
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga 

(FeFo) tirsdag 25.januar 2011 på FeFo kontoret . 

Møtested :  FeFo kontoret Vadsø 

Møtetid: 25.januar 2011 kl. 13.00- 17.20 

Møteleder: 

Styreleder Harald Larssen 

 

Møtende styremedlemmer: 

Toril Bakken Kåven, Lise Svenning, Inga Manndal ( unntatt sak 10 og 11-2010) 

Klemet Erland Hætta, Nils Johan J. Gaup. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

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

rettigheter Sverre Pavel, leder utmark Rolf Kollstrøm, informasjonsleder Jan 

Henrik Hætta, nestleder næring Trond Aarseth og styresekretær Anny S. Nilsen. 

FeFo advokatene Ingvild Aleksandersen og Håvard Aagesen møtte under 

behandling av orienteringssakene.  

 

Tolk  

Hartvik Hansen 

SAKSLISTE 

Sak – 01/2011 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak – 02/2011 Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak – 03/2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.-7.12. 2010.  

Protokoll fra styremøte 6.-7.desember 2010 enstemmig godkjent. 

Sak – 04/2011 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens 

styremøte. 

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

Johan Gaup. 

Sak – 05/2011 Oppsummering fra kontaktmøtet og videre arbeid med strategisk 

plan. 

Oversikt over alle innkomne innspill er sortert og sendt styremedlemmene.  



På bakgrunn av dette og kontaktmøtet ga styret noen innspill til direktøren som 

skulle forsøkt innarbeidet. 

 

Prosessen videre : Administrasjonen ferdigstiller strategiplanen som legges ut på 

nett 12. februar. Styret behandler strategiplanen på styremøte 31. mars.  

Sak – 06/2011 Høringsuttalelse til forslag til tiltak for begrensing av skadelig  

 barmarkskjøring fra prosjektgruppe. 

 

Direktørens innstilling: 

FeFo støtter prinsippet om en planmessig løsning for løypenettet på barmark. Det 

bør foretas en grundig gjennomgang av løypenettet i forhold til brukernes behov 

og de naturgitte forhold, de arealbruksinteresser og rettighetshavere som blir 

berørt. FeFo kan akseptere at man ved en slik grundig revisjon tilpasser 

løypenettet samlet sett slik at de forhold som er nevnt ovenfor lar seg ta hensyn 

til. 

FeFo støtter forslagene om styrket oppsyn, økt satsing på veiledning rettet mot 

kommunene, klargjøring av hva en dispensasjon skal inneholde, fastsetting av 

hva som er nødvendig kjøring direkte hjemlet i loven, innføring av 

sanksjonsmuligheter for kommuner som ikke følger regelverket, og krav til 

opplæring, kurs eller førerkort for terrengkjøring. 

FeFo vil ikke alene bruke grunneierretten til å styre motorferdselen i forbindelse 

med elgjakt, men er åpne for å prøve ut en eller flere av de foreslåtte tiltakene i 

samarbeid med kommunen som motorferdselmyndighet og etter samråd med 

jegermiljøet. 

FeFo forutsetter at eventuell restaurering/tilrettelegging av løyper vurderes iht. 

aktuelt lovverk herunder finnmarksloven og Sametingets retningslinjer. Det bør 

foretas en juridisk avklaring mellom hva som er løype iht. motorferdselloven og 

veg iht. veglova. Det bør også utarbeides en felles standard for den fysiske 

tilretteleggingen/utbedringen av løypene, samt merkestandard. 

FeFo støtter delvis punktet om å fase ut terrengbiler. Her bør det foretas en 

individuell vurdering av løypene i kommunen for å se på om noen bare bør være 

åpne for ATVer. 

FeFo ønsker en hjemmel til selv å kunne nytte motorkjøretøy i utmark til 

oppsyn/tilsyn på FeFo-grunn og ber om at dette blir vurdert i det videre arbeidet 

med justering av regelverket. 

Forslag fra Toril Bakken Kåven:  

Endring til nest siste avsnitt:  

- Første setning endres til: FeFo støtter ikke punktet om å fase ut terrengbiler.  

- Siste setning strykes.  

 



Votering: Toril Bakken Kåvens forslag vedtatt mot 2 stemmer. ( Harald Larsen og 

Nils  

      Johan J. Gaup.) 

 

Forslag fra Klemet Erland Hætta:  

Dagens motorferdselslov er ikke tilpasset de lokale behov, og tar ikke hensyn til 

befolkningens behov i forbindelse med transportbehov. Den tar ikke hensyn til at 

det er nødvendig å legge opp til ulik behandling av søkere. Lokalbefolkningen 

som lever av ressursene skal kunne behandles annerledes enn tilreisende. I 

denne sammenhengen kan en vise til Finnmarksloven og formålet i den. Å kunne 

komme på vidda og til fiskevann som er brukt i generasjoner er en verdi i 

Finnmark, særlig i indre Finnmark, og spesielt å ha tilgang til de tradisjonelle 

bruksområdene er noe som alle i Finnmark setter pris på.  

 

Votering: Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med Toril Bakken Kåvens endringsforslag og Klemet Erland 

Hættas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  

Sak – 07/2011 Regulering av småviltjakt – høring 

 

Direktørens innstilling: 

Direktøren foreslår at følgende forslag til reguleringer sendes på høring: 

1. Basert på kunnskap om bestand og samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos 

131 jaktfelter for småviltjakt vil FeFo regulere adgangen til jakt på 

Finnmarkseiendommen. Det kan reguleres på antall jegere samtidig i et 

jaktfelt og samlet totalt jakttrykk.  

 

2. Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer allmennheten adgang og 

samtidig sikrer lokalbefolkningens bruk av ressursen senere i sesongen. 

Det kan reguleres mellom fylkets innbyggere og personer bosatt utenfor 

Finnmark. 

 

3. FeFo vil som utgangspunkt regulere etter følgende jakttrykk: 

 

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

forbeholdes fylkets innbyggere  

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

FeFo vil vurdere terskelverdien for tillatt jakttrykk i sammenheng med 

årets takseringsresultat. 



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

Fredning vil gjelde likt for alle brukergrupper. Bruk av mindre 

fredningsområder (refugier) kan benyttes etter dialog med brukergrupper 

og aktuell kommune. 

 

5. FeFo innfører pliktig fangstrapportering for småviltjakt på 

Finnmarkseiendommen. 

 

6. Reguleringene kommer i tillegg til tidligere reguleringer vedtatt av styret i 

Finnmarkseiendommen, herunder bruk av dagskvote. 

 

Høringsfrist settes til 15. mars 2011.  

 

Forslag fra Harald Larssen: Nytt pkt 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 (snarefangst).  

 

Votering: Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling med Harald Larsens endringsforslag enstemmig vedtatt.  

Sak – 8/2011     Laksefiske i sjø og elv i Finnmark, - Høring - endring av forskrift 

om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret   

 

Direktørens innstilling: 

Direktøren får fullmakt til å utforme FeFo sitt høringssvar på Høring – endring av 

forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, Finnmark. 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

Sak – 9/2011     Regulering av laksefiske i Vestre Jakobselv-høring 

 

Direktørens innstilling: 

Direktøren formulerer et høringsbrev og sender saken på høring etter 

Finnmarkslovens § 27. Høringsfrist settes til 7. mars, med sikte på vedtak i 

saken i styremøtet 31. mars.  

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.  

Sak – 10/2011    Avtale med Statkraft om falleie for Offervann kraftverk.  

      Unnt. Off. Jf. Forv.l § 13  



Styrets vedtak: 

Avtalen skal styrebehandles før underskrivelse. 

Sak – 11/2011 Salg av Gakorimyra i Alta kommune. Unnt. Off. Jf. Forv.l § 13 

 

Orienteringssaker: 

Saker fra direktøren:  

 Orientering om foreløpig årsresultat for 2010. 

Foreløpig årsregnskap for 2010 delt ut på møtet. Direktøren orienterte.  

 Sammen mot “ Nordkapp 2015” 

Orienteringen delt ut på møtet.  

Det er ønskelig å se på hvilke muligheter som ligger i konseptet og om det 

er mulig å skape noe mer rundt Nordkapp. Det er en forutsetning at 

Nordkapp kommune er med i proskektet hvis FeFo skal delta.  

Hvis FeFo skal ha en framtredende rolle i prosjektet må saken tas opp i 

styret til behandling.  

Saker fra avdeling grunn og rettigheter:  

 Bollovegen – muntlig orientering 

Leder grunn og rettigheter Sverre Pavel orienterte. Alta kommune har 

vedtatt at de vil bruke jordskifteretten for å få fastsatt en bruksordning for 

Bolloveien.   

 Salg av grunn i Alta – muntlig orientering. Unnt. Off. Jf. Forv.l § 13 

Saker fra utmark:  

 Elgjakt i Øvre Anarjohka nasjonalpark  

Leder utmark Rolf Kollstrøm orienterte. Orienteringssaken sendt ut med 

styresakene.  

Styret ønsker at FeFo ber om et møte med miljøverndepartementet for å 

drøfte vernebestemmelsene med hensyn til å tillate bruk av helikopter til 

frakt av jaktlag inn og ut til leirplassene.  

 

Saker fra advokatene:  

 Korselva, Kvalsund kommune. Unntatt. off. Offl.§14 

Orienteringssaken delt ut på møtet. 

Advokat Håvard Aagesen orienterte om saken.  

 

 Tolking av avtale om leie av fallrettigheter - Unntatt. off. Offl.§14 



Notat ang saken delt ut til styremedlemmene. 

Advokat Ingvild Aleksandersen orienterte om saken. 

Styret ønsker informasjon underveis.  

Referent: Anny S. Nilsen 

 


