: Anke retningslinjer innlandsfiske 

 

Behandling: 

Orientering fra direktøren ble gitt.  

 

ST- 9 Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering.  
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10: Informasjon om samarbeid elgjakt med Tverrelvdalen grunneierlag 

 

Behandling: 

Leder utmark en orientering om samarbeid elgjakt i Tverrelvdalen med Tverrelvdalen 

grunneierlag.  

 

ST- 10 Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering 

 

 

45/2017: Eventuelt  

 

Behandling: 

Ingen saker under eventuelt 

 

ST- 45/2017 Vedtak: 

 

 

 

Referent: Mariell Frantzen 


