
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat 
(FeFo) tirsdag 1.juni på Rica hotell, Karasjok. 

 
Møtested :  Rica hotell Karasjok 
Møtetid: 1.juni 2010 kl. 08.30 – 16.30 

Møteleder: 
Styreleder Harald Larssen 
 
Møtende styremedlemmer: 
Inga Manndal, Lise Svenning, Klemet Erland Hætta og Toril Bakken Kåven. 
Toril Bakken Kåven fratrådte i sak 51-2010. Hennes vara, Isak Ole Hætta var innkalt til sak 
51-2010, men meldte forfall. 
Nils Johan Gaup meldte forfall. Hans vara Elisabeth Hegge Guttorm møtte. 
 
Ansatterepresentant: 
Erik Sundland 
 
Fra administrasjonen: 
Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, eiendomssjef Sverre Pavel, 
utmarkssjef Rolf Kollstrøm, ass. utmarkssjef Einar Asbjørnsen, nestleder eiendom/advokat 
Ingvild Aleksandersen, informasjonssjef Jan Henrik Hætta, advokatfullmektig Håvard Aagesen 
og styresekretær Anny S. Nilsen.  
 
Tolk  

Mikkel Magnus Utsi. 

SAKSLISTE 

Sak  37-2010  Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak  38-2010  Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak  39-2010  Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.-24.mars 2010. 

Protokoll fra styremøte 23.-24.mars 2010 enstemmig godkjent. 

Sak  40-2010  Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.april  2010. 

Protokoll fra styremøte 23.april 2010 enstemmig godkjent. 

Sak  41-2010  Godkjenning av protokoll fra sirkulær styrebehandling 7. mai 2010. 

Protokoll fra sirkulær styrebehandling 7.mai 2010 enstemmig godkjent. 

Sak  42-2010  Valg av representanter til å underskrive protokoll fra  sirkulær   
   styrebehandling 7. mai 2010. 
 



Til å underskrive protokoll fra sirkulær styrebehandling 7. mai 2010 ble valgt Harald Larssen  
og Klemet Erland Hætta. 
 
Sak  43-2010  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  44-2010  Plan for deltakelse og gjennomgang av opplegg på folkemøter vedr. ny       
  strategisk plan. 
 
Styrets vedtak: 

Følgende fra styret deltar på åpne folkemøter: 
15.juni i Lakselv, tema arealforvaltning/ grunnforvaltning: Klemet Erland Hætta og Isak Ole   
                Hætta forespørres. 
16.juni i Hammerfest, tema næringsutvikling: Toril Bakken Kåven og Inga Manndal.  
21.juni i Kirkenes, tema næringsutvikling: Inga Manndal og Lise Svenning. 
22.juni i Vadsø, tema arealforvaltning/ grunnforvaltning: Inga Manndal og Lise Svenning. 
25.august i Kautokeino, tema utmarksforvaltning: Nils Johan Gaup og Klemet Erland Hætta. 
26. august i Alta, tema utmarksforvaltning: Nils Johan Gaup, Harald Larssen og Toril Bakken   
         Kåven. 
Styret vedtok at det i tillegg skulle kjøres et folkemøte i Alta 26. august på formiddagen fra kl. 
12.00 – 16.00 med tema grunnforvaltning. Fra styret møter: Nils Johan Gaup, Harald Larssen 
og Toril Bakken Kåven. 
          
31.august i Tana, tema utmarksforvaltning: Harald Larssen og Elisabeth Hegge Guttorm. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak  45-2010  Revidert plan for styremøte.   
 
Styrets vedtak: 

Styremøtet flyttes til 8. og 9. september i Lakselv. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak  46-2010  Økonomirapport 1.kvartal 2009. 

Direktørens innstilling: 

Økonomirapport pr. 31.03.2010 tas til etterretning. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak  47-2010  Kjøp av bygninger på festegrunn i Sør-Varanger.  

Direktørens innstilling: 

FeFo kjøper bygningsmassen på feste 11-1-9 i Sør-Varanger iht. inngått kjøpekontrakt. 

Styrets vedtak: 



Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak  48-2010  Kjøp av privat eiendom i Kvalsund.  
 
Direktørens innstilling: 
FeFo kjøper eiendommen 26-3 i Kvalsund kommune. Direktøren får fullmakt til å gjennomføre 
kjøpet i tråd med de forutsetninger som framkommer i saken. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak  49-2010  Altagårdsskogen – opsjonsavtale.  
 
Direktørens innstilling: 

Arbeidet med å inngå en opsjonsavtale med Alta IF avsluttes. FeFo vil avvente 
kommuneplanens arealdel som vil avgjøre hvordan eiendommen kan disponeres.  

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Sak  50-2010  Uttalelse til forslag om etablering av Goahteluoppal verneområde.  
  

 
Direktørens forslag til vedtak: 
FeFo går i mot ytterligere vern av FeFo-grunn og støtter ikke forslaget om etablering av et nytt 
verneområde. 

Subsidiært vil FeFo gi sin støtte til alternativ B, arbeidsutvalgets forslag, som innebærer den 
minste båndleggingen av FeFo-grunn og som har de lempeligste vernebestemmelsene. 

Forslag fra Harald Larssen:  
2. avsnitt strykes.  
 
Styrets vedtak: 

Harald Larssens forslag:  

FeFo går i mot ytterligere vern av FeFo-grunn og støtter ikke forslaget om etablering av et nytt 
verneområde. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak  51-2010  Søknad om tomt til næringshytte ved Jiesjavre – Toril Bakken Kåven.  
  

Saken ble fremmet uten innstilling pga. at direktøren hadde erklært seg inhabil. 
 
Toril Bakken Kåven fratrådte. 
 
Forslag fra Elisabeth Hegge Guttorm: 



FeFo avslår Toril Bakken Kåven sin søknad av 9.2.2007 på grunnlag av de innsigelser som 
fremkom under høringen, vurdering av sametingets retningslinjer og hensyn til 
naturmangfoldloven. 
 
Forslag fra Harald Larssen: 
FeFo innvilger Bakken Kåvens søknad av 9.2.2007 om næringshytte ved Jiesjavre. 
 
Elisabeth Hegge Guttorms forslag ble vedtatt mot 2 stemmer, Harald Larssen og Klemet Erland 
Hætta. 
 
Styrets vedtak: 
 
FeFo avslår Toril Bakken Kåven sin søknad av 9.2.2007 på grunnlag av de innsigelser som 
fremkom under høringen, vurdering av sametingets retningslinjer og hensyn til 
naturmangfoldloven. 
 
Sak  52-2010 Uttalelse til verneplan for myr og våtmarker i Finnmark.  
 
Direktørens forslag til vedtak: 

FeFo går i mot ytterligere vern av FeFo-grunn. Dette begrunnes med at en økt båndlegging av 
arealene i Finnmark vanskeliggjør FeFos oppgave i å ivareta innbyggernes interesser iht. 
finnmarksloven.  

Subsidiært vil FeFo komme med følgende føringer i forhold til et eventuelt vern av de omtalte 
arealene: 

• Det foreslås at miljømyndighetene utformer verneforslagene slik at de båndlegger minst 
mulig i forhold til de verneverdige forekomstene.  

• I tillegg foreslås at vernebestemmelsene er smidige i forhold til den etablerte bruken av 
områdene så langt dette ikke kommer i direkte motstrid til verneformålet.  

• FeFo forslår at Raitevarriområdet tas ut av planen. Hvis området ikke tas ut av 
verneplanen vil FeFo kreve erstatning for de påviste ressursene som båndlegges.  

  
Forslag fra Harald Larssen:  
2. avsnitt med kulepunkt strykes.  
 
Styrets vedtak: 
FeFo går i mot ytterligere vern av FeFo-grunn. Dette begrunnes med at en økt båndlegging av 
arealene i Finnmark vanskeliggjør FeFos oppgave i å ivareta innbyggernes interesser iht. 
finnmarksloven.  

Enstemmig vedtatt. 
 
Sak  53-2010  Revisjon av FeFos retningslinjer for forvaltning av sjølaksefiske, høringsbrev.    
 
Direktørens forslag til vedtak: 

Styret vedtar å sende retningslinjene for tildeling av sjølakseplasser på høring. Foreslåtte 
endringer er angitt i kursiv. Hensikten med høringen er å myke opp regelverket noe, slik at de 
som har fisket i lengre tid kan fortsette fisket selv om de går ut av primærnæringen. Frist for 
innspill er 01.09.2010. 

I. Regler for tildeling av lakseplasser på Finnmarkseiendommen 



Laksefiske med faststående redskap kan i henhold til finnmarkslovens § 27 bare foregå etter 
tildeling av lakseplass fra FeFo. Søknadsfristen lyses ut i de lokale avisene i Finnmark. Liste 
over ledige plasser og søknadsskjema fås hos FeFo. Alle lakseplasser i en kommune fornyes 
vanligvis hvert tredje år, men det er mulig å søke på ledige lakseplasser utenom 
fornyelsesåret. 

 
1. Søknadens innhold 

 
Søknad skal innsendes på fastsatt søknadsskjema og skal inneholde følgende opplysninger: 

Navn, adresse og fødselsnummer på søker. 

Nummer og beliggenhet på lakseplassen. 

Søkeren gir Finnmarkseiendommen tillatelse til å innhente inntektsopplysninger jf. baksiden av 
søknadsskjemaet, samt ytterligere opplysninger dersom dette viser seg å være nødvendig. 

Antallet private lakseplasser som disponeres av søker/husstanden. 

Søknaden skal underskrives og må være fullstendig utfylt. Søknader som ikke er fullstendig 
utfylt vil som regel bli returnert søker. 

 
2. Behandling av søknaden 

 
Søknadsfristen er 1. desember. Søknaden sendes FeFo. Søknader som kommer inn etter 
søknadsfristen kan behandles etter hvert som de innkommer, men vil ikke bli behandlet før 
søknader som er innkommet innen fristen er avgjort.  

I den grad det er nødvendig for en forsvarlig behandling av søknaden innhenter FeFo 
opplysninger utover det som er framkommet i søknaden, fra skattekontor, fiskerirettledere, 
landbrukskontor, reindriftskontor og eventuelle andre aktuelle organer. 

 
3. Tildelingsvilkår 

 
Hovedvilkåret for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen jf. 
finmarkslovens § 22 b. FeFo kan likevel tillate andre enn kommunens innbyggere å fiske jf. § 
25. Dette vil særlig være aktuelt i forhold til reindriftsutøvere og personer bosatt i 
nabokommunene.  

I tillegg må ett av følgende vilkår være oppfylt: 

a. Søker bør fortrinnsvis være aktiv utøver av primærnæring(er) og inntekten fra 
primærnæring(ene) bør utgjøre en del av søkerens totale inntektsgrunnlag. 

Annen lokal næringsutøvelse herunder reiselivsbasert virksomhet kan vurderes på samme 
måte. Særlig gjelder dette hvor tildelingen vil styrke bosettingsgrunnlaget i næringssvake 
områder. I en etableringsfase vil kravet til inntekt kunne reduseres noe.   

b. Søker er aktiv reindriftsutøver.  



c. Søker som har ansiennitet innen sjølaksefisket, og som er i ferd med å avvikle 
primærnæring(er), kan tildeles plass i en avviklingstid på 1 til 3 år. Sjølaksefiskere som kan 
dokumentere at de har fisket i mer enn 10 år kan tildeles inntil en lakseplass etter 
avviklingsperioden dersom det ikke er konkurranse om plassen.  

d. Pensjonister som har utøvd sjølaksefiske enten på Finnmarkseiendommen (tidligere 
statsgrunn) eller primærnæringsutøvere som har fisket på privat lakseplass de siste 10 årene 
kan tildeles plass.   

Uavhengig av om tilleggsvilkårene a-d er oppfylt kan tildeling skje blant annet for å sikre 
bosetningen i ytterdistriktene og/eller i næringssvake distrikter og for å bidra til rekruttering.  

 
4. Vektlegging av momenter i prioritert rekkefølge ved konkurranse om plassene: 

 
Nedenfor følger i prioritert rekkefølge de momenter som vektlegges ved konkurranse om 
lakseplassene: 

a. Lang tids sammenhengende ansiennitet / tidligere bruk av plassen(e) av 
søker/husstand. Pensjonister må regne med å bli prioritert bak aktive yrkesutøvere, dog 
slik at en lakseplass beholdes.  

b. Søkers familieinntekt, forsørgelsesbyrde og laksefiskets betydning for det totale 
næringsgrunnlaget. 

c. Søkers tilknytning til sjølaksefisket og primærnæringene. 

d. Betydning for bosettingen i området. 

e. Søkers bosted – nærhet til lakseplassen.  

f. Søkers alder – betydning for rekruttering til primærnæringene og sjølaksefisket. 

5. Antall lakseplasser 
 

Hver søker/husstand kan inneha inntil 3 lakseplasser. Her medregnes de private lakseplassene 
søkeren/husstanden eventuelt disponerer. Husstand er definert som søkeren, hans/hennes 
ektefelle eller samboer og hjemmeværende barn som bor under samme tak (leilighet). 

Pensjonister kan i alminnelighet inneha 1 lakseplass, private plasser medregnet.  Pensjonister 
med tilknytning til primærnæringene kan likevel inneha inntil 3 lakseplasser. 

6. Hvem kan benytte lakseplassen 
 

Søkeren og hans husstand kan benytte lakseplassen.   

Det kan benyttes leid hjelp, men den som har fått tildelt lakseplassen (søkeren og 
husstandsmedlemmer) skal hele tiden delta aktivt i fisket og holde båt og bruk. Framleie eller 
bortlån er ikke tillatt. 

Ved innehavers dødsfall kan husstandsmedlem fortsette fisket på lakseplassen(e) ut 
inneværende tildelingsperiode. Melding om dette skal gis FeFo.  

Urettmessig bruk av lakseplassen kan føre til inndragning. 



7. Plassering og innbyrdes avstand mellom lakseplassene. 
 

Den lakseplass som tildeles skal ha en slik utstrekning at den gir plass for et laksebruk, dvs. 
det redskap som det skal fiskes med på lakseplassen.  

Avstanden mellom redskapene skal være så stor at disse ikke hindrer fisket for andre og 
avstanden skal være minst 400 meter ved tildeling av lakseplass til nye fiskere. Dersom det 
tildeles lakseplass for dobbelt bruk skal avstanden være minst 600 meter mellom 
lakseplassene. 

Avstanden fra lakseplass på Finnmarkseiendommen til privat eiendomsgrense skal for enkelt 
bruk være halvparten av 400 meter og for dobbelt bruk halvparten av 600 meter. 

Avstand fra lakseplass til munning av lakseførende vassdrag skal være minimum 1000 meter. 

Tildeling av lakseplass til reindriftsutøvere skjer fortrinnsvis i eget sommerbeitedistrikt.  

8. Tildelingstid 
 

Alle lakseplassene i en kommune skal fornyes samme år, hvert tredje år. Derfor kan 
tildelingsperioden variere, fra 1-3 års perioder slik at alle lakseplassene i en kommune fornyes 
hvert tredje år.  

9. Inndragning 
 

Tildelt lakseplass som ikke benyttes i tildelingsperioden kan inndras, eventuelt ikke bli fornyet 
ved neste gangs tildeling. 

Lakseplasser som blir benyttet i strid med regelverket eller ved manglende betaling av 
saksbehandlingsgebyr kan inndras. Inndratte plasser kan tildeles andre søkere.  

10. Fornyet behandling og behandling av inndragningssaker 
 

Vedtak som gjelder tildeling eller inndragning av lakseplasser på Finnmarkseiendommen kan 
fremmes til fornyet behandling for styret i FeFo av part med reell og direkte interesse i saken. 
Dette iht. til styrets vedtak i sak 73/06. 

11. Dispensasjon 
 

Dersom det foreligger særlige grunner kan FeFo tildele lakseplasser på vilkår som avviker fra 
reglene. 

II. Saksbehandlingsgebyr 

Årlig gebyr for tildeling av lakseplass er kr. 805,- for dobbeltbruk og kr. 430,- for enkeltbruk 
(fiskesesongen 2010).  

Forslag fra Harald Larssen: 
Tillegg til pkt. 3a: 
Med primærnæring menes landbruk, reindrift, fiske og utmark. 
 
Tillegg til pkt. 11: 
Videre kan det gis dispensasjon fra pkt 3 a-d dersom det ikke er søkere som tilfredsstiller 
kravene i pkt. 3 a-d. 



Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med tilleggsforslag fra Harald Larssen enstemmig vedtatt. 

 
Sak  54-2010 Økt fokus på lauvmakk. 
 
Direktørens innstilling: 
Styret ser nødvendigheten av fokus på lauvmakk i Finnmark, spesielt i forhold til omfang av 
utbrudd og klimaeffekten. 

Lauvskogen har stor betydning for befolkningen i Finnmark, både til vedskog og rekreasjon. 
Den er også viktig områder for viltarter, høstbare og ikke høstbare. Styret ser det som naturlig 
med et større nasjonalt fokus på temaet. 

Styret ber direktøren om å ta initiativ til å frambringe kunnskap om effekten på økosystemet, 
herunder eventuell skogskjøtsel som mottiltak, i samarbeid med aktuelle institusjoner. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Pressemelding til saken. 
 
Orienteringssaker 

Saker fra direktøren:  

• Årsmelding 2009. 
Direktøren orienterte. Årsmeldinga 2009 delt ut på møtet. 

• Rapport fra lønnsforhandlingene.  
Direktøren orienterte om at lønnsforhandlingene ikke var helt ferdig. 

• Årsrapport 2009 fra kontrollkomiteen. 
Årsrapport 2009 fra kontrollkomiteen sendt ut med sakspapirene til styret. 
Direktøren orienterte.  

• Protokoller fra kontrollkomiteen, 03.12.2009, 25.03.2010 og 13.04.2010. 
 
Styret tok direktørens orientering til etterretning. 
 

• Delegasjonsreglement.  
Det vil bli fremmet en sak for styret til styremøtet i september.  
Styret tok dette til orientering. 

 
Saker fra økonomi 

• Tvangssalg.  

Nestleder eiendom orienterte om tvangssalg sakene. Brev fra Namsmannen i Berlevåg 
og Gamvik, datert 21.05. 2010 lagt fram for styret. 

For ettertiden ønsker styret bare informasjon om antall saker, men ikke detaljert 
informasjon om den enkelte sak.  

Saker fra eiendom:  



• Informasjon om forhandlingene med Radius om ny festeavgift.  

Nestleder eiendom orienterte.  
Styret tok saken til orientering. 
 

Saker fra næring:  
• Finnmark Kraft AS 

Ass. direktør orienterte. Styret fikk en grundig orientering om Finnmark Kraft AS. 
Diskusjon i saken. 
Styret ønsker at Finnmark Kraft AS inviteres til et senere styremøte.  
Saken tatt til orientering.   

• Nussir prosjekt. 

Ass. direktør orienterte, samt at styret fikk utdelt et internt notat ang. Nussir prosjektet 
og forholdet til Finnmarkseiendommen. Direktøren er inhabil og styreleder ba derfor om 
en vurdering om hvordan saken videre skal behandles. 

Saker fra utmark:  

• Siste års småviltjakt i tall og figurer. 

Nestleder utmark orienterte. Styret ønsket presentasjonen tilsendt. 

• Info vedr. skilting av desinfiseringsstasjon. 

Utmarkssjefen orienterte. Styret tok saken til orientering. 

• Lykkefisken 2010  

Lykkefisken 2010 starter 21.juni og avsluttes 30.juli. 

Opplegget blir som i 2009,  et samarbeid med de seks Finnmarksavisene: Finnmark 
Dagblad, Sagat, Altaposten, Finnmarken, Sør Varanger avis og Avvir. Hver dag trekkes 
6 vinnere.  

Utmarkssjefen og informasjonssjefen orienterte.  
Styret tok saken til orientering. 
 

• Status på Anarjohka jakta. 
 
Utmarkssjefen orienterte.  
Siste år FeFo har dispensasjon for jakt i Anarjohka. Jakta i Anarjohka er så langt tildelt 
11 lag fra Finnmark og 2 lag fra Troms, mens ett områder er ledig. Jegerne betaler 
helikopterutgiftene selv.  

Styret tok saken til orientering. 

• Tildeling grønne midler. 

Utmarkssjefen orienterte.  
Søknadsfristen var 15. april. Det er ca. 200 søkere i år. Foreløpig oversikt viser at ca.  
80 søknader innvilges.  



Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Referent: Anny S. Nilsen 


	Tolk

