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Finnmarkseiendommen eier vi som bor 
her.

Bosatte har i tusenvis av år høstet av 
finnmarksnaturen.
Vårt felles ansvar er å sikre at vi  
fortsatt kan gjøre det - i dag og for  
generasjoner framover.
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Forord

Situasjonen for villaksen satte sitt preg 
på 2021. Først la regjeringen ned forbud 
mot fiske av villaks i kystområdene sør for 
Finnmark. Også fiske med krokgarn ble 
stanset. I Tanaelva ble Norge og Finland 
enige om å ikke åpne for laksefiske for noen 
typer redskap. Dette gjorde at styret i FeFo 
vedtok gi forpakterne våre mulighet til å 
begrense laksefiske for tilreisende for å sikre 
at folk i Finnmark fikk fiske laks, fisketrykket 
fra tilreisende ble for stort. Når det er 
behov for begrensninger i fisket på grunn av 
sårbare bestander, så er vi alltid beredt til å 
begrense fisket. Det er imidlertid svært viktig 
at de med de sterkeste rettighetene, de 
lokale fiskerne, begrenses minst. Det skulle 
bare mangle at grunneierne har et fortrinn 
ved ressursknapphet. 

2021 var også året da villaksen havnet på 
rødlista for første gang, men også året da 
pukkellaksen overrumplet oss alle. Varslene 
hadde allerede kommet årene forut gjennom 
økt funn av yngel. Statsforvalteren hadde 
også advart mot store mengder av den 

uønskede arten. Likevel var det nok over de 
fleste sin fatteevne da de første mengdene 
ble fanget i fjordene og senere i elva. Ikke 
bare i Finnmark, men også langs resten av 
kysten og sørover. Selv midt i Oslo sentrum i 
Akerselva dukket pukkellaksen opp.

Pukkellaks-invasjonen gjorde inntrykk. En 
ting var mengden pukkellaks. Totalt ble det 
fisket ut 87 728 stykker fra våre forpaktede 
elver, og for første gang ble det fanget 
mer pukkellaks enn villaks. De faktiske 
tallene er adskillig høyere. En annen var 
transformasjonen fra utmerket matfisk i 
sjøen til deformert og forråtnet skapning 
etter gyting i elva. En tredje som personlig 
gjorde ekstra inntrykk; å se laksefiskere ofre 
ferie og fiske for å bekjempe pukkellaksen. 
Våre forpaktere fikk støtte både fra FeFo 
og Miljødirektoratet for å dekke innkjøp av 
utstyr og lønn til de som bidro. Men uten 
innsatsen fra laksefiskere med et hjerte 
for villaksen og elva, var det ikke mulig. De 
gjorde en fantastisk innsats for lakseelvene 
som alle vi i Finnmark eier i fellesskap.

Når dette skrives har vi lagt bak oss en toårig pandemi. I løpet av året 
gikk fiskeaktiviteten litt ned på grunn av stengte landegrenser, mens 
jaktaktiviteten var omtrent som vanlig. Ellers preget pandemien oss 
som andre. Fysiske møter ble erstattet med digitale møter. I tillegg ble 
det utstrakt bruk av hjemmekontor. Sammenliknet med mange andre 
i samfunnet ble vi lite påvirket og vi trengte ikke å være bekymret for 
våre arbeidsplasser

Jan Olli, 
Direktør 

Motstrøm for villaksen

2021 var til ettertanke for oss som er glad i laksefiske
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Aldri har laksefisket blitt kraftigere 
begrenset enn i 2021, og mye taler for 
at villaksen fortsatt vil trenge omsorg. 
En ny stor invasjon av pukkellaks ventes 
i 2023. Hva gjør det med elvene våre og 
kulturen vår? Myndighetene har satt ned 
en kompetansegruppe som skal gi råd om 
fangstmetoder, prioritering av vassdrag og 
hvordan pukkellaks kan bekjempes. I gruppa 
har også FeFo fått en plass. Vi ser frem til å 
bidra med vår kompetanse.

Året var også preget av forberedelser til den 
rettslige oppfølgingen av den såkalte  
Karasjok-saken. Et flertall i 
Finnmarkskommisjonen anerkjente 
innbyggerne i Karasjok som eiere av utmarka 
i Karasjok. Styret i FeFo var delt i spørsmålet, 
men med styreleders dobbeltstemme 
sa et flertall seg enig med konklusjonen. 
Vedtaket ble påklaget av Norges jeger- og 
fiskerforbund. Dermed var det duket for ny 
styrebehandling av saken. Fortsatt var styret 
delt, men denne gangen med ny styreleder 
som gjennom dobbeltstemme opphevet 
vedtaket. Dermed er det opp til rettsvesenet 
å ta stilling til sakene.

Arbeidet er ressurskrevende, men 
nødvendig. Finnmarksloven pålegger oss 
å gjennomgå Finnmarkskommisjonen sin 
rettighetskartlegging av Finnmark, og nå 

begynner starten på slutten til prosessen for 
felt 4 Karasjok.

Noen betrakter rettsavklaringen å være en 
avklaring av det samiske folks rettigheter 
etter ILO-konvensjonen om urfolks 
rettigheter. Det stemmer ikke. Det samiske 
folks landrettigheter i Finnmark ble kvittert 
ut ved vedtakelsen av Finnmarksloven. 
Det er nettopp Finnmarksloven som sikrer 
det samiske folks urfolksrettigheter i hele 
Finnmark, gir det samiske urfolk vern i hele 
Finnmark. Samtidig anerkjennes den øvrige 
befolkningens rettigheter. 

Vi blir ofte tillagt ulike motiv i sakene etter 
kommisjonens rapporter. Vi har kun ett 
mandat – det er å ta stilling til kommisjonens 
konklusjoner. Det er rent juridisk 
anliggende, og vi må, som kommisjonen 
og domstolene, legge gjeldende nasjonal 
rett til grunn. Vi har ingen formening i 
utgangspunktet om hvorvidt det bør være 
FeFo eller lokalbefolkningen som eier 
grunnen i Karasjok. Vi skal bare ta stilling til 
kommisjonens konklusjon. Et at intensjonene 
med rettskartleggingen er å skape ro 
om rettighetssituasjonen i Finnmark. I 
så henseende er det etter vært skjønn 
avgjørende at saker det er tvil om, og særlig 
store prinsipielle saker, avgjøres i domstolen. 
Karasjoksaken er i aller høyeste grad en sak 
som bør avgjøres i domstolene. 
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Virksomhets- 
områder

Næring

Eiendom

Utmark
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Landbruk i Finnmark  
 
  - 434 årsverk
  - 330 sysselsatte i matindustrien
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Eiendom

I avdelingen for grunn og 
rettigheter har vi ansvar 
for festekontrakter,  
behandling av søknader 
om tomter og rettigheter, 
innløsning/eiendomssalg, 
eiendoms- og rettighets-
sikring, samt eiendoms- 
utvikling på Finnmarks- 
eiendommen.

Sverre Pavel
Leder, eiendom
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Tall og fakta om festekontrakter i 2021

I FeFo har vi i overkant av 12 000 aktive 
festekontrakter. De omfatter boligtomter, 
hyttetomter, landbruksjord og 
næringstomter.

I 2021 ble 527 saker om overføring av 
festerett ferdigbehandlet. Det er omtrent på 
samme nivå som i 2020, da det ble overført 
550 festekontrakter. I 2021 fikk vi 1 741 
søknader om tillatelse til bruk av grunn og 
tilhørende rettigheter, noe som er på  
samme nivå som i 2020.

Tall og fakta om behandling av søknader 
om tomter og rettigheter i 2021

I 2021 fikk vi inn 50 søknader om boligtomt. 
Det er noen færre enn året før. Av de 50 er 
18 innvilget, mens 27 er avslått eller trukket 
tilbake.  Fem er fortsatt under behandling. 
Avslagene er i all hovedsak begrunnet med 
at søknadene er i strid med kommunens 
arealplan.

Det kom inn 73 søknader om hyttetomter 
i 2021. Det er på samme nivå som året 
før. 19 av søknadene er innvilget og 22 
avslått fordi de er i strid med arealplanen, 
tomt ikke ledig eller hyttefelt ikke klart for 
tildeling. De øvrige er under behandling eller 
trukket. Antall søknader om tilleggsjord eller 
beiteareal er tolv. Det er på samme nivå som 
2020, da vi fikk inn elleve søknader. En er 
innvilget og fem søknader er til behandling. 
Seks er avslått eller søknad ble trukket.

Tall og fakta om behandling av søknader 
om innløsning og eiendomssalg i 2021 

I 2021 fikk vi 64 søknader om kjøp av grunn 
og innløsning i henhold til tomtefesteloven. 
Det er en oppgang fra 2020 da det kom 
inn 48 saker. Det er særlig søknader om 
innløsning som har steget fra 21 i 2020 til 40 
i 2021.

Av 40 søknader om innløsning ble 18 
innvilget eller tilbud er sendt/akseptert. Fire 

527  
saker 
om festerett

50 søknader 
om boligtomt

73 søknader 
om hyttetomt
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er ikke påbegynt, mens fem har fått avslag. 
Tre av søknadene tilfredsstilte ikke kravene 
til innløsning. Alle innløsningssakene gjelder 
salg av boligfestetomter. Innløsning kan 
kreves første gang etter 30 års forutgående 
festetid.

De øvrige 24 søknadene om kjøp av grunn 
gjelder i hovedsak arronderingssalg. Ti 
søknader er til behandling, en er innvilget 
mens 13 søknader om kjøp er avslått. En 
søknad ble returnert da omsøkt areal ikke 
var på FeFo-grunn.

Tall og fakta om eiendoms- og 
rettighetssikring i 2021

I 2021 ble vi stevnet som part i ti nye 
jordskiftesaker. Det er på samme nivå som 
året før. Alle slike saker er ressurskrevende å 
forberede.

Arbeidet med kvalitetsheving av 
eiendomsdata i matrikkelen tilknyttet 
Finnmarkseiendommen ble videreført i 2021. 
Dette for blant annet å bidra til korrekte 
eiendomsdata for kommunene, noe som 
bidrar til at riktig hjemmelshaver/mottaker 
for eiendomsskattekravet. 

Vi deltok i flere Geovekstprosjekter i 2021. 
Fra vår side var det ønskelig å få oppdatert 
kartgrunnlaget i FKB-C og FKB-D områdene. 
Disse vil over tid bli fotografert i forbindelse 
med nye omløpsfotograferinger. De omfatter 
fjell- og utmarksområdene som ikke er blitt 
fotografert eller revidert på svært mange år. 
Arbeidet med ajourføring av kartgrunnlaget 
fortsetter de kommende årene.

I tillegg er vi fortsatt part i Norge Digitalt, 
som er den nasjonale overbygningen for 
all innsamling og håndtering av stedfestet 
informasjon (geodata) i Norge.

Tall og fakta om eiendomsutvikling i 2021

I 2021 ble det gitt syv opsjonsavtaler, jamfør 
oversikten nedenfor.
Opsjonsavtaler ble inngått med Altahøyden 
Utbygging AS for Biggeskaidi og Habatjavri 
gnr. 5430/17/1 i Kautokeino kommune til 
regulering og utbygging av fritidsboliger (to 
avtaler).

Opsjonsavtale med Statsbygg for gnr 
5430/3/1 og gnr 5430/3/642 i Kautokeino 
kommune med rett til å regulere og utvikle 
opsjonsområdet for samlokalisering og 
utbygging av Det Samiske Nasjonalteatret 
Beaivváš Beaivvas samisk nasjonalteater 
og Samisk videregående skole og 
reindriftsskole.

Opsjon gitt til Nemo Tec AS som gjelder rett 
til regulering og utvikling av boligområde ved 
Ájastealli  gnr. 3/1 i Kautokeino sentrum.

Opsjonsavtale med Nordkapp kommune for 
areal til omsorgsboliger ved Prestebakken i 
Honningsvåg.

Opsjonsavtale med Loppa Spring Water 
AS for gnr. 5432/19/1 om etablering av 
landbasert anlegg i Nuvsfjordbotn til 
produksjon av laks.

Opsjon gitt til Green Ammonia Berlevåg 
AS for gnr. 5440/9/1 - innenfor Berlevåg 
industripark for produksjonsanlegg for grønn 
ammoniakk gitt til. Opsjonen er gitt i påvente 
av den kommunale reguleringsplanen.

I forbindelse med arealplanlegging på 
Finnmarkseiendommen ble det gitt  
innspill til: 

• Kommuneplaner

• Oppstart av planarbeid tilknyttet 
detaljreguleringsplan for etablering 
av prosessanlegg med tilhørende 
infrastruktur på Markoppneset - 
Hammerfest kommune

• Høring – friluftsområder i Båtsfjord 
kommune

• Reguleringsplaner industri/næring

• Detaljregulering for Styrdalen gnr. 
5440/9/1 Berlevåg kommune

• Reguleringsplaner hyttefelt

• Planarbeid for adkomstvei til hytter i 
Skaidilia - gnr. 5406/126/1/152 mfl

• Reguleringsplaner boligfelt

• Regulering av Haukbrinken boligfelt gnr. 
5436/16/1 - Porsanger kommune

• Detaljregulering for Reistadhaugen 
boligområde – Alta kommune
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I 2021 GA VI INNSPILL TIL:

fire kommuneplaner
  en reguleringsplan for 

industri / næring
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Næring I næringsavdelingen har vi 
ansvar for skog og  
ved, grus og pukk, naturstein, 
mineraler, fornybar energi, 
skogsbilveier, hytter  
og åpne koier på  
Finnmarkseiendommen.

Kate Persen
Leder, næring

Tynningsvirke går til biovarme i 
Sør-Varanger og Porsanger
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Tall og fakta om skogbruk i 2021

I 2021 ble det tatt ut 4 885 kubikkmeter 
tynningsvirke og sagtømmer fra Pasvik, 3145 
kubikkmeter fra Alta og 1 065 kubikkmeter 
fra Karasjok. Virket går til bioenergianlegg 
ved Forsvarets anlegg i Sør-Varanger og i 
Porsanger. Knappe 570 kubikkmeter ble 
solgt som sagtømmer til lokale sagbruk i 
Alta og Pasvik. Pasvik Biovarme AS, Karasjok 
Skogsmaskiner AS og Arctic Bio AS er 
skogsentreprenører som ble leid inn i 2021. 
Kverneland Transport AS står for transport 
av tømmer fra Pasvik, mens tømmer fra 
Karasjok og Alta transporteres av kjøper.

Finnmarkseiendommen har 256 
kilometer med skogsbilveier. I Pasvik er 
det 150 kilometer skogsbilvei som brukes 
vekselvis i skogbruket. Med tilskudd fra 
skogmyndighetene og økonomisk bidrag 
fra FeFo og Veirådet for skogsbilveier i 
Pasvik, står vi for planlegging og utføring av 
vedlikeholdet.

I Pasvik ble de første 4,2 kilometer av 
Kjerringnesveien delvis ombygget. Veitraseen 
ble løftet og det ble ryddet skog langs hele 

strekningen. I tillegg ble 24 km vei kant
ryddet med hogstmaskin. Alle skogsbilveiene 
ble befart og det ble gjort nødvendig 
vårvedlikehold. I Karasjok står FeFo alene 
om vedlikehold av den delen av Anárjokveien 
som går fra siste faste bosetting til 
Basevouvdi. På grunn av de store 
våtområdene nord for veien gir vårløsningen 
veien hard medfart hvert år. I 2021 så vi oss 
nødt til å sette vektbegrensing på en av de 
øverste bruene, før veien kunne åpnes for 
ferdsel.

Vi har gjennomført trafikktelling på 
skogsbilveier siden 2018. Telling for 
Anárjokveien i perioden 2018–2019 
viser at det er en jevn trafikk gjennom 
sommerhalvåret. I 2019 ble tellerne flyttet til 
Pasvik. Tellinger  i Øvre Pasvik fram til høsten 
2021 gir oss god oversikt over bruken av 
skogsbilveiene. Den mest brukte veien er 
Grensefossveien, dernest Kjerringnesveien 
og Sortbrysttjernveien. 

256 km 
skogsbilveier

596 289 m3 
grus, pukk og 
blokkstein

1750 vedteiger 

22 vannkraftverk

Tynningsvirke går til biovarme i 
Sør-Varanger og Porsanger
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Tall og fakta om frivillig vern av skog i 
2021 

FeFo ga i 2017 et tilbud om frivillig vern av 
skog i Pasvik. Det er to forutsetninger for 
vern av de minst tilgjengelige skogområdene:

• at andre og mer tilgjengelige vernede 
arealer frigis som bytte

• at vernet ikke er til hinder for 
lokalbefolkningen

Dagens grenser gjør det vanskelig å 
forvalte skog og vilt, drift av skogsbilveier 
og åpne koier. I neste konsekvens kan 
det ramme utviklingen av reiseliv og 
annen næringsvirksomhet. Dialogen med 
Statsforvalteren og lokale rettighetshavere 
fortsatte i 2018 og 2019. Statsforvalteren 
sendte forslag til nye forskrifter til 
Miljødirektoratet i desember 2019. På grunn 
av korona-pandemien har det i 2020 og 
2021 vært umulig å gjennomføre folkemøter 
for høring og innspill fra berørte parter. 
Høring er derfor utsatt til forholdene 
tillater det. Deretter vil saken legges frem 
for styret i FeFo før den sendes tilbake til 
Statsforvalteren.

Tall og fakta om vedteig i 2021 

FeFo gikk over til treårige vedteiger i 2018. 
Ved utgangen av 2021 var det 1750 vedteiger 

på Finnmarkseiendommen. I 2021 var det 
det 862 nye teiger.

Perioden 2018-2021 har vi registrert 3006 
vedteiger på Finnmarkseiendommen:

1. Sør-Varanger 1083 
2. Alta 703 
3. Porsanger 301 
4. Tana 238
5. Karasjok 201
6. Kautokeino 187
7. Hammerfest 108
8. Andre 6 185

Tall og fakta om uttak av byggeråstoffer 
og industrimineraler i 2021

FeFo har inntekter fra uttak av 
byggeråstoffer som grus og pukk, blokkstein 
til molo og veiprosjekter, naturstein og 
industrimineraler. Inntektene består av en 
fast årlig avgift som leie for arealet, og avgift 
beregnet av solgt volum eller omsetning. 
Inntekt fra byggeråstoff og industrimineraler 
utgjorde 12,7 millioner kroner i 2021, mot 
13,2 millioner året før.

I 2021 ble det solgt 596 289 m3 
grus, pukk og blokkstein fra uttak på 
Finnmarkseiendommen. Til sammenligning 
ble det i 2020 solgt 772 809 m3. Vi ser ingen 
nedgang sammenlignet med årene før 2020, 
som var et år med store leveranser ut av 

Du har rett til å hugge din egen ved
fiske, jakte, sanke og plukke multer. 
Som bosatt i Finnmark er du grunneier.
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fylket. I tillegg ble det omsatt naturstein for 
nærmere 93,6 millioner kroner, der FeFo 
mottar en prosentvis andel av salget.

Etterspørsel etter pukk og blokkstein av god 
kvalitet øker, ettersom kvalitetskravene er 
skjerpet. Det er ikke knapphet på ressursen,  
men få uttaksområder som både har god 
steinkvalitet og gunstig beliggenhet nær 
sjø. Utskiping av store mengder gjør at 
fraktkostnaden reduseres, og leveranser 
fra Finnmark blir konkurransedyktige. Salg 
av blokkstein har gått til moloprosjekter i 
Finnmark, mens en større andel pukk til 
marine prosjekter (sjøbunn og molo). I tillegg 
kommer salg av Altaskifer til inn- og utland.

Det ble i 2021 rapportert om uttak fra 
47 masseuttak/natursteinsbrudd i 15 
kommuner mot 51 massetak i 15 kommuner 
i 2020 Noen kommuner har ikke tilgang 
til kortreiste byggeråstoffer. Mange små 

uttak ble lagt ned i 2021, , da kravene 
til driftskonsesjon blir for kostbare å 
imøtekomme for små entreprenører. Alta 
Skiferbrudd SA fikk mot slutten av 2021 
fornyet sin avtale med FeFo for utvinning 
av skifer. Steinmasser som før ble vraket 
knuses i dag til veigrus av god kvalitet, og 
Alta Skiferbrudd SA er slik blitt en solid 
leverandør av grus og pukk til det lokale 
markedet. 

I Finnmark utvinner Sibelco Nordic 
nefelinsyenitt på Stjernøya i Alta kommune. 
Elkem Austertana utvinner kvartsitt fra 
brudd i Austertana. I 2021 fikk vi 4,2 millioner 
i grunneieravgift fra disse.

Skiferproduktene fra Alta
brukes over hele verden 
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FeFo-styret befarer skiferbruddene i Alta

Tall og fakta om massedeponi i 2021 

Det er et stort behov for areal til å deponere 
rene masser der det foregår byggeprosjekter 
med masseforflytting. I Alta har Eriksen  Maskin 
AS ansvaret for drift av Holmen massedeponi. 
Dette er det eneste mottaket for rene masser 
i Finnmark. FeFo ønsker bedre kontroll på 
forflyttingen av masser, og venter at kravene i 
lovgivningen oppfylles av tiltakshaverne. Vi har 
økt fokus på deponering av masser, og fortsetter 
å gi innspill til kommunene om å sette av areal 
til massedeponi i forbindelse med rulleringen av 
gjeldende arealplaner.

Tall og fakta om vann- og vindkraftverk i 
2021 

De samlede inntektene fra vann- og 
vindkraftverk utgjorde 5,2 millioner kroner, 
3,6 millioner kroner fra året før.  Etter et 

år med svært lave strømpriser i 2020 fikk 
vind- og vannkraftselskapene bedre betalt 
for produksjonen i 2021. Da ga høyere 
grunneieravgift til FeFo. Finnmark Krafts 
vindkraftverk på Hamnefjell i Båtsfjord og 
Varanger Krafts vindkraftverk på Raggovidda 
i Berlevåg kommune har begge rekordhøy 
produksjon siden oppstart. I 2021 sto også nye 
Havøygavlen vindpark ferdig, mens Dønnesfjord 
Vindpark AS  (14,1 MW) på Skonnertfjellet 
på Sørøya og Varanger Kraftvinds prosjekt 
«Raggovidda II» ventes ferdigstillet i 2022.

I 2019 vedtok styret i FeFo å selge sin aksjepost 
i Finnmark Kraft AS (12,45 prosent). Saken var 
oppe til ny drøfting i styret, som besluttet å 
beholde aksjeposten.

Det er i dag 22 vannkraftverk i drift på 
Finnmarkseiendommen. Mini- og mikrokraftverk 
er ikke regnet med.

Verdens nordligste vindpark på Havøygavlen  
produserer årlig rundt 100 GWh 
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Tall og fakta om hytter og koier i 2021 

FeFo eier 18 hytter i Sør-Varanger, Karasjok, 
Porsanger og Alta kommuner. De åpne 
koiene er gratis å bruke, mens resten av 
hyttene leies ut til kostpris.

I 2018 ble Gjøkvassbu ved Gjøkvannet i 
Pasvik renovert for utleie på døgnbasis. 

I 2020 ble Sortbrystjernkoia totalrenovert 
og Ellentjerntunet fikk en oppgradering. 

Det har vært stor interesse for leie av de 
tre koiene på døgnbasis. Dette resulterte i 
337 utleiedøgn i 2021, mot 176 året før.   

FeFo har avtale med Pasvik jeger- og fisker
forening og Sotkajærvis verden om etter-
syn og kjøring av ved til utleiehytter og 
åpne koier i Pasvik.

Holmenkoia, en av de åpne koiene, ble 
renovert i 2021. Koia fikk nytt isolert tak 
og gulv og ny innredning. Flere av de åpne 
koiene har også fått nye utedo – og flere 
står for tur. 

301 personer har satt igjen en hilsen i hyt-
tebøkene i de åpne koiene i Pasvik i 2021. 
Med dem følger også et turfølge. 

Sortbrystjernkoia er en av de mest 
populære utleiehyttene i Pasvik
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Vi sikrer tilgang til grus og pukk for moloer, 
bilveier, tomter, bruer og infrastruktur.  
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Hele Norge var også i 2021 preget av 
korona-pandemien. Fiskeaktiviteten gikk 
ned sammenlignet med året før, mens 
jaktaktiviteten var omtrent som året før. For 
oss innebar pandemien mer hjemmekontor, 
digitale møter og mindre reiseaktivitet. 
Bestandsplanmøter ble avholdt digitalt, 
det samme ble jaktlederkurs og et 
forpakterseminar om pukkellaks.

2021 ble året da det for første gang ble 
fanget mer pukkellaks enn atlantisk laks i 
finnmarkselvene. Mye tid og ressurser gikk til 
å bistå forpakterne med utfordringer knyttet 

til invasjonen. I tillegg gikk det mye tid til å få 
på plass to nye apper, som blant annet skal 
gjøre fangstrapportering enklere. 

Jevnlige møter med finske jaktforvaltere og 
forskere i våre nabokommuner i Finland 
(Metsähallitus, LUKE og Omariista) ble 
videreført. Samarbeidet og kunnskapsdelingen 
vil bidra til bedre forvaltning på begge sider 
av landegrensa. Samarbeidet omhandler 
temaer som elgtrekk over landegrensene og 
bestandsestimat for hønsefugl i Finnmark og i 
nabolandet.

Utmark
I utmarksavdelingen har vi 
ansvar for storvilt- og små-
viltjakt, innlandsfiske, lakse-
fiske i sjø og i elver på 
Finnmarkseiendommen.Einar Johannes Asbjørnsen

Leder, utmark
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Tall og fakta om 
innlandsfiske i 2021 

Sommer så vel som vinter, 
innlandsfiske representerer 
en av de mest populære fri
tidsaktivitetene på 
Finnmarkseiendommen. 
En  spørreundersøkelse fra 
2016, viser at 82 prosent av 
fastboende i Finnmark hadde 
fisket etter innlandsfisk, og 
nesten 15 000 finnmarkinger 
fisker etter innlandsfisk 
hvert år (NINA-rapport 
1308,2017 eller: Andersen, 
O. & Dervo, B. K. 2017. Fisket 
etter innlandsfisk i Finnmark 
2016. Resultater fra en 
spørreundersøkelse - NINA 
Rapport 1308.). Samme 
undersøkelse viste at det 
årlig blir fangstet mellom 
86-177 tonn innlandsfisk på 
Finnmarkseiendommen.

Innlandsfiske er gratis for 
oss som bor her, og FeFo 
har ikke krav om fiskekort 
for de som bor i Finnmark. 
For å få bedre oversikt 
over fisket, har vi innført et 
gratiskort for finnmarkinger. 
I 2021 ble det løst 787 slike 
tillatelser, tilsvarende cirka 
en prosent av Finnmarks 
befolkning. Vi arbeider med 
å øke bevisstheten rundt 
dette kortet, og har utviklet 
en app som skal gjøre 
fangstrapportering enklere. 
Appen heter Natureit, og 
kan lastes ned på Play Butikk 
eller App Store.

Det ble solgt 
innlandsfiskekort for 1 732 
945 kroner i 2021 fordelt 
på 5 298 unike fiskekort. 56 
prosent av fiskekortene ble 
løst av nordmenn, mens 40 
prosent av fiskekortene ble 

løst av finlendere.

I 2021 ble det aktivert 
14 299 fiskedøgn på 
Finnmarkseiendommen. De 
aller fleste aktiveringene 
skjer i sommerhalvåret.

Røye og ørret var de 
dominerende fiskeartene i 
fangstene, men i 2021 tok 
harr andreplassen over 
flest rapporterte fangster. 
I 2021 ble det rapportert 
5 817 ørret, 3 784 harr og 
3639 røye. Ørret utgjorde 31 
prosent av fangstene, mens 
harr utgjorde 23,5 prosent 
og røye 22,6 prosent. Til 
sammen utgjorde disse tre 
fiskeslagene 82,2 prosent av 
all rapportert fangst i 2021. 
Totalt ble det rapportert 
inn 16 103 fisk. Den største 
ørreten var på seks kilo, den 
største harren to kilo og den 
største røya 2,8 kilo.

5 298 
fiskekort

Finlendere
Andre

Nordmenn

56 %40 %
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Figur 1. Mest aktiverte innlandsfiskeområder på Finnmarkseiendommen i 2021.

Lágesduottar / Laksefjordvidda er det 
fiskeområdet som hadde flest aktiverte 
fiskekort i 2021. 13 prosent av alle aktiverte 
fiskedøgn, ble aktivert her.  Deretter 
følger området Hálkavárri og Geassájávri 
/ Sommervannet med henholdsvis sju og 
seks prosent. Kautokeino er den kommunen 
med flest aktiveringer, fulgt av Lebesby, Sør-
Varanger, Porsanger og Tana kommuner.

Kautokeino JFF forpakter Čábardasjohka. I 
2021 solgte de 410 kort, for til sammen 99 
730 kroner. Dette var en omsetningsnedgang 
på 29 prosent fra forrige år. 40 av kortene 
gikk til medlemmer i Kautokeino JFF eller 
andre bosatte i Finnmark, mens resten ble 
solgt til andre nordmenn og utlendinger.

I Pikefossen fiskeområde ble det solgt 402 
kort, med en samlet omsetning på 95 545 
kroner. Dette var en omsetningsnedgang på 
60 prosent fra forrige år. Det var i hovedsak 
finske fisketurister som løste disse kortene, 
men også en liten andel nordmenn.

I 2021 ble 56 prosent av fiskedøgnene 
aktivert av nordmenn bosatt utenfor 

Finnmarks grenser, mens 40 prosent av 
fiskedøgnene ble aktivert av tilreisende 
finske fiskere. I 2020 var bildet motsatt. Da 
stod nordmenn bosatt utenfor Finnmark 
for 33 prosent av aktiverte fiskedøgn, 
mens finske fiskere stod for 65 prosent 
av aktiverte fiskedøgn. Det er rimelig å 
tro at reiserestriksjoner forbundet med 
koronapandemien er årsaken til dette. Dette 
er nok også forklaringer for salgsnedganger 
i Čábardasjohka og Pikefossen fiskeområde 
som tradisjonelt sett også har mye besøk av 
finlendere. 

De aller fleste fiskekortene vi solgte, ble solgt 
via kortsalgsportalen NatureIT. Av hver 100 
kroner vi hadde i kortsalgsomsetning i 2021, 
kom 86 kroner fra nettsalg. Resten gjøres 
hos våre kortsalgsforhandlere, som har sin 
egen salgsadgang i  NatureIT

FeFo deltok med to representanter på 
notfiskedagen i Ávzi. Dagen ble arrangert 
av Avži Gilisearvi/Ávžži Bygdelag, og det ble 
gjort flere nottrekk med påfølgende koking 
av fersk sik. 
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LAG INVITERER  HVERT ÅR TIL 
TRADISJONELL  NOTFISKE 
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Totalvekt rapportert fra forpaktede vassdrag i Finnmark

Figur 3. Fangst av laks i forpaktede vassdrag på Finnmarkseiendommen 1993 til 2021.

Tall og fakta om fiske etter sjøvandrende 
laksefisk i elv i 2021

FeFo forpakter bort fiskeretten i 52 vassdrag 
med laks, sjøørret og sjørøye til lokale lag 
og foreninger. I tillegg organiserer FeFo 
fiskekortsalg, fangstrapportering og oppsyn i 
tolv mindre vassdrag i Finnmark.

I 2021 ble det aktivert 246 fiskedøgn i disse 
vassdragene.  Aktiveringene var fordelt 
mellom 37 sesongkort og 51 døgnkort. 
Kortsalgsomsetningen var på til sammen 24 
025 kroner. Sesongkort i disse vassdragene 
var forbeholdt bosatte i Finnmark, og det 
er gledelig at antall sesongkort har økt med 
nesten 50 prosent fra foregående år.

Laks

Med unntak av Repparfjordelva, viste 
fangstene i våre forpaktede vassdrag i 2021 
en fortsatt nedgang fra tidligere tre sesonger. 
Lakseoppgangen i 2021 var i enkelte tilfeller 
så dårlig, at mange av forpakterne innførte 
ekstraordinære begrensninger i løpet av 
sesongen, og noen valgte til og med å avslutte 
fisket før sesongen var over. Det er mange 

hensyn som må tas av våre forpaktere i slike 
situasjoner, men vi opplever at de har gode 
rutiner og god kontroll på oppgangen. Vi er 
godt fornøyde med de vurderingene de tok  
og ansvaret de viste i året som gikk.

Figur 3. viser fangstutviklingen i våre 
forpaktede vassdrag, og vi må tilbake til 
starten av 2000-tallet for å finne tilsvarende 
lave fangster. Fangstene i våre forpaktede 
vassdrag, utgjorde i 2021 drøyt 14 prosent av 
den totale elvefangsten på landsbasis. 

Totalt forvalter FeFo fisket etter laks, 
sjøørret og sjørøye i 64 vassdrag, og vi 
jobber med å åpne flere mindre vassdrag på 
Finnmarkseiendommen.
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Sjørøye

Sjørøyefangstene i Finnmark går tilbake, noe 
fangstene i 2021 også viste. Men det finnes 
unntak. Gamvik JFF hadde fiskefelle med 
tellesystem i Risfjordvassdraget i 2021, og 
de registrerte 3 633 sjørøyer som passerte 
kameraet.

Sjøørret

Fangstene av sjøørret har vært relativt 
stabile de siste 10-15 årene, men vi opplevde 
i 2021 en kraftig nedgang. Vi vet 

ikke hvorfor, men merk at disse tallene 
var for hele Finnmark, inkludert Tana, Alta 
og Neiden. Selv om det var tillatt å fiske 
sjøørret i Tana i 2021, ble det kun rapportert 
28 kilo sjøørret derfra, mot 2 631 kilo i 
2020. En annen medvirkende årsak, kan 
være at sjøørretfisket i hovedsak foregår i 
siste halvdel av sesongen, og at sviktende 
laksefiske bidro til at en del fiskere hadde 
lagt stanga på hylla når sjøørretsesongen 
startet for alvor.

Pukkellaks

I 2021-sesongen var det pukkellaksen 
som stjal de fleste overskriftene. Totalt 
ble det fisket ut 87 728 stykker fra våre 
forpaktede vassdrag. Noe av disse tallene 
kommer fra sportsfisket, men i hovedsak 
ble pukkellaksen tatt ut i regi av foreningene 
ved bruk av garn, feller, harpun og i enkelte 
tilfeller ved å stenge fisken i laksetrapper. 
Mange av våre forpaktere fikk støtte både 
fra FeFo og fra Miljødirektoratet (MD) til å 
dekke innkjøp av utstyr og lønne de som 
jobbet med å ta ut pukkellaksen. Det er 

likevel ingen tvil om at det ble lagt ned en 
formidabel dugnadsinnsats i dette arbeidet i 
2021. Bekjempelsen av pukkellaks vil være en 
hovedprioritet i årene fremover.
Pukkellaksen er svartelistet og uønsket i våre 
vassdrag. Den opptrer i stim og er aggressiv 
mot annen fisk.  Våre forpaktere har fortalt 
at den atlantiske laksen har vært fraværende 
fra tradisjonelt sett gode standplasser i 
elva, fordi de var okkupert av store stimer 
med pukkellaks. Det er derfor en rimelig å 
anta at pukkellaksen kan ha påvirket årets 
lakseoppgang og fangst. 

Omsetning

Våre forpakterforeninger omsatte fiskekort 
for 10,9 millioner i 2021. Dette var en 
nedgang på cirka 18 prosent fra foregående 
år. Mye av nedgangen kan tilskrives 
pandemien, men pukkellaksinvasjonen er 
også en del av bildet. Det faktum at enkelte 
elver valgte å avslutte fisket tidligere, ga også 
en noe lavere omsetning.

Samlet ga omsetningene i lakseelvene 2,42 
millioner i forpaktningsavgift, noe som er 
en nedgang på 642 000 kroner i 2020. En 
nedadgående fangstrend vil kunne påvirke 
fiskekortsalget for forpakterne i fremtiden.

I forkant av, og underveis i sesongen ga FeFo 
1 429 450 kroner i tilskudd til forpakterne. 
En stor del var øremerket arbeidet mot 
pukkellaksen. På forhånd hadde MD innvilget 
oss 400 000 kroner til arbeid mot pukkellaks 
i vassdrag som ikke er forpaktet. MD ga oss 
derimot grønt lys til å bruke disse midlene til 
bekjempelse av pukkellaks i alle vassdragene 
på Finnmarkseiendommen. I tillegg 
forskutterte vi støtte til forpakterne, på 
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- Jaadaaaa!!! 
Min aller første laks og  
et ubeskrivelig kick! 

Vibeke Nilsen i Repparfjordelva
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oppdrag av Miljødirektoratet (MD). I etterkant 
av sesongen fikk vi refundert 375 570 kroner 
fra MD, og inkludert i tilskuddspotten er også 
20 000 kroner i støtte til mastergradsarbeid 
i Bognelva, samt 16 900 kroner i gebyr for 
utslippstillatelse for dumping av pukkellaks i 
sjø.

12. – 14. november avholdt FeFo for første 
gang på lenge forpaktersamling med 
fysisk oppmøte. Til tross for pågående 
pandemi, var vi med foredragsholdere 
cirka 30 deltagere. Hovedtemaet for 
samlingen var naturlig nok pukkellaks, men 
vi orienterte også om arbeidet med en 
felles kortsalgsportal, og vi hadde en felles 
gjennomgang av våre retningslinjer for 
forpaktning.

Tall og fakta om sjølaksefiske

Sjølakseplasser på Finnmarkseiendommen 
tildeles etter reglene gitt av styret. Alle 
lakseplassene i en kommune fornyes hvert 

tredje år. I 2021 var det Alta, Nesseby, 
Nordkapp og Vadsø som sto foran 
fornying for sesongene 2021-2023. I disse 
kommunene innvilges søknadene for tre år.

I 2021 ble det utvist plass til 285 fiskere og 
205 registrerte seg hos Statsforvalteren. 
Det store frafallet skyldes i stor grad at 
fisket ble stengt i kommunene Berlevåg, 
Tana og Gamvik og i ytre deler av Lebesby 
og Nordkapp kommuner. 146 fiskere 
hadde en plass, 37 to plasser og 20 hadde 
tre plasser. Til sammen blir det 280 
lakseplasser av totalt cirka 1680 plasser på 
Finnmarkseiendommen. Til sammenligning 
var det 458 lakseplasser utvist i 2020.

Det er ikke mulig å si noe om fangsten 
på FeFo sine lakseplasser, men totalt i 
Finnmark ble det fanget 52,2 tonn i 2021, 
80,6 tonn i 2020, 91,2 tonn laks i 2019, og 
137,5 i 2018. Det ble tatt i snitt 97 kilo laks 
per plass. 

Figur 7. Antall sjølakseplasser i bruk i Finnmark. Figuren viser både private og FeFo-plasser. 
Viser også gjennomsnittlig fangst per plass.

Sjølaksefiske i Finnmark

Antall sjølakseplasser

Fangst per lakseplass (kg)

Antall sjølaksefiskere
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Tradisjonskunnskapen – árbemáhttu forteller oss 
hvem vi er og hvordan vi lever her i nord. 
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Tall og fakta om småviltjakt i 2021  

Jaktkortsalg

I 2021 ble det solgt 5 821 jaktkort mot 
6 162 i 2020. Disse var fordelt på 161 i 
vintersesongen (januar–april) og 5 660 i 
høstsesongen (juli–desember). Jakt på lirype, 
fjellrype, hare, skogsfugl og gås var mest 
utbredt.
 
Det ble solgt: 
 
• 2 369 dagskort – hvorav seks taksørkort, 

106 prioritert reiselivsbedrifter og 32 
harejaktkort

•  1 681 sesongkort kommune for bosatte i 
Finnmark

• 41 gratis sesongkort bostedskommune 
for førstegangsjegere

• 1 399 sesongkort gyldig for hele 
Finnmarkseiendommen for bosatte 
i Finnmark hvorav 72 til taksører i 

Finnmark
• 63 snarefangstkort for bosatte i Finnmark
• 124 sesongkort kommune for tilreisende, 

gyldig for perioden fra 25. september
• 36 sesongkort gyldig for hele 

Finnmarkseiendommen, for tilreisende 
ungdom

• 75 smårovviltkort
•  12 rovviltkort
•  19 hundetreningskort
 
3 251 av jaktkortene i 2021 var til personer 
som bor i Finnmark og 2 570 til personer 
som bor utenfor Finnmark.

Det ble solgt jaktkort for 4,4 millioner kroner 
i 2021. Det er 0,2 millioner mindre enn året 
før. I tillegg ble det i 2021 omsatt jaktkort til 
taksører for 84 600 kroner. Jaktkortsalget 
skjedde i all hovedsak via nettportalen til 
NatureIT.
 

Salg av småviltkort i Finnmark 2006 - 2021

Figur 8. Solgte småviltjaktkort i Finnmark / på Finnmarkseiendommen i perioden 2006 - 2021.
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5 821 
SOLGTE JAKTKORT

5 660 i høstsesongen
161 i vintersesongen
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Hønsefugltaksering

Det ble taksert 505 kilometer linjer i 13 
kommuner, mot 500 kilometer i 2020. 
For Finnmarkseiendommen totalt ga 
takseringene et estimat på tolv ryper per 
kvadratkilometer, mot sju året før (figur 
2). Det var samlet sett et middels rypeår 
med store variasjoner både lokalt og 
regionalt. Det var brukbart med stamfugl 
på hele Finnmarkseiendommen, men store 
variasjoner i produksjonen av kyllinger. Indre 
strøk så ut til å komme best ut, med god 
produksjon i flere områder. Takseringene 
viste at det var dårligere produksjon på 
kysten av Vest-Finnmark, og på Sørøya 
viser takseringene ingen produksjon. I Øst-
Finnmark viste takseringene et middels år, 
også her med noe varierende produksjon. I 
Pasvik har FeFo fra 2019 fått et estimat for 
storfugl. Estimert tetthet av storfugl i Pasvik 
var to per kvadratkilometer, som det også 
var i 2020.
 Takseringene ble gjort i samarbeid med 
Vadsø JFF, Sør-Varanger JFF, Måsøy JFF samt 
Vest-Finnmark Fuglehundklubb, avdelingene 
Alta, Hammerfest og Lakselv. 

 
Takseringer registreres og lagres i den 
nasjonale Hønsefuglportalen, som driftes 
av Norsk Institutt for Naturforskning, etter 
initiativ fra FeFo og Statskog. Takseringsdata 
er åpent tilgjengelig for bruk i forskning 
og forvaltning gjennom databasen GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility.) 
Tilgjengeliggjøring av data har noe 
forsinkelse for å sikre at rettighetshaver har 
forrang når det gjelder bruk av egne data. 

 
Reguleringer av småviltjakta sesongen 
2021/2022

Et begrenset antall jaktkort for tilreisende 
ble lagt ut for salg før takseringen. Etter 
bestandskartlegging og basert på resultatet 
av denne, så ble det vurdert at FeFo ikke 
skulle legge ut flere jaktkort for hønsefugl til 
tilreisende jegere. 

Harejaktkort ble utover høsten gjort 
tilgjengelig i enkelte av jaktfeltene hvor det 
ble utsolgt for ordinære småviltjaktkort. 

Figur 9. Takseringsresultat Finnmark 2001–2021
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    FANGSTRAPPORTERT I 2021

10 226 liryper
2869 fjellryper

131 ryper med snare
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Det ble innført dagskvote på fire ryper (fjellrype 
og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen, 
med unntak for Sørøya, hvor det ble innført 
dagskvote på én lirype og én fjellrype. 

Sesongkvote ble innført, og for bosatte i 
Finnmark var den på 25 ryper (fjellrype og lirype 
samlet) på hele Finnmarkseiendommen, mens 
tilreisende jegere fikk sesongkvote på 15 ryper 
(fjellrype og lirype samlet). Sesongkvote gjelder 
ikke for snarefangst av ryper. 

I kommunene Sør-Varanger og Karasjok ble det 
satt dagskvote på én skogsfugl per jeger, samt 
en sesongkvote på tre skogsfugler. Det var ikke 
tillatt å felle orrhøne og røy. 

På Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy 
er jakttid innkortet på ryper, fra 10. september 
til 23. desember. På Ingøy er det jaktforbud på 
FeFo-grunn mellom klokka 08-17 i perioden 21. 
august til 31. august. Antallsbegrensningen på 
Ingøy (jegere per jaktfelt) gjaldt i 2021 også for 
jegere bosatt i Finnmark.

Tilrettelegging for lokalt næringsliv

Sju lokale reiselivsbedrifter i Kautokeino, to i 
Tana, to i Karasjok og én bedrift lokalisert i Sør-
Varanger kommuner fikk innvilget prioriterte 
jaktkort til kundene sine. 

 Jaktdager og fangstrapportering

Det ble aktivert 21 941 jaktdager i kalenderåret 
2021, mot 23 719 året før. Av disse ble 
det ikke jaktet på 4 244 av dagene, ifølge 
innrapporteringen. Antall aktiverte dager fordelte 
seg med 1 211 før sommeren og 20 730 etter. 

Jaktrapport ble levert for 92 prosent av 
de aktiverte dagene, mot 93 prosent det 
forutgående året. 

Bosatte i Finnmark jaktet nesten 10 000 dager, 
mens tilreisende jaktet omkring 6 000 dager 
(figur 3).

 Det ble i kalenderåret 2021 rapportert felt:
• 10 226 liryper, mot 9 190 i 2020

• 131 av disse var rapportert fanget i snare
• 2 869 fjellryper, mot 3 353 i 2020
• 541 harer, mot 592 i 2020
• 104 gås
• 54 storfugl (samlet for skogsfugl: 76)
 

Møteplasser 

I forbindelse med jaktstart på ryper og 
skogsfugl gjennomførte vi 9.-10. september 
en informasjonsstand på Svanvik, i samarbeid 
med Statens naturoppsyn. Liknende tiltak ble 
gjennomført året før i Vestre Jakobselv og i 2019 
på Sørøya. Tiltaket vurderes positivt fordi det gir 
en 
møteplass blant annet for utveksling av 
informasjon og kunnskap mellom jegere / 
rettighetshavere og FeFo.  

Lodden - jakt på ender på våren i 
Kautokeino kommune 

I 2021 ble jakttider satt til 26.-30. mai og 4.-8. 
juni. 

Det ble tildelt jaktkort til 117 jegere. 
Innrapportert fangst var 33 toppender, ti 
silender og ti stokkender. Jakta er regulert ved 
«Forskrift om kvoteregulert vårjakt på ender fra 
og med år 2013 til og med år 2022, Kautokeino 
kommune. 

FeFo administrerte jakta i 2020 og 2021. Tidligere 
har kommunen utført dette arbeidet.
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RAPPORTERT FELT I 2021
154 storfugl

541 harer
53 ender
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2 251 jegere søkte om elgjakt 

  673 ELG 
BLE FELT I FINNMARK

Storviltjakt

I 2021 ble det lyst ut 291 elgjakttilbud 
(medregnet to jaktfelt avsatt til 
opplæringsjakt) med en samlet kvote på 945 
dyr. 

I Anárjohka nasjonalpark ble det i 2021 ikke 
organisert jakt.

Vi fikk inn elgjaktsøknader fra 417 jaktlag, med 
til sammen 2251 jegere. Dette er 21 søknader 
og 100 jegere flere enn året før.

Under jakta i 2021 felte jegerne til sammen 
673 dyr i Finnmark, som er cirka fire prosent 
under resultatet fra 2020 (698 dyr) (figur 3). 

Flest elger ble felt i Tana kommune med 
176 dyr (figur 4). I Karasjok, som hadde flest 
fellinger i 2019, endte fellingsresultatet på 137 
dyr. 

Dette tilsvarer over 30 prosent nedgang fra 
2019. 

I Sør-Varanger og Lebesby ble det felt 
henholdsvis 95 og 34 dyr, som er de nest 
høyeste fellingstallene i disse kommunen 
noensinne.

I alt 12 jegere løste jaktkort for rovvilt i 2021, 
mot 29 året før. I tillegg har et ukjent antall 
elgjegere løst lisens og jaktet rovvilt innenfor 
sitt elgjaktfelt, uten å måtte kjøpe eget 
rovviltkort. 

Det ble felt en jerv på lisensfelling i sesongen 
2020/21 og tilsvarende i 2021/22. 

Det ble videre felt en gaupe under kvotejakta i 
2021. Det var ikke lisensjakt på bjørn i 2021.
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Figur 3. Felte elg i Finnmark i perioden 1990–2021.

Figur 4. Kommunevis fordeling av felte elg i Finnmark 2018 – 2021.

Felte elg i Finnmark fra 1990 til 2021

Felte elg per kommune 2018 - 2021

2018

2020

2019

2021
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2018

2020

2019

2021

Fangstkulturen står sterkt i vår identitet. 
Kunnskapsverdiene vi har arvet, deler vi med 
kommende generasjoner.
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ÅRSBERETNING 
2021
Opplysninger om virksomheten
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmo-
dat (FeFo) er et selvstendig rettssubjekt
opprettet i medhold av Finnmarksloven. 
FeFo er lokalisert med hovedkontor i Lakselv 
og avdelingskontorer i Vadsø og Alta.

FeFo eier 95 % av grunnen i Finnmark (tidli-
gere Finnmark fylke). Virksomheten omfatter 
bortfeste av grunn til bolig-, fritids- og næ-
ringsformål, utleie og salg av grus- og 
mineralforekomster, utleie av vind- og vann-
fallsrettigheter, salg av eiendom og 
aktiviteter knyttet til jakt og fiske og skogs-
drift.

Styrets og kontrollkomiteens arbeid
Sametinget og Troms og Finnmark fylkesting 
oppnevner tre representanter hver til 
styret. I tillegg oppnevner de ansatte én 
representant.

Styret har i 2021 bestått av følgende 
medlemmer:
Kurt Wikan, leder
Bente Haug, nestleder
Máret Guhttor 
Mathis Nilsen Eira
Jo Inge Hesjevik 
Line Kalak
Erik Sundland (ansattes representant)

I 2021 har styret avholdt 8 styremøter og 
behandlet 137 saker. 

FeFo har en kontrollkomite på tre medlem-
mer. Sametinget, Troms og Finnmark 
fylkesting og Staten oppnevner ett komite-
medlem hver. Kontrollkomiteen fører tilsyn 
med at FeFos virksomhet drives i tråd med 
Finnmarksloven og annen lovgivning. 
Komiteen avgir egen årsberetning.

Redegjørelse for forutsetningen om 
fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning 
om fortsatt drift, og styret bekrefter at 
forutsetningene er til stede.

Redegjørelse om forsikring av styre-
medlemmers ansvar
FeFo har tegnet egen forsikring som dekker 
styremedlemmenes ansvar som kan pådras i 
egenskap av styremedlem med inntil 5 mill. 
kroner i hvert skadetilfelle. Også adm. 
direktør er dekket av samme forsikring. 
Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets mening gir årsregnskapet et 
rettvisende bilde av FeFos eiendeler, gjeld og 
resultat. Forhold inntruffet etter regnskaps-
årets avslutning, og som har betydning for 
det fremlagte årsregnskapet, er inntatt i 
årsregnskapets noter – note 12.
FeFos aktivitetsregnskap for 2021 viser et 
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driftsresultat på 6,2 mill. kroner før poster 
utenfor drift. Poster utenfor drift gjelder ei-
endomssalg, frilufts-/samarbeidstiltak, samt 
poster som er tatt inn utenfor årets budsjett. 
Årsresultat før skatt var 4,2 mill. kroner og 
etter skatt 3,9 mill. kroner. 

Prosjekter utenfor drift
I 2021 har FeFo gitt et tilsagn på 1 mill. 
kroner i støtte til prosjekt ’Nordkapptrappa’ 
som skal realiseres i regi av Honningsvåg 
Turn og Idrettsforening med støtte fra flere 
aktører. Det er også gitt støtte til Ovddos AS 
prosjekt ’ressurssenter for reindrift’ med 0.6 
mill. kroner, samt et prosjekt for ’modeller for 
forvaltning av land og naturressurser i 
Finnmark’ i regi av UiT med 0,3 mill. kroner. 
Sammen med støtte til grønne 
midler/friluftstiltak, tradisjonskunnskap 
(Meahcásteapmi), samarbeidsprosjekter og 
Protect Sapmi med tilsammen 1,6 mill. 
kroner, er samlet støtte til ulike prosjekter på 
3,5
mill. kroner.

Disponering av resultat 
Styret vedtar følgende disponering av årets 
resultat:
Overføring annen egenkapital – kr. 
3.967.758,-

Eierandeler i andre selskap
FeFos eierandel i Finnmark Kraft AS er 
uendret og utgjør 12,19 %. I tillegg har FeFo 
datterselskapet FeFo Energi AS med 100 % 
eierandel.

Finansiell, markeds- og likviditetsrisiko.
FeFo har i 2021 foretatt ny plassering av 
overskuddslikviditet, og FeFo’s finansielle 
risiko er knyttet til disse plasseringene. 
Plasseringen er ihht mandat fra styret gjort i 
produkter 
med lav risikoprofil. I årsregnskapet er 
investeringene bokført etter laveste verdis 
prinsipp.

Langsiktig lån knyttet til nytt hovedkontor er 
nedbetalt med 2 mill. kroner til 25 mill.
kroner i 2021. 

Kontantstrømanalysen viser en positiv netto 
kontantstrøm fra drift med 4 mill. kroner og 
fra økning i gjeld med 1,7 mill. kroner. Anskaf-
felser av driftsmidler bidrar negativt med 
2,7 mill. kroner. Dette har gitt en samlet øk-
ning i likviditetsbeholdningen med ca. 3 mill.
kroner.
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Årsberetning 2021
Organisasjon, miljø og likestilling
FeFo har som mål å jobbe mot et trygt og godt 
arbeidsmiljø som fremmer 
arbeidsengasjement (glede), læring, helse, triv-
sel og vern mot arbeidsrelatert sykdom. 
Det systematiske HMS arbeidet har i 2020 og 
2021 på grunn av pandemi vært preget av 
to annerledes år. Tradisjonelt utviklingsarbeid 
og aktiviteter har blitt avløst av andre 
tiltak grunnet pandemien. Dette for å kunne 
iverksette tiltak som å etterleve 
regjeringens pålegg, anbefalinger og restriksjo-
ner i kampen mot koronasmitte. Vi som 
arbeidsgiver har i denne perioden hatt stort 
fokus på å legge til rette for en best mulig 
arbeidshverdag på kontor/hjemmekontor med 
strenge smittevernstiltak.

Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP)
Fra 1. januar 2020 ble bedriftenes aktivitets- og 
redegjørelsesplikt (ARP) på 
likestillingsområdet styrket. Alle arbeidsgivere, 
uansett størrelse, har plikt til å jobbe 
aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 
likestilling og hindre diskriminering på 
arbeidsplassen. 

Alderssammensetning og kjønnsfordelin-
gen i FeFo
Arbeidsstyrken er begynt å bli «godt voksen» 
og vi står overfor et betydelig 
generasjonsskifte om få år. Noe som er viktig å 
ta hensyn til i fremtidig rekruttering og 
kompetansekartlegging. 
Kjønnsfordelingen i FeFo er jevnt fordelt med 
antall kvinner og menn. Innad i enkelte 
avdelinger (økonomi og advokatene) og i leder-
gruppen er kjønnsfordelingen ikke fullt så 
balansert.

Likestilling og rekruttering 
FeFos likestillingsplan er fra 2014, og den har 
vært en av fokusområdene for neste 
periode å evaluere og revidere
FeFo er en kompetansearbeidsplass og rekrut-
terer hovedsakelig personer med 
mastergrad eller tilsvarende. Etterspørselen 
etter den kompetansen som FeFo trenger er 
stor i hele landet. 
Dette og det faktum at Finnmark dessverre 
ikke regnes som det mest attraktive 
arbeidsområdet gjør at det er vanskelig å re-

kruttere personer med riktig kompetanse, 
sikre rett kjønnsfordeling og skaffe personer 
med samisk språkkunnskap.
Sykefraværet i 2021 har vært på 4,0 % mot 
3,8% i 2020. I 2021 ble det innmeldt to 
hendelser. Begge var i kategori nesten ulykke/
farlig forhold og hendelsene er lukket.
Ved utgangen av 2021 hadde FeFo 40 ansatte 
– 21 menn og 19 kvinner.

Ytre miljø
FeFo driver ikke virksomhet i egen regi som i 
betydelig grad påvirker det ytre miljøet. 
Andre aktører, både kommersielle og ikke kom-
mersielle, driver imidlertid virksomhet 
basert på FeFos ressurser som kan ha negativ 
innvirkning på det ytre miljøet, og her har 
FeFo fokus på forurensende virksomhet på 
Finnmarkseiendommen som festes bort. Det 
er likevel den aktuelle virksomheten som selv 
er ansvarlig for at driften foregår i tråd 
med forurensningsloven og annet relevant 
regelverk, og ikke FeFo som grunneier, 
avtalepart eller bortfester av tomta. 
Forseglet av
Posten Norge

Skogsdrift på Finnmarkseiendommen drives i 
samsvar med allment anerkjente 
bærekraftige prinsipper i skogbruket, og under 
oppsyn av den offentlige 
skogmyndigheten.

Endret bruk av utmark
Søknader om grunn som ikke er i tråd med 
kommunale arealplaner, behandles iht. 
Sametingets retningslinjer om endret bruk av 
utmark. Det blir også vurdert hvorvidt slik 
behandling er relevant for andre søknader 
som innebærer endret bruk av utmark, men 
som er i tråd med plan. I 2021 behandlet vi 43 
slike saker, hvorav 12 ble innvilget, 3 ble 
avslått og resten fortsatt er til behandling. 
I all hovedsak dreier det seg om små arealer i 
form av enkelttomter til for eksempel bolig 
og små utmarksbygg eller arealer til nydyrking/
tilleggsjord. I slike mindre saker 
innhentes uttalelser direkte fra berørte samis-
ke interesser. I de fleste tilfellene vil det 
omfatte det aktuelle reinbeitedistriktet, men 
kan også omfatte bygdelag o.l.
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Forsknings- og utviklingsprosjekter
FeFo har i 2021 som tidligere år deltatt i arbei-
det med Hønsefuglportalen. Portalen driftes 
av NINA og er sentral i vurderingen av rypebe-
standene i Norge og for beslutninger som 
gjøres av forvaltningen. FeFo har også bidratt 
på fagdag for brukerinvolvering ved 
Framsenteret i Tromsø. I tillegg sitter FeFo i re-
feransegruppe til økosystem-prosjektene 
High North Forest og Catchment to Coast, og 
fjellrev-prosjektet på Varanger, som 
gjennomføres i regi av NINA og UiT. 

Lakselv 09.06.2022

Styret i Finnmarkseiendommen
Máret Alehtta Guhttor, leder
Kurt Pasvikbamsen Wikan, nestleder
Mathis Nilsen Eira, styremedlem
 Jo Inge Hesjevik,styremedlem
Bente Haug,styremedlem
Geir Enok Thrane,styremedlem
Jan Josef Olli, direktør

Dokumentet er signert digitalt av:

• MARET ALEHTTA GUHTTOR, 14.06.2022
• BENTE HAUG, 14.06.2022
• KURT PASVIKBAMSEN WIKAN, 14.06.2022
• GEIR ENOK THRANE, 14.06.2022
• JO INGE HESJEVIK, 13.06.2022
• MATHIS NILSEN EIRA, 13.06.2022
• JAN JOSEF OLLI, 13.06.2022
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ÅRSREGNSKAP 
2021

Resultatregnskap
Balanse
Kontantstrøm
Noter til regnskapet

Org.nr.: 989 480 731

Årsregnskap

Resultatregnskap
Finnmarkseiendommen

Note 2021 2020

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt 8 70 906 266 71 374 663
Annen driftsinntekt 8 1 280 710 1 538 776
Sum driftsinntekter 72 186 976 72 913 439

Lønnskostnad 2 33 325 658 30 697 875
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 3 161 318 3 181 511
Annen driftskostnad 2 32 735 123 31 707 115
Sum driftskostnader 69 222 099 65 586 501

Driftsresultat 2 964 877 7 326 938

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 7 467 794 495 079
Annen finansinntekt 7 1 174 825 1 351 908
Annen rentekostnad 444 138 673 959
Resultat av finansposter 1 198 481 1 173 029

Ordinært resultat før skattekostnad 4 163 358 8 499 967
Skattekostnad på ordinært resultat 10 195 628 981 824
Ordinært resultat 3 967 730 7 518 143

Årsresultat 6 3 967 730 7 518 143

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 3 967 730 7 518 143
Sum overføringer 3 967 730 7 518 143

Finnmarkseiendommen Side 2

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   MARET ALEHTTA GUHTTOR, 14.06.2022
•   JAN JOSEF OLLI, 13.06.2022
•   MATHIS NILSEN EIRA, 16.06.2022
•   KURT PASVIKBAMSEN WIKAN, 14.06.2022
•   BENTE HAUG, 14.06.2022
•   JO INGE HESJEVIK, 13.06.2022
•   GEIR ENOK THRANE, 14.06.2022
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Balanse
Finnmarkseiendommen

Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Fallrettigheter 4 574 000 574 000
Utsatt skattefordel 10 1 624 126 1 226 183
Sum immaterielle eiendeler 2 198 126 1 800 183

Varige driftsmidler
Grunneiendommer 4 10 663 286 10 663 286
Bygninger 4, 11 33 909 089 33 252 684
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 1 942 723 2 992 981
Sum varige driftsmidler 46 515 098 46 908 951

Finansielle driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 3 27 506 100 27 506 100
Forskuddsbetalte kostnader vedr hyttefelt 9 1 186 000 2 637 095
Forskuddsbetalte kostnader vedr boligfelt Sør Varanger 2 760 000 2 760 000
Andre langsiktige fordringer 9 89 676 212 504
Sum finansielle anleggsmidler 31 541 776 33 115 699

Sum anleggsmidler 80 255 000 81 824 833

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 1 740 414 1 832 280

Fordringer
Kundefordringer 3 176 638 4 260 671
Andre kortsiktige fordringer 9 12 534 335 9 312 318
Sum fordringer 15 710 973 13 572 989

Investeringer
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 7 49 234 810 28 328 735
Sum investeringer 49 234 810 28 328 735

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 18 398 345 36 349 417

Sum omløpsmidler 85 084 542 80 083 420

Sum eiendeler 165 339 542 161 908 254

Finnmarkseiendommen Side 3

Forseglet av

Posten Norge
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Balanse
Finnmarkseiendommen

Egenkapital og gjeld Note 2021 2020

Innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital 6 746 776 6 746 776
Sum innskutt egenkapital 6 6 746 776 6 746 776

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 109 555 641 105 587 912
Sum opptjent egenkapital 109 555 641 105 587 912

Sum egenkapital 6 116 302 417 112 334 688

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 11 25 000 000 27 000 000
Sum annen langsiktig gjeld 25 000 000 27 000 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 335 230 2 761 354
Betalbar skatt 10 596 197 1 339 547
Skyldig offentlige avgifter 9 1 350 709 1 442 266
Annen kortsiktig gjeld 12 20 754 989 17 030 399
Sum kortsiktig gjeld 24 037 125 22 573 566

Sum gjeld 49 037 125 49 573 566

Sum egenkapital og gjeld 165 339 542 161 908 254

Lakselv, 09.06.2022
Styret i Finnmarkseiendommen

Maret Alehtta Guhttor
Styreleder

Kurt Pasvikbamsen Wikan
Nestleder

Mathis Nilsen Eira
Styremedlem

Jo Inge Hesjevik
Styremedlem

Bente Haug
Styremedlem

Geir Enok Thrane
Styremedlem

Jan Josef Olli
Direktør

Finnmarkseiendommen Side 4
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Indirekte kontantstrøm
Finnmarkseiendommen

Note 2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 4 163 358 8 499 967
Periodens betalte skatt -1 336 921 -981 382
+ Ordinære avskrivninger 3 161 318 3 181 511
+/- Endring i varelager 91 866 304 720
+/- Endring i kundefordringer 1 084 033 713 895
+/- Endring i leverandørgjeld -1 426 125 1 402 350
Endring i andre tidsavgrensningsposter 9 -1 739 651 6 088 029
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 997 878 19 209 090

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 767 465 -1 394 145
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 767 465 -1 394 145

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+ Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 3 724 590 3 771 300
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -2 000 000 -2 000 000
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 724 590 1 771 300

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 955 003 19 586 245
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse 64 678 152 45 091 907
= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt 67 633 155 64 678 152

Finnmarkseiendommen Side 5
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Årsregnskap

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god regn-
skapsskikk. 

Bruk av estimater
I utarbeidelse av årsregnskapet har man 
brukt estimater og forutsetninger som har 
påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen 
av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler 
og forpliktelser på balansedagen i henhold 
til god regnskapsskikk. Områder som i stor 
grad inneholder slike skjønnsmessige vur-
deringer, høy grad av kompleksitet, eller 
områder hvor forutsetninger og estimater er 
vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i 
notene.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres 
etter hvert som de leveres. 

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfat-
ter både periodens betalbare skatt og end-
ring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet 
med 22 % på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, 
samt ligningsmessig underskudd til fremfø-
ring ved utgangen av regnskapsåret. Skatte-
økende og skattereduserende midlertidige 
forskjeller som reverserer eller kan reverse-
res i samme periode er utlignet og nettoført. 
Netto utsatt skattefordel balanseføres i 
den grad det er sannsynlig at denne kan bli 
utnyttet. 

Klassifisering og vurdering av anleggs-
midler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til 
varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost, fratrukket avskrivinger og 
nedskrivinger. Langsiktig gjeld balansefø-
res til nominelt beløp på transaksjonstids-
punktet. Varige driftsmidler balanseføres 
og avskrives over driftsmidlets økonomiske 

levetid. Vesentlige driftsmidler som består av 
flere betydelige komponenter med ulik leve-
tid er dekomponert med ulik avskrivningstid 
for de ulike komponentene. Direkte vedlike-
hold av driftsmidler kostnadsføres løpende 
under driftskostnader, mens påkostninger 
eller forbedringer tillegges driftsmidlets 
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 
Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinn-
bart beløp ved verdifall som forventes ikke å 
være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det 
høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. 
Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige
kontantstrømmer knyttet til eiendelen. 
Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for 
nedskrivingen ikke
lenger er til stede. 

Klassifisering og vurdering av omløpsmid-
ler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
normalt poster som forfaller til betaling 
innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg 
til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på
transaksjonstidspunktet. 

Datterselskap og tilknyttet selskap
Datterselskap og tilknyttede selskaper vurde-
res etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 
Investeringen er
vurdert til anskaffelseskost for aksjene med 
mindre nedskrivning har vært nødvendig. 
Det er foretatt
nedskrivning til virkelig verdi når verdifall 
skyldes årsaker som ikke kan forventes å 
være forbigående og det
må anses nødvendig etter god regnskaps-
skikk. Nedskrivninger er reversert når grunn-
laget for nedskrivning
ikke lenger er til stede. Datterselskapet FeFo 
Energi AS er utelatt fra konsolidering fordi 
resultatet i dette selskapet ikke har
betydning for å bedømme Finnmarkseien-
dommens stilling og resultat, jfr Regnskaps-
lovens §  3-8
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Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffel-
seskost og netto salgsverdi. Netto salgsverdi 
er estimert salgspris ved ordinær drift etter 
fradrag for beregnede nødvendige utgifter 
for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost 
inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av 
varene og kostnader for å bringe varene til
nåværende plassering og tilordnes ved bruk 
av FIFO - prinsippet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppfø-
res til pålydende etter fradrag for avsetning 
til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de 
enkelte fordringene. For øvrige 
kundefordringer utføres en uspesifisert av-
setning for å dekke forventet tap på krav. 

Pensjoner - Innskuddsbasert ordning
Finnmarkseiendommen har en innskudds-
basert ordning. Påløpt premie kostnadsføres 
løpende, og Finnmarkseiendommen har 
ingen ytterligere forpliktelser knyttet til pen-
sjonsordningen.

Finnmarkseiendommen har AFP ordning 
tilknyttet Fellesordningen. AFP ordningen er 
ikke en førtidspensjoneringsordning, men en 
livsvarig ytelse. Ordningen er en ytelsesba-
sert flerforetaksordning. Det er selskapets 
oppfatning at en foreløpig ikke har tilstrek-
kelig informasjon om fordeling av pensjons-
kostnad, pensjonsforpliktelser og - midler 
i ordningen som muliggjør pålitelig måling 
innenfor en balansert kost/nytte vurdering. 
Selskapet behandler derfor ordningen regn-
skapsmessig som en innskuddsplan hvor 
premiebetalinger kostnadføres løpende. Det 
gjøres ingen avsetning for forpliktelser i
regnskapet. 

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og ande-
ler vurdert som omløpsmidler) vurderes til 
laveste av

anskaffelseskost og virkelig verdi på balanse-
dagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger 
fra selskapene
inntektsføres som annen finansinntekt. Be-
tingede utfall
Kostnadsknyttede betingede utfall regn-
skapsføres når utfall kan estimeres og kost-
naden anses sannsynlig.

Betingede utfall
Kostnadsknyttede betingede utfall regn-
skapsføres når utfall kan estimeres og kost-
naden anses sannsynlig.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet 
etter den indirekte metoden. Kontanter og 
kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre 
kortsiktige, likvide plasseringer.
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Finnmarkseiendommen

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2021 2020
Lønninger 29 055 906 26 814 867
Pensjonskostnader 3 386 728 3 059 481
Andre ytelser 883 024 823 528
Sum 33 325 658 30 697 875

Selskapet har i 2021 sysselsatt 39 årsverk.

Ytelser til ledende personer Direktør Styret
Lønn 1 164 782 1 111 680
Annen godtgjørelse 14 759 0
Sum 1 179 541 1 111 680

Etterlønn, bonus etc
Direktør Jan Olli har krav på retrettstilling i selskapet etter utløp av åremålstilling.
Det er ikke inngått avtaler om etterlønn, bonus, overskuddsdelinger og liknende mellom selskapet og
ledelsen.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 149 380. Beløpet er eksklusiv merverdiavgift.
Inkludert i dette er honorar for andre tjenester med kr 47 693.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
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Finnmarkseiendommen

Note 3 Aksjer i datterselskap og andre selskaper

Eierandel/ antall
aksjer

Balanseført verdi Resultat 2021 Egenkapital
31.12.2021

FeFo Energi AS 100% 1 000 000 2 164 1 128 132
Sum aksjer i DS 1 000 000

Øvrige aksjer:
Finnmark Kraft AS 4 416 666 aksjer

12,19 %
26 499 998

Nordlysbadet AS 1 aksje 5 000
Snehvit Barnehage AS 1 aksje 0
Andel Snehvit Barnehage 1 andel 0
Andel Loustejok Kraftlag SA 5 andeler 1 102

Totalt 27 506 100

Note 4 Varige driftsmidler

Fall-
rettigheter

Grunn-
eiendommer

Tomter,
bygninger

Driftsløsøre,
inventar

Sum

Anskaffelseskost 1.1.2021 574 000 10 663 286 38 517 342 10 173 191 59 927 819
Tilgang i året 0 0 2 738 465 29 000 2 767 465
Avgang i året 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost
31.12.2021

574 000 10 663 286 41 255 807 10 202 191 62 695 284

Akkumulerte avskrivinger
og nedskrivinger 1.1.2021

0 0 5 264 658 7 180 210 12 444 868

Periodens avskrivinger 0 0 2 082 060 1 079 258 3 161 318

Akkumulerte avskrivinger
31.12.2021

0 0 7 346 718 8 259 468 15 606 186

Bokført verdi 31.12.2021 574 000 10 663 286 33 909 089 1 942 723 47 089 098

Beregnet levetid 20 år 3-5 år
Avskrivingsplan Lineær Lineær
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