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Finnmarkseiendommen eier vi som
bor her i fellesskap. I tusenvis av
år har vi høstet av naturen.
Vår jobb er å sikre at vi fortsatt
kan gjøre det - for oss og
fremtidige generasjoner.
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Forord

Annerledesåret

som ikke ble så annerledes
Korona-pandemien gjorde at 2020 ble et annerledes år, også for FeFo.
Men et drøyt år etter nedstengingen av samfunnet kan vi slå fast at
virkningene har vært langt mindre for oss enn for mange andre.
Selvfølgelig har det tidvis vært utfordrende, men driften har stort sett
gått som normalt. Den største forskjellen fra tidligere år har vært bruk
av hjemmekontor og at vi dessverre har måttet avlyse fysiske møter og
arrangementer med innbyggerne og samarbeidspartnere.
Jan Olli,
Direktør FeFo

Lavere kostnader – bra resultat
Vi var forberedt på at pandemien i større
grad skulle redusere inntektene våre slik at
de skulle bli lavere enn budsjettert. Det slo
ikke til. Tvert imot hadde vi vesentlig lavere
kostnader enn antatt og resultatet ble bedre
enn budsjettert. Vi har stor forståelse for at
pandemien er krevende for flere, særlig for
reiselivet. Vi har forsøkt å bidra med det vi
kan i den vanskelige situasjonen, blant annet
ved å gi romslige utsettelser på betaling, og
ved å forhåndsbetale tjenester. For oss er
det viktig å være en sentral samfunnsaktør i
Finnmark og vi skal fortsatt bidra der vi kan.
Flere store og viktige saker
Den store og krevende saken i 2019 – Nordkappsaken – ble avgjort av FeFo-styret i november samme år. Saken fulgte oss likevel et
godt stykke inn i 2020. Vi kjenner historien,
og jeg har stor forståelse for at saken skapte et stort og brennende engasjement hos
mange.
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Det skal vi selvsagt lytte til, og vi gjorde forsøk på å finne løsninger innenfor det rettslige handlingsrommet vi hadde. FeFo kan
imidlertid ikke gå utenfor dette, selv om det
på kort sikt kunne ha vært opportunt. Dersom vi, som en stor grunneier, ikke forholder
oss til våre forpliktelser, men opptrer vilkårlig, så vil det være til stor skade for Finnmark.
Derfor måtte vi gjøre det vi var rettslig forpliktet til, nemlig å inngå ny festeavtale for
Nordkapplatået.
En annen stor og viktig sak som vi arbeidet
med i 2020, er saken hvor Finnmarkskommisjonen i sin rapport 11. desember 2019 konkluderte at all usolgt grunn i Karasjok eies av
de som bor i Karasjok. Dersom konklusjonen
blir stående, vil ikke Finnmarkslovens hjemler
gjelde i Karasjok, og den øvrige befolkninga
i Finnmark vil ikke lenger ha de rettighetene
som loven sikrer. Befolkningen i Karasjok vil
imidlertid fortsatt ha rettigheter gjennom
loven ellers i Finnmark.

Rapporten krevde store ressurser og er en
av de viktigste sakene vi har hatt til behandling. Den vil kunne endre Finnmark slik vi
alle kjenner det gjennom uminnelige tider,
og få betydning for Finnmarksloven. Det er
god grunn til å anta at dersom konklusjonen
blir stående, vil det samme også gjelde for
Kautokeino og deler av Tana. FeFo har ingen
annen agenda enn at rett skal være rett.
Dersom det ikke er tvil, godtar vi kommisjonens konklusjoner. Dersom det er tvil, bør
sakene avgjøres i domstolene. Det gjelder
særlig i saker av stor betydning. Å ta stilling
til kommisjonens konklusjoner er en lovpålagt oppgave for oss, og vi må også legge
gjeldende nasjonal rett til grunn for våre vurderinger. Jeg har stor forståelse for at denne saken vekker sterke følelser og et stort
engasjement. Jussen er imidlertid følelsesløs.
Vi kan ikke la oss styre av følelser – da vil vi
fort havne i en situasjon der vi gjør ubotelig
skade og ender med at folk mister rettigheter urettmessig.
Vi har ansvar for at finnmarkingenes
rettigheter respekteres
På vegne av alle som bor i Finnmark, forvalter
FeFo grunn og ressurser på Finnmarkseiendommen i samsvar med Finnmarksloven.
Grunn og ressurser skal forvaltes i tråd med
både rettigheter hjemlet i Finnmarksloven,
og rettigheter på annet grunnlag – for
eksempel av sedvane og alderstidsbruk.
Slike rettigheter varierer geografisk, og mellom grupper og individer. Dette setter klare
begrensninger og føringer for hvordan vi kan
forvalte grunn og ressurser.

Finnmarkingenes rettigheter skal respekteres
og komme til uttrykk. Vi har et stort ansvar
for dette, men praksisen vår er langt fra endelig definert. Blant annet vil rettighetskartleggingen ha stor betydning for dette arbeidet fremover. Etter at Høyesterett hadde
avsagt sin dom i «Nessebysaken» tok FeFo
initiativ overfor Nesseby bygdelag. Vi ønsket
å utvikle en samarbeidsmodell sammen med
lokalbefolkningen for å sikre medinnflytelse
i forvaltningen av de fornybare ressursene,
slik at befolkningens rettigheter blir sikret
og kommer til uttrykk i forvaltningen. På
grunn av pandemien har det ikke vært mulig
å møtes i større forsamlinger, og dette har
dessverre forsinket prosjektets framdrift. Arbeidet har høy prioritet hos oss, og vil etter
hvert også igangsettes for andre områder i
Finnmark.
Vår forvaltning av jakt og fiske er et eksempel på hvordan FeFo ivaretar finnmarkingers rettigheter. Vi skal sikre en bærekraftig
forvaltning for kommende generasjoner, og
samtidig være en garantist for at finnmarkinger har god tilgang på å utnytte ressursene
til rimelige priser. De som bor utenfor Finnmark må betale mer for å få tilgang til ressursene. Det skulle bare mangle – det er jo
finnmarkingene som er grunneiere.
FeFo sin arbeidshverdag er omfattende. Vi
har et bredt saksomfang som spenner over
et stort geografisk område. Du kan lese mer
om vår drift i 2020 i denne årsrapporten.
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Virksomhetsområder
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Vårt løfte til
deg som bor i
Finnmark er at
du alltid skal
kunne finne
et sted for det
som er viktig
i ditt liv.
Årsrappor t 2020
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Grunn og rettigheter

Sverre Pavel
Leder for grunn og rettigheter
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I avdelingen for grunn og
rettigheter har vi ansvar
for festekontrakter,
behandling av søknader
om tomter og rettigheter,
innløsning/eiendomssalg,
eiendoms- og rettighetssikring, samt eiendomsutvikling på Finnmarkseiendommen.

550
saker

59 søknader
om boligtomt
76 søknader
om hyttetomt

om overføring av
festerett

Tall og fakta om festekontrakter i 2020
I FeFo har vi i overkant av 12 000 aktive festekontrakter. De omfatter boligtomter, hyttetomter, landbruksjord og næringstomter.

nadene er innvilget og 28 avslått fordi de er
i strid med arealplanen, tomt ikke ledig eller
hyttefelt ikke klart for tildeling. De øvrige er
under behandling.

I 2020 ble 550 saker om overføring av festerett ferdigbehandlet. Det er en vesentlig
økning i forhold til 2019, da det ble overført
396 festekontrakter. I 2020 fikk vi 1 736
søknader om tillatelse til bruk av grunn og
tilhørende rettigheter.

Antall søknader om tilleggsjord eller beiteareal er 11. Det er på samme nivå som 2019,
da vi fikk inn 12 søknader. Fem søknader er
til behandling. 6 er avslått, areal ikke ledig
eller søknad ble trukket.

Tall og fakta om behandling av søknader
om tomter og rettigheter i 2020
I 2020 fikk vi inn 59 søknader om boligtomt.
Det er 21 flere enn året før. Av de 59 er 33
innvilget, mens 15 er avslått eller trukket
tilbake. Fire er fortsatt under behandling og
sju var uaktuelle.

Tall og fakta om behandling av søknader
om innløsning og eiendomssalg i 2020
I 2020 fikk vi 48 søknader om kjøp av grunn
og innløsning i henhold til tomtefesteloven.
Det er en nedgang fra 2019 da det kom inn
62 saker. Det er særlig søknader om innløsning som har sunket, fra 35 i 2019 til 21
i 2020.

Det kom inn 76 søknader om hyttetomter i
2020. Det er 24 flere enn året før. 22 av søk-

Av 21 søknader om innløsning ble 14 innvilget. To har fått informasjon om ordningen,
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mens én har fått avslag. De øvrige tilfredsstilte ikke kravene til innløsning. Alle innløsningssakene gjelder salg av boligfestetomter.
De øvrige 27 søknadene om kjøp av grunn
gjelder i hovedsak arronderingssalg. Åtte
søknader er innvilget, mens 14 søknader om
kjøp er avslått. Én søknad er til behandling,
mens to er trukket. To søknader ble returnert da omsøkt areal ikke var på FeFo-grunn.
Tall og fakta om eiendoms- og rettighetssikring i 2020
I 2020 ble vi stevnet som part i ti nye jordskiftesaker. Det er på samme nivå som året
før. Alle slike saker er ressurskrevende å
forberede.
Bruksordningssaken for Detsikaveien ble
sluttført i Finnmark jordskifterett. Dommen
fastslo at FeFo som grunneier fikk 1,5 andeler av det en hytteeier fikk i veilaget.
Også i år har vi brukt ressurser på å forbedre kvaliteten i matrikkelen. Dette for å
bidra til at eiendomsskattekrav ikke går via
oss, men fra kommunene som krever eiendomsskatt.
Vi deltok i flere Geovekstprosjekter i 2020.
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.
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Tall og fakta om eiendomsutvikling i 2020
I 2020 ble en opsjonsavtale ferdigbehandlet,
hvor formålet er å bidra til å utvikle FeFogrunn. Etter ønske fra Alta kommune ble det
gitt opsjon til Frantzbakken AS for utvikling
av et område til sosial boligbygging. Flere opsjoner er til behandling, blant annet et boligområde i Lakselv i Porsanger kommune.
Det ble sluttført en avtale om disposisjonsrett for Berlevåg industripark med Berlevåg
kommune. Avtalen er signert.
Det ble i 2020 inngått en samarbeidsavtale
for disponering av Finnmarkseiendommen
til boligbygging med Polarlys boligbyggelag,
som er representert i kommuner som Alta,
Sør-Varanger og Porsanger. Det ble også inngått en avtale som gir Alta kommune rett til å
lyse ut utbyggingsprosjekter på FeFo-grunn
tilknyttet Lille Komsa.
FeFo bidrar aktivt i kommuneplanprosessene
og øvrig detaljplanlegging.
I 2020 ga vi innspill til:
•
•

Fire kommuneplaner
En reguleringsplan for industri/næring

FeFo bidrar aktivt i kommuneplanprosessene og øvrig detaljplanlegging.

I 2020 GA VI INNSPILL TIL:

Fire kommuneplaner
En reguleringsplan for
industri/næring

Årsrappor t 2020
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Næring

Kate Beate Persen
Leder for næring
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I næringsavdelingen har
vi ansvar for skog og
ved, grus og pukk, naturstein, mineraler, fornybar
energi, egne skogsbilveier, samt hytter
og åpne koier på
Finnmarkseiendommen.

772 809 m

3

grus, pukk og
blokkstein

256 km
skogsbilveier

22 vannkraftverk
2148 vedteiger
Tall og fakta om skogbruk i 2020
I 2020 ble det tatt ut 5 111 kubikkmeter
tynningsvirke og sagtømmer fra Pasvik,
3 042 kubikkmeter fra Alta og 1 250 kubikkmeter fra Karasjok. Virket går til bioenergianlegg ved Forsvarets anlegg i Sør-Varanger
i Porsanger. Knappe 750 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 leies inn. 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 2020 ble det kun gjort vårvedlikehold på
veiene i Pasvik. I Karasjok står FeFo alene
om vedlikehold av den delen av Anárjokveien
som går fra siste faste bosetting til Basevouvdi. Vårløsningen ga veien hard medfart
og mange stikkrenner måtte byttes 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. Telling fra Grensefossveien og Kjerringnesveien i Øvre Pasvik
fram til høsten 2020 gir oss god oversikt over
bruken av skogsbilveiene. Den mest brukte
veien er Grensefossveien. 450 besøkende
fant veien til Treriksrøysa via den 19,8 kilometer lange skogsbilveien, som er i svært
dårlig forfatning.

Årsrappor t 2020
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Tall og fakta om frivillig vern av skog i 2020
FeFo ga i 2017 et tilbud om frivillig vern av
skog i Pasvik. Det er to forutsetninger for
vern av de minst tilgjengelige skogområdene:

Vedteigskartet er oppdatert ved at grenser
for seks vedteigsområder i Sør-Varanger og
Porsanger er justert og innskrenket. Fortsatt
er det nok ved tilgjengelig for hogst.

•

Reinpolitiet og SNO i Kirkenes har deltatt i
arbeidet ved å gi innspill til endring av områder i Sør-Varanger kommune, hvor vedteiger
har stimulert til uønsket bruk av områdene.
Vedteigsområdene som ligger i og nær militære skytefelt er gjennomgått i samarbeid
med Forsvaret. I Hálkavárri og Høybuktmoen
skytefelt er et mindre område fjernet fra
vedteigs-kartet fordi det brukes som skytebane. Alle som har vedteig i og nær skytefeltene vil få informasjon om når det er militær
aktivitet. De må også koordinere sin ferdsel
til og fra vedteigene med Forsvaret.

•

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 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 2020
FeFo gikk over til 3-årige vedteiger i 2018.
Ved utgangen av 2020 var det 2148 vedteiger
på Finnmarkseiendommen. I 2020 var det
det 394 nye teiger. I slutten av 2020 og starten av 2021 har næringsavdelingen og utmarksavdelingen gjort et større arbeid med
oppdatering av vår portal for kjøp av vedteig,
NatureIT.
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Ordningen med gjenkjøp av vedteig er
deaktivert. Den gamle teigen kan fortsatt
velges på nytt på vanlig måte. Løsningen for
gjenkjøp ligger fortsatt i NatureIT-systemet,
dersom det er behov for det i framtiden.
Vilkårene for hvert enkelt av alle våre 307
vedteigsområder er gjennomgått, justert og
tilpasset dagens situasjon. Språket er også
forbedret og gjort ensartet for alle områdene. Navn på alle vedteigsområdene er gjennomgått og oppdatert slik at de samsvarer
med gjeldende kartgrunnlag.

Du har rett til å jakte,
fiske, plukke multer,
sanke og hugge din
egen ved. Som bosatt
i Finnmark er du
grunneier.

Årsrappor t 2020
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Tall og fakta om uttak av byggeråstoffer
og industrimineraler i 2020
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
13,2 millioner kroner i 2020, mot 10 millioner
året før.
I 2020 ble det solgt 772 809 m3 grus, pukk
og blokkstein fra uttak på Finnmarkseiendommen. Til sammenligning ble det i 2019
solgt 542 627 m3. Økningen skyldes økte
leveranser av stein fra noen få store masseuttak. I tillegg ble det omsatt naturstein for
nærmere 90 mill, 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.
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Utskiping av store mengder gjør at fraktkostnaden reduseres, og leveranser fra Finnmark
blir konkurransedyktige. Mellom 40 og 50 %
av grus, pukk og blokksteinsalget er gått ut
av Finnmark, til marine prosjekter (sjøbunn
og molo). I tillegg kommer salg av Altaskifer
til inn- og utland.
Det ble i 2020 rapportert om uttak fra 51
masseuttak/natursteinsbrudd i 15 kommuner. Noen kommuner har ikke tilgang til
kortreiste byggeråstoffer. Mange små uttak
legges ned, da kravene til driftskonsesjon blir
for kostbare å imøtekomme for små entreprenører.
I Finnmark utvinner Sibelco Nordic nefelinsyenitt på Stjernøya i Alta kommune. Elkem
Austertana utvinner kvartsitt fra brudd
i Austertana. I 2020 fikk vi 4,2 millioner i
grunneieravgift fra disse.
Mineraldirektoratet har fortsatt lang behandlingstid for driftskonsesjon, og blant annet
venter Alta Skiferbrudd SA på å få behandlet
sin søknad.

Tall og fakta om massedeponi i 2020
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 ber kommunene om å sette av
areal til massedeponi i forbindelse med rulleringen av gjeldende arealplaner.

Tre vindkraftverk er under oppføring og vil
stå ferdig 2021/2022: Dønnesfjord Vindpark
AS på Skonnertfjellet på Sørøya (14,1 MW),
Varanger Kraftvinds prosjekt «Raggovidda II»
og nye Havøygavlen vindpark.

Tall og fakta om vann- og vindkraftverk
i 2020
De samlede inntektene fra vann- og vindkraftverk utgjorde 3,6 millioner kroner, en
nedgang på 1,5 millioner kroner fra året før.
Svært lave strømpriser i 2020 er årsaken til
nedgangen. Finnmark Krafts vindkraftverk
på Hamnefjell i Båtsfjord og Varanger Krafts
vindkraftverk på Raggovidda i Berlevåg
kommune har begge rekordhøy produksjon.
I 2019 vedtok styret i FeFo å selge sin aksjepost i Finnmark Kraft AS (12,45 prosent).
Salget er ikke gjennomført.

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 176 utleiedøgn
– eller 30 prosent belegg. FeFo har avtale
med Pasvik jeger- og fiskeforening og Sotkajærvis verden om ettersyn og kjøring av ved
til utleiehytter og åpne koier i Pasvik.

Det er i dag 22 vannkraftverk i drift på Finnmarkseiendommen. Mini- og mikrokraftverk
er ikke regnet med.
Tall og fakta om hytter og koier i 2020
FeFo eier 20 hytter i Sør-Varanger, Karasjok,
Porsanger og Alta kommuner.

Årsrappor t 2020
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Våre moderne liv krever
at vi bor og kan bevege
oss trygt. Vi sikrer grus og
pukk til veier, hus, tomter,
bruer, moloer og annen
infrastruktur.
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Utmark

Einar Johannes Asbjørnsen
Leder for utmark

Til tross for at hele Norge var preget av
koronapandemien i 2020, var jakt- og
fiskeaktiviteten hovedsakelig på samme
nivå som året før. For FeFo og vår drift
ga pandemien seg utslag i mindre reiseaktivitet og økt digital møtevirksomhet.
I 2020 har vi vært opptatt av å tilrettelegge
for et samarbeid på tvers av landegrensene for å styrke vilt- og fiskeforvaltningen
på Finnmarkseiendommen. I løpet av
året ble det opprettet en møteplass med
jaktforvaltere og forskere i våre nabokommuner i Finland (Metsähallitus, LUKE og
Omariista). Vi mener at samarbeidet og
kunnskapsdelingen vil bidra til en bedre
forvaltning på begge sider av landegrensa.
Samarbeidet vil blant annet omhandle temaer som elgtrekk over landegrensene og
bestandsestimat for hønsefugl i Finnmark
og i nabolandet.
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I utmarksavdelingen har
vi ansvar for storvilt- og
småviltjakt, innlandsfiske,
samt laksefiske i sjø og i
elver på Finnmarkseiendommen.

8 357
fiskekort
Tall og fakta om innlandsfiske i 2020
I 2020 videreførte vi begrensninger på utlendingers fiske i
perioden 15. mars – 15. juni.
Dispensasjon fra bostedskravet ble gitt under gitte vilkår,
fortrinnsvis til lokale reiselivsbedrifter.
Innbyggere med bostedsadresse i Finnmark fisker
gratis. Vi oppfordrer alle
finnmarkinger til å løse
gratiskort, slik at vi kan øke
kunnskapen vår om bruken
av de over 60 000 innlandsfiskevannene og innlandsfiskeressursene vi har i
Finnmark.
I 2020 ble det totalt utstedt
8 357 fiskekort. Av disse var
4 883 ordinære døgn- og
sesongkort, mens 838 av
fiskekortene var døgn- og
sesongkort for familier.

Innenfor øvrige fiskekortkategorier så fordelingen slik ut:
Det ble løst 1 104 gratiskort
med følgende fordeling:
•
•
•

864 gratis registreringskort til bosatte i Finnmark
235 gratiskort til ungdom
17 gratiskort til ungdom i
Pikefossen fiskeområde

I Čábardasjohka ble det solgt
543 kort for til sammen 140
220 kroner. Disse var fordelt
på:
•
•

477 kort til tilreisende fra
utenfor Finnmark
62 kort til medlemmer i
Kautokeino JFF og andre
bosatte i Finnmark

Finlendere
Nordmenn
Andre
I Pikefossen fiskeområde
ble det solgt 981 kort for til
sammen 241 155 kroner.
I 2020 var det klart flest
finske sportsfiskere som besøkte fiskevannene på Finnmarkseiendommen, og de
stod for cirka 65 prosent av
de løste fiskekortene som ble
utstedt til tilreisende. Nordmenn utenfor Finnmarks
grenser stod for cirka 33
prosent av de tilreisende. De
resterende drøye to prosentene fordeler seg på svensker, dansker og «andre». På
grunn av koronapandemien
var andelen svensker, dansker og andre nasjonaliteter
lavere enn tidligere år.
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Fiskeområder med flest aktiveringer
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Figur 1. Fiskeområder med flest aktiverte dager på Finnmarkseiendommen i 2020.

Fiskesonene med flest aktiverte fiskedager i
2020 var Laksefjordvidda i Lebesby kommune med 2 517 dager og Čárajávri med 1 750
(figur 1).
Pasvikelva, Gaggavann og Pikefossen/Nieidagorži fiskeområder er videreført som egne
fiskesoner og har alle registrert økning av
aktiverte døgn i 2020. I POR57 – Gaggavann
gikk andelen aktiverte døgn opp fra 122
døgn i 2019 til 205 døgn i 2020. I SVA55 –
Pasvikelva, gikk andelen aktiverte døgn opp
fra 533 i 2019 til 984 i 2020. I Pikefossen/
Nieidagorži fiskeområde gikk aktiverte fiskedøgn opp fra 1395 i 2019 til 2354 i 2020.
Pikefossen/Nieidagorži fiskeområde inkluderer Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. Pikefossen/Nieidagorži fiskeområde har
mange utenlandske fiskere og er lite brukt av
lokalbefolkningen.
På Finnmarkseiendommen ble det i 2020
aktivert totalt 23 041 fiskedager og dette
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er en nedgang på 808 fiskedager fra 2019.
Flest aktiveringer har tradisjonelt vært på
senvinteren og i juli/august. Figur 2 viser at
antall aktiveringer var i ferd med å øke i begynnelsen av mars, før det ble en brå stopp.
Mot slutten av juni økte antall aktiveringer
igjen. Årsaken til denne utviklingen finner
vi i stengning og gjenåpning av grensene i
forbindelse med koronapandemien.
I 2020 ble det rapport inn færre fisk enn året
før. Totalt ble det rapportert inn 30 311 fisk,
mot 36 734 fisk i 2019. Ørret utgjør cirka
43 prosent av de rapporterte fiskene, mens
røye og harr utgjør henholdsvis cirka 21 og
20 prosent av rapportert fisk. Totalt er det
rapportert 9 432 ganger.
Mer enn fire av fem fiskekort ble solgt på
nett via kortsalgsportalen NatureIT. De
resterende kortene ble solgt av våre lokale
tilbydere, som har sin egen adgang til
NatureIT.

FLEST FISKEDAGER:

Laksefjordvidda: 2 517
Čárajávri: 1 750

Årsrappor t 2020
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Aktiveringer per døgn
700

Antall aktiveringer var i ferd med å
øke i begynnelsen av mars, før det
ble brått slutt. Antall aktiveringer
tiltok mot slutten av juni.
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Figur 2. Fordeling av antallet aktiverte fiskedager gjennom sesongen på Finnmarkseiendommen i 2020.

Totaltvekt rapportert forpaktede vassdrag
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Figur 3. Fangst av laks i forpaktede vassdrag på Finnmarkseiendommen i perioden 1993 - 2020.

24

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

10000

Elvefangst av laks i Finnmark
200000

Avlivet laks i alt (kg)
Gjenutsatt laks i alt
(stk)

150000

100000

50000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0

Figur 4. Totalfangst av laks i alle elver i Finnmark, i perioden 1993 – 2020.
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Tall og fakta om fiske etter sjøvandrende
laksefisk i elv i 2020
FeFo forpakter bort fiskeretten til 53 vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. I hovedsak forvaltes fiskeretten av lokale organisasjoner. I 2020 solgte FeFo fiskekort i 13 elver
som ikke har forpaktningsordning. Totalt ble
det aktivert 231 døgn i disse elvene. I 2020
solgte vi totalt 25 sesongkort for laksefiske
tilsvarende 6 290 kroner og 44 døgnkort
tilsvarende 10 125 kroner. Det innebærer at
vi i 2020 forvaltet fisket etter anadrome arter
i 66 vassdrag.
Som vanlig var det store fangstvariasjoner
i elvene i Finnmark også i 2020-sesongen.
Imidlertid var det en generell nedgang i de
aller fleste vassdragene i 2020. Som figur
3 viser, har trenden for våre forpaktede
vassdrag vært stigende fangster frem til en
foreløpig topp i 2017. De tre siste sesongene
registrerer vi en tilbakegang, men i et lengre
tidsperspektiv, tilbake til årtusenskiftet, har
det vært en markert økning i de rapporterte fangstene. For Finnmark som helhet
viser figur 4 en større negativ trend, noe
som i sterk grad skyldes situasjonen i Tana.
Elvefangstene i Finnmark utgjorde cirka 18
prosent av den totale elvefangsten på landsbasis i 2020.
Ved hjelp av gode rapporteringsrutiner, tellinger og gode oppsynsordninger har våre forpaktere god kontroll på den daglige driften
i vassdragene. Fangster og tilbakemeldinger
fra forpakterne tilsier at bestandssituasjonen
er god i de fleste elvene på Finnmarkseien-
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dommen.
Fangstene av sjørøye har en fortsatt dalende
utviklingskurve (figur 5). Sjøørretfangstene
varierer noe fra år til år, men i et lengre
tidsperspektiv, virker sjøørreten å ha en
stabil bestandsutvikling (jamfør figur 6). Det
foregår noe kartleggingsarbeid i elvene våre,
og spesielt der det er kameraregistrering
har man god kontroll på sjøørret og sjørøye.
I tillegg har Veidnes fiskeforening hatt et
prosjekt i samarbeid med NTNU for å kartlegge bestanden i Lille Porsangerelva. Det
er ønskelig med mer kunnskap om disse to
artene.
Våre forpakterforeninger omsatte fiskekort
for 13,22 millioner i 2020, noe som er en
nedgang på fire prosent sammenlignet med
omsetningen året før. Sett i lys av pandemien, hadde vi forutsett en langt kraftigere nedgang i omsetningen. Forpakternes
kortsalgsomsetning ga en forpaktningsavgift
på 3,06 millioner, som er en nedgang på 205
000 kroner fra 2019.
FeFo ga i året som gikk 728 400 kroner i
tilskudd gjennom forpakternes tilskuddsordning. Midlene gikk i hovedsak til oppsynsoppgaver. Inkludert i tilskuddet er også 200 000
kroner til et prosjekt for bevaring og utvikling
av storørretbestanden i Pasvikelva.
På senhøsten 2020 gjennomførte vi en forpaktersamling med temaet pukkellaks.
På grunn av pandemien ble seminaret gjennomført digitalt. Det var god oppslutning.
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Figur 5. Fangst av sjørøye i Finnmark i perioden 1993 – 2020.
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Figur 6. Fangst av sjøørret i Finnmark i perioden 1993 – 2020.
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Sjølaksefiske i Finnmark
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Figur 7. Antall sjølakseplasser i bruk i Finnmark. Figuren viser både private og FeFo-plasser.
Den viser også gjennomsnittlig fangst per plass.

Tall og fakta om Sjølaksefiske i 2020
Sjølakseplasser på Finnmarkseiendommen
tildeles etter reglene gitt av styret. Hvert
tredje år fornyes alle lakseplassene i en kommune. I 2020 var det Berlevåg, Hammerfest,
Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana som
sto foran fornying av sine sjølakseplasser for
sesongene 2020–2022. I disse kommunene
innvilges søknadene for tre år. Avtaler om
lakseplass sendes ut årlig.
I 2020 ble det utvist plass til 313 fiskere og
293 registrerte seg hos Statsforvalteren.
Av disse hadde:
- 202 en plass
- 74 to plasser
- 36 tre plasser
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Til sammen blir det 458 lakseplasser av totalt
cirka 1 680 plasser på Finnmarkseiendommen. Året før var tilsvarende tall 433 lakseplasser.
Det er ikke mulig å si noe om fangsten på
FeFo sine lakseplasser, men i Finnmark ble
det totalt fanget 80,6 tonn i 2020, 91,2 tonn i
2019, 130,8 tonn i 2018 og 137,5 tonn i 2017
(figur 7). Det ble tatt i snitt 101 kilo laks per
lakseplass.

Tradisjonskunnskapen – árbemáhttu er vår felles
hukommelse. Som et tidløst ID-kort og lønnsslipp
forteller den oss, og våre etterkommere, hvem
vi er og hvordan vi kan leve i og av omgivelsene
våre. Å miste denne hukommelsen, er som å bli
gjest i eget hjem. Derfor tilrettelegger vi for bruk
og videreføring av lokal tradisjonskunnskap árbemáhttu.
Årsrappor t 2020
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Småviltkortsalg i Finnmark 1985 - 2020
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Figur 8. Solgte småviltjaktkort i Finnmark / på Finnmarkseiendommen i perioden 1985–2020.

Tall og fakta om småviltjakt i 2020
I 2020 så vi en økning i antall solgte jaktkort
med 6 162 kort mot 5 720 i 2019.
144 av jaktkortene var for vintersesongen
(januar–april) og 6 018 i høstsesongen
(juli–desember). Jakt på lirype, fjellrype,
skogsfugl og hare er mest utbredt.
Jaktkortene fordeler seg som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 499 dagskort – hvorav 78 prioritert
reiselivsbedrifter og seks harejaktkort
1 874 sesongkort
kommune for bosatte i Finnmark
1 538 sesongkort gyldig for hele Finnmarkseiendommen for bosatte i Finnmark
106 sesongkort kommune gyldig for
perioden fra 25. september (for tilreisende)
52 sesongkort gyldig for hele
Finnmarkseiendommen (for tilreisende
ungdom)
93 smårovviltkort
18 rovviltkort
20 hundetreningskort

Av de solgte jaktkortene ble 3 505 kort solgt
til personer som bor i Finnmark og 2 657 til
personer som bor utenfor fylket (figur 1).
Det ble solgt jaktkort for om lag 4,7 millioner
kroner i 2020, noe som er 0,4 millioner kroner mer enn året før. De aller fleste jegerne
benyttet nettportalen NatureIT til kjøp av
jaktkort, aktivering og fangstrapportering.

Det ble solgt jaktkort for om
lag 4,7 millioner kroner i 2020

6 162

SOLGTE JAKTKORT

144 i vintersesongen
6 018 i høstsesongen
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Tetthet av liryper i Finnmark 2000 - 2020
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Figur 9. Takseringsresultat Finnmark 2001–2020.

Hønsefugltaksering
Det ble taksert 500 kilometer linjer i 13
kommuner, mot 508 kilometer året før.
Takseringene i 2020 viste noe under middels
tettheter av lirype på Finnmarkseiendommen, tilsvarende resultatene i 2001 og 2016.
Kyllingproduksjonen var svak. Totalt var det
sju ryper per kvadratkilometer, mot 13 året
før (figur 9). Vi registrerte variasjoner innad i
delområdene.
I Pasvik har vi fra 2019 fått et estimat for
storfugl, mens vi tidligere kun hadde deskriptiv statistikk. Estimatet er et resultat av
doblingen av takseringslinjer i Pasvik. Estimert tetthet av storfugl i Pasvik var to per
kvadratkilometer.
Takseringene ble gjort i samarbeid med
Vadsø JFF, Sør-Varanger JFF, Måsøy JFF, samt
Vest-Finnmark Fuglehundklubb, avdelingene
Alta, Hammerfest og Lakselv.
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FeFos takseringer registreres og lagres i
Hønsefuglportalen. Takseringsdata er åpent
tilgjengelig for bruk i forskning og forvaltning,
gjennom GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Tilgjengeliggjøring av data har to
års forsinkelse for å sikre at rettighetshaverne har forrang når det gjelder bruk av egne
data. Ved utgangen av 2020 har takseringsdatasett fra FeFo blitt benyttet som datagrunnlag i 12 vitenskapelige publikasjoner.
Reguleringer av småviltjakta sesongen
2020/2021
Med bakgrunn i takseringsresultatene av
lirype og skogsfugl, ble det innført dagskvote per jeger på tre ryper (fjellrype og lirype
samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Det
ble satt en sesongkvote for bosatte i Finnmark på 20 ryper (fjellrype og lirype samlet).
Sesongkvoten inkluderte ikke snarefangst.
Etter vedtak fra styret i FeFo i mars 2020, er
det ingen begrensning i antall tillatt fangede
ryper ved snarefangst.

RAPPORTERT FELT I 2020

9 190 liryper
3 353 fjellryper
75 ryper med snare

Årsrappor t 2020
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Tilreisende jegere har en lavere sesongkvote
enn innbyggerne i Finnmark. For 2020 ble
sesongkvoten for tilreisende jegere satt til
ti ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele
Finnmarkseiendommen. I kommunene
Sør-Varanger og Karasjok ble det innført
dagskvote på én skogsfugl per jeger per dag,
samt sesongkvote for skogsfugl på to fugler.
Det ble innført fredning av orrhøne og røy
for hele jaktsesongen 2020/2021.
Antallet tilreisende jegere per jaktfelt ble justert av hensyn til jaktretten til de som bor i
Finnmark. Justeringen ble gjort med utgangspunkt i erfaringsbasert kunnskap om lokale
jegeres jaktutøvelse i det enkelte feltet, og av
hensyn til reindrifta. I jaktfelt Ingøy og Loppa
øy ble antallsbegrensningen for personer bosatt i Finnmark videreført. Et begrenset antall
jaktkort for tilreisende ble lagt ut for salg før
takseringen. Etter takseringen bestemte
FeFo at det ikke skulle legges flere kort
for rypejakt ut for salg til tilreisende. Egne
harekort ble solgt for enkelte jaktfelt. Fem
lokale reiselivsbedrifter i Kautokeino kommune samt én i Tana kommune fikk innvilget
prioriterte jaktkort til kundene sine. Jegerkundene som jaktet i Kautokeino kommune
var fordelt på 14 jaktfelt.
Jaktdager og fangstrapportering
For kalenderåret 2020 ble det aktivert flere
jaktdager enn året før, med 23 719 jaktdager
mot 20 362 i 2019. Ifølge innrapporteringen
ble det ikke jaktet på 4 416 av dagene. Antall
aktiverte dager fordelte seg med 1 145 i vintersesongen og 22 574 i høstsesongen. Jaktrapport ble levert av 93 prosent av jegerne,
noe som tilsvarer innrapporteringen året før.
Det ble i kalenderåret 2020 rapportert felt:
•
•
•
•
•
•
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9 190 liryper, mot 10 981 i 2019
3 353 fjellryper, mot 3 463 i 2019
75 ryper ble rapportert fanget i snare
66 skogsfugl (samlet)
56 storfugl
592 harer

Spørreundersøkelse blant jegere bosatt i
Finnmark
I 2020 gjennomførte FeFo to spørreundersøkelser blant lokale småviltjegere i Finnmark,
og tidligere småviltjegere som ikke jakter eller fangster lenger. Målet var å få mer kunnskap for å kunne vurdere om det er noen
spesielle mønstre som peker seg ut, spesielt
med tanke på samisk bruk.
Vårjakt på ender
Jakt på ender om våren i Kautokeino kommune er regulert ved Forskrift om kvoteregulert
vårjakt på ender fra og med år 2013 til og
med år 2022, Kautokeino kommune, Finnmark. Våren 2020 administrerte FeFo jakta.
Tidligere har kommunen utført dette arbeidet, men etter et samarbeid mellom Kautokeino kommune og FeFo var det enighet om
at FeFo overtok administreringen.
Møteplasser
I forbindelse med jaktstart på ryper etablerte FeFo den 9. september en informasjonsstand i Vestre Jakobselv, i samarbeid med
Statens naturoppsyn (SNO) og Reinpolitiet.
Liknende tiltak ble gjennomført året før på
Sørøya. Tiltaket vurderes som positivt fordi
det gir en møteplass blant annet for utveksling av informasjon og kunnskap mellom
jegere/rettighetshavere og FeFo.
Snarefangst
Det ble i 2020 vedtatt å innføre et eget
snarefangstkort. Kortet er obligatorisk dersom man skal fangste med snarer på Finnmarkseiendommen. Kortet var imidlertid
ikke tilgjengelig ved starten på fangsttid 1.
november.

RAPPORTERT FELT I 2020

56 storfugl
592 harer
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Tall og fakta om storviltjakt i 2020
I 2020 ble det lyst ut 298 elgjakttilbud
(medregnet to jaktfelt avsatt til opplæringsjakt), med en samlet kvote på 1 022 dyr.
I Anárjohka nasjonalpark ble det i 2020 bare
organisert jakt i randsonefeltene, som følge
av koronapandemien.
417 jaktlag med til sammen 2 251 jegere
sendte inn elgjaktsøknad. Det var cirka 80
flere jegere enn året før. Administrasjonen av
elgjakta ble overført til et nytt forvaltningsverktøy, www.storviltportalen.no, der jaktlederne logger på «Min side» og administrerer
jakta selv. Tilbakemeldingene fra brukerne
på løsningen var blandede, men i hovedsak
gode.
Under jakten i 2020 felte jegerne til sammen
698 dyr i Finnmark. Dette var cirka 15 prosent færre dyr enn året før (818 dyr) (figur 3).
Flest elg ble felt i Tana kommune med 178
dyr (figur 4). I Karasjok, som hadde flest fellinger i 2019, falt fellingsresultatet med drøyt
20 prosent (fra 201 dyr til 159 dyr). I Øvre
Anárjohka nasjonalpark ble det felt 16 elg,
som var bare halvparten av uttaket i 2019.
Den lange og snørike vinteren 2019–2020 var
trolig viktigste årsak til at færre elg ble felt.
I alt 29 jegere løste jaktkort for rovvilt i 2020,
mot 30 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 ikke felt jerv på lisensfelling
i sesongen 2019/2020. I samme periode var
det verken kvotejakt på gaupe eller lisensjakt
på bjørn.
FeFo etablerte en stand i Kautokeino rett i
forkant av elgjakta for å komme i dialog med
elgjegere samt informere om ny forvaltningsløsning.
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2 251 jegere sendte inn elgjaktsøknad, det var
cirka 80 flere jegere enn året før.

698 ELG

BLE FELT I FINNMARK
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Felte elg i Finnmark
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Figur 10. Felte elg i Finnmark i perioden 1990–2020.

Felte elg per kommune 2017 - 2020
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Figur 11. Kommunevis fordeling av felte elg i Finnmark 2017–20.
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Tana

Vadsø-Vardø

Andre

Helleristningene vitner om en eldgammel
tradisjon for fangst og fiske i Finnmark.
I dag står denne kulturen fortsatt sterkt
i vår identitet. Ved å ta vare på naturgrunnlaget og kunnskapen som vi har
arvet, gir vi den samme historien
videre til de som kommer
etter oss.
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Årsberetning

ÅRSBERETNING
2020
Opplysninger om virksomheten
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (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 (tidligere Finnmark fylke). Virksomheten omfatter
bortfeste av grunn til bolig-, fritids- og næringsformål, utleie og salg av grus- og mineralforekomster, utleie av vind- og vannfallsrettigheter, salg av eiendom og aktiviteter
knyttet til jakt og fiske og skogsdrift.

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 2020 bestått av følgende
medlemmer:
Bente Haug, leder til 3.2.2020
Máret Guhttor, leder fra 3.2.2020
Mathis Nilsen Eira, nestleder fra 3.2.2020
Kurt Wikan
Jo Inge Hesjevik
Line Kalak
Erik Sundland (ansattes representant)
I 2020 har styret avholdt åtte styremøter og
behandlet 88 saker.
FeFo har en kontrollkomite på tre medlemmer. Sametinget, Troms og Finnmark fylkesting og Staten oppnevner ett komitemedlem
hver. Kontrollkomiteen fører tilsyn med at
FeFos virksomhet drives i tråd med Finnmarksloven og annen lovgivning. Komiteen
avgir egen årsberetning.
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Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning
om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningene er til stede.

ne midler’ som er redusert og kostnadsført
med 0,5 mill. kroner i 2020. I tillegg har vi
gitt tilsagn om støtte til Finnmark Friluftsråd
og Protect Sapmi med til sammen 0,5 mill.
kroner.

Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets mening gir årsregnskapet et
rettvisende bilde av FeFos eiendeler, gjeld
og resultat. Forhold inntruffet etter regnskapsårets avslutning, og som har betydning
for det fremlagte årsregnskapet, er inntatt i
årsregnskapets noter – note 12.
FeFos aktivitetsregnskap for 2020 viser et
driftsresultat på 6,8 mill. kroner før poster
utenfor drift. Poster utenfor drift gjelder eiendomssalg, frilufts-/samarbeidstiltak, samt
poster som er tatt inn utenfor årets budsjett.
Årsresultat før skatt var 8,5 mill. kroner og
etter skatt 7,5 mill. kroner.

Disponering av resultat
Styret vedtar følgende disponering av årets
resultat:
Overføring annen egenkapital - kr. 7.518.143,-

Prosjekter utenfor drift
Vi ga et tilsagn på 2 mill. kroner i støtte til
reindrifta under beitekrisa i 2020. Kostnaden
er tatt innenfor årets budsjettramme med
en budsjettrevidering, ved å stryke/redusere
andre budsjetterte poster etter drift. Dette
gjelder bl.a. posten for Friluftstiltak/’Grøn-

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.
FeFos finansielle risiko er knyttet til plassering av overskuddslikviditet. Plasseringen er
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 27 mill.
kroner i 2020.
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Kontantstrømanalysen viser en positiv netto
kontantstrøm fra drift med 19,2 mill. kroner
og fra økning i gjeld med 1,8 mill. kroner.
Anskaffelser av driftsmidler bidrar negativt
med 1,4 mill. kroner. Dette har gitt en samlet
økning i likviditetsbeholdningen med ca. 19,6
mill. kroner.

FeFos grunn, spesielt på eiendommer som
festes bort.

Organisasjon, miljø og likestilling
FeFo arbeider målrettet med arbeidsmiljø.
I dette arbeidet deltar også samarbeidsutvalget og verneombud. Vi arrangerer årlige
personalsamlinger for å skape en trygg,
inkluderende og utviklende arena for våre
medarbeidere. Det er laget handlingsplaner
for HMS-arbeid for å forebygge og redusere
HMS-risiko.

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.

For FeFo ble 2020 et veldig spesielt HMSår på grunn av koronapandemien. Året har
vært preget av nasjonale koronatiltak der
mye av HMS-arbeidet har vært å legge til
rette for gjennomføring og opprettholdelse av daglig drift på et akseptabelt nivå fra
hjemmekontor. Som følge av koronatiltakene
var det dessverre ikke mulig å gjennomføre
personalsamling i 2020.
Sykefraværet gikk ned fra 6,1% i 2019 til 3,8%
i 2020. Av dette utgjør langtids-sykemeldte
2,3 prosent. Det ble ikke innmeldt avvik om
uønskede hendelser og arbeidsrelatert fravær i 2020.
Ved utgangen av 2020 hadde vi 38 fast ansatte – 19 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
kommersielle, 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
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Skogsdrift drives i samsvar med allment
anerkjente bærekraftige prinsipper i skogbruket, og under oppsyn av den offentlige
skogmyndigheten.

I 2020 behandlet vi 48 slike saker, hvorav 13
ble innvilget, fire avslått, en trukket 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 samiske
interesser. I de fleste tilfellene vil det omfatte
det aktuelle reinbeitedistriktet, men kan
også omfatte bygdelag o.l.
Forsknings- og utviklingsprosjekter
FeFo har i 2020 fått gjennomført en spørreundersøkelse om småviltjakt blant småviltjegere bosatte i Finnmark. Arbeidet ble utført
av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
og har gitt FeFo ny kunnskap om lokale jegeres utøvelse av småviltjakt på Finnmarkseiendommen. Resultatene fra undersøkelsen
vil bli brukt i fremtidig utforming av FeFos
småviltforvaltning. Deltakelsen i arbeidet
med Hønsefuglportalen er videreført. Portalen driftes av NINA. I tillegg er FeFo med i
referansegruppa til fjellrev-prosjektet, som
gjennomføres i regi av NINA og UiT.

Styret i Finnmarkseiendommen

Kurt Pasvikbamsen Wikan
		
Styreleder					

Bente Haug			
Nestleder
		

Line Aimee Kalak
Styremedlem

Máret Alehtta Guhttor
Styremedlem

Mathis Nilsen Eira		
Styremedlem			

Jo Inge Hesjevik
Styremedlem

		
			

Jan Josef Olli
Direktør

Lakselv 09.06.2021

Årsrappor t 2020

43

KPMG AS
Sentrumsparken 4
Postboks 1260
9505 Alta

Telephone +47 45 40 40 63
Fax +47 78 44 63 10
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til styret i Finnmarkseiendommen

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Vi har revidert Finnmarkseiendommens årsregnskap som viser et overskudd på kr 7 518 143.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for
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Konklusjon

Revisors beretning - 2020
Finnmarkseiendommen

å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av internkontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.
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Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er
konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Penneo Dokumentnøkkel: LEO6C-LNH0W-71Z6I-E3NL8-AKMEC-0N3JC

Alta, 16. juni 2021
KPMG AS

Sissel Johnsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Årsregnskap

ÅRSREGNSKAP
2020
Resultatregnskap
Balanse
Kontantstrøm
Noter til regnskapet

Org.nr.: 989 480 731
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Resultatregnskap Finnmarkseiendommen
Note
Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2020

2019

8
8

71 374 663,00
1 538 776,00
72 913 439,00

63 806 807,00
1 148 850,00
64 955 657,00

2
4

30 697 875,00
3 181 511,00

28 839 093,00
3 122 601,00

2

31 707 115,00
65 586 501,00

26 550 324,00
58 512 018,00

7 326 938,00

6 443 638,00

495 079,00
1 351 908,00
673 959,00
1 173 029,00

826 798,00
1 763 079,00
901 420,00
1 688 457,00
8 132 095,00
601 455,00
7 530 640,00

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

7
7

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat

10

8 499 967,00
981 824,00
7 518 143,00

Årsresultat

6

7 518 143,00

7 530 640,00

7 518 143,00
7 518 143,00

7 530 640,00
7 530 640,00

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer
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Balanse Finnmarkseiendommen
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Fallrettigheter
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Grunneiendommer
Bygninger
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Forskuddsbetalte kostnader vedr hyttefelt
Forskuddsbetalte kostnader vedr boligfelt Sør Varanger
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

Note

2020

2019

4
10

574 000,00
1 226 183,00
1 800 183,00

574 000,00
868 460,00
1 442 460,00

4
4, 11
4

10 663 286,00
33 252 684,00
2 992 981,00
46 908 951,00

10 663 286,00
34 666 122,00
3 366 909,00
48 696 317,00

3
9

27 506 100,00
2 637 095,00

27 506 100,00
2 932 451,00

9

2 760 000,00
212 504,00
33 115 699,00

2 760 000,00
486 524,00
33 685 075,00

81 824 833,00

83 823 852,00

1 832 280,00

2 137 000,00

4 260 671,00
9 312 318,00
13 572 989,00

4 974 566,00
14 553 177,00
19 527 743,00

7

28 328 735,00
28 328 735,00

28 074 350,00
28 074 350,00

5

36 349 417,00

17 017 557,00

80 083 420,00

66 756 650,00

161 908 254,00

150 580 502,00

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Andre markedsbaserte finansielle
instrumenter
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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9

Egenkapital og gjeld

Note

2020

2019

6 746 776,00
6 746 776,00

6 746 776,00
6 746 776,00

Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

6

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

6

105 587 912,00
105 587 912,00

98 069 769,00
98 069 769,00

Sum egenkapital

6

112 334 688,00

104 816 545,00

11

27 000 000,00
27 000 000,00

29 000 000,00
29 000 000,00

2 761 354,00
1 339 547,00
1 442 266,00
17 030 399,00
22 573 566,00

1 359 004,00
981 382,00
1 164 472,00
13 259 099,00
16 763 957,00

49 573 566,00

45 763 957,00

161 908 254,00

150 580 502,00

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

10
9
12

Årsrappor t 2020

51

Indirekte kontantstrøm Finnmarkseiendommen
Note
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
+ Ordinære avskrivninger
+/- Endring i varelager
+/- Endring i kundefordringer
+/- Endring i leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
= Netto kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+ Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
= Netto kontantstrøm fra
finansieringsaktiviteter
= Netto endring i kontanter og
kontantekvivalenter
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per.
begynnelse
= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved
per. slutt
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9

2020

2019

8 499 967
-981 382
3 181 511
304 720
713 895
1 402 350
6 088 029

8 132 095
-236 462
3 122 601
-1 690 960
-353 382
-293 748
-1 144 657

19 209 090

7 535 487

1 394 145

448 823

-1 394 145

-448 823

3 771 300
2 000 000

3 649 484
2 000 000

1 771 300

1 649 484

19 586 245

8 736 148

45 091 907

36 355 757

64 678 152

45 091 905
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Årsregnskap

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk.
Bruk av estimater
I utarbeidelse av årsregnskapet har man
brukt estimater og forutsetninger som har
påvirketresultatregnskapet 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 vurderinger, 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 omfatter både periodens betalbare skatt og
endring 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 fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende
og skattereduserende midlertidige forskjeller
som reverserer eller kan reverseres 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 anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til
varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost, fratrukket avskrivinger og
nedskrivinger. Langsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.
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Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Vesentlige driftsmidler som består av flere
betydelige komponenter med ulik levetid er
dekomponert med ulik avskrivningstid for de
ulike komponentene. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris
og avskrives i takt med driftsmidlet.
Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart 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 omløpsmidler
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 vurderes 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 regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når
grunnlaget 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
Finnmarkseiendommens stilling og resultat,
jfr Regnskapslovens § 3-8.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost 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 oppføres 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 avsetning for å
dekke forventet tap på krav.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi
på balansedagen. Mottatt utbytte og andre
utdelinger fra selskapene inntektsføres som
annen finansinntekt.
Betingede utfall
Kostnadsknyttede betingede utfall regnskapsføres når utfall kan estimeres og kostnaden anses sannsynlig.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet
etter den indirekte metoden. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kontanter,
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide
plasseringer.

Pensjoner - Innskuddsbasert ordning
Finnmarkseiendommen har en innskuddsbasert ordning. Påløpt premie kostnadsføres
løpende, og Finnmarkseiendommen har
ingen ytterligere forpliktelser knyttet til pensjonsordningen.
Finnmarkseiendommen har AFP ordning
tilknyttet Fellesordningen. AFP ordningen er
ikke en førtidspensjoneringsordning, men en
livsvarig ytelse. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Det er selskapets
oppfatning at en foreløpig ikke har tilstrekkelig informasjon om fordeling av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelser og - midler
i ordningen som muliggjør pålitelig måling
innenfor en balansert kost/ nytte vurdering.
Selskapet behandler derfor ordningen regnskapsmessig som en innskuddsplan hvor
premiebetalinger kostnadføres løpende.
Det gjøres ingen avsetning for forpliktelser i
regnskapet.
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Note 2
Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2020
26 814 867
3 059 481
823 528
30 697 875

2019
25 194 921
2 869 752
774 420
28 839 093

Direktør
1 134 345
8 786
1 143 131

Styret
768 445
0
768 445

Selskapet har i 2020 sysselsatt 37 årsverk.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

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 2020 utgjør kr 260 822. Beløpet er eksklusiv merverdiavgift. Inkludert i dette er honorar for andre tjenester med kr 48 705.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
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Note 3
Aksjer i datterselskap og andre selskaper

FeFo Energi AS
Sum aksjer i DS
Øvrige aksjer:
Finnmark Kraft AS
12,19 %
Nordlysbadet AS
Snehvit Barnehage AS
Andel Snehvit Barnehage
Andel Loustejok Kraftlag
SA
Totalt

Eierandel/
antall aksjer

Balanseført
verdi

Resultat
2020

Egenkapital
31.12.2020

100%

1 000 000
1 000 000

-100

1 127 762

4 416 666 aksjer
26 499 998
1 aksje
1 aksje
1 andel
5 andeler

5 000
0
0
1 102
27 506 100

Note 4
Varige driftsmidler

Anskaffelseskost
1.1.2020
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost
31.12.2020
Akkumulerte avskrivinger og nedskrivinger
1.1.2020
Periodens avskrivinger
Akkumulerte avskrivinger 31.12.2020
Bokført verdi
31.12.2020
Beregnet levetid
Avskrivingsplan

Fallrettigheter

Grunneiendommer

574 000
0
0

10 663 286
0
0

574 000 10 663 286

Tomter, Driftsløsøbygninger re, inventar
37 881 097
636 245
0

Sum

9 415 291
757 900
0

58 533 674
1 394 145
0

38 517 342 10 173 191

59 927 819

0
0

0
0

3 214 975
2 049 683

6 048 382
1 131 828

9 263 357
3 181 511

0

0

5 264 658

7 180 210 12 444 868

574 000 10 663 286

33 252 684
20 år
Lineær

2 992 981 47 482 951
3-5 år
Lineær
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Note 5
Bundne midler
I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekk midler med kr 2 130 758.

Note 6
Egenkapital

Pr 01.01.2020
Årets resultat
Pr 31.12.2020

Innskutt
annen egenkapital
6 746 776
0
6 746 776

Annen egenkapital

Sum egenkapital

98 069 769
7 518 143
105 587 912

104 816 545
7 518 143
112 334 688

Markeds
verdi
24 430 788
5 199 163
29 629 951

Balanseført
verdi
23 233 004
5 095 731
28 328 735

Note 7 Markedsbaserte verdipapirer

SNN Kapitalforvaltning
Storebrand Fond
Sum

Anskaffelses
kost
23 233 004
5 095 731
28 328 735

Resultatførte renter og avkastning i 2020 utgjør kr 249 070.

Note 8
Virksomhetsområde
Finnmarkseiendommen har som formål å legge til rette for at grunn og naturressursene i
Finnmark Fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket.
Finnmarkseiendommens inntekter fordeler seg på følgende virksomhetsområder:
Utmark:
16 MNOK
Eiendom: 35 MNOK
Næring:
21 MNOK
Sum:
72 MNOK
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Note 9
Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen
2020

2019

5 240 859
569 376
277 794
6 088 029

-1 457 704
433 645
-120 596
-1 144 655

2020

2019

1 339 547
-357 723
981 824

981 382
-379 927
601 455

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Skattepliktig inntekt

8 499 967
-4 660 501
1 626 011
5 465 477

8 132 095
-6 010 592
1 726 940
3 848 443

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat
Sum betalbar skatt i balansen

1 339 547
1 339 547

981 382
981 382

Tidsavgrensinger
Andre fordringer
Påløpte kostnader vedr hyttefelt ol.
Annen kortsiktig gjeld
Sum

Note 10
Skatt
Årets skattekostnad
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skattefordel
Skattekostnad ordinært resultat

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte
skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

Varige driftsmidler
Fordringer
Gevinst – og tapskonto
Sum

2020
-5 098 671
-528 800
53 912
-5 573 559

2019
-3 486 138
-528 800
67 391
-3 947 547

Endring
1 612 532
0
13 479
1 626 011

Aksjer og andre verdipapirer
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt
Grunnlag for utsatt skattefordel

-3 260 198
3 260 198
-5 573 559

-3 260 198
3 260 198
-3 947 547

0
0
1 626 011

Utsatt skattefordel (22 %)

-1 226 183

-868 460

357 722
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Note 11
Pantstillelser og garantier
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier

31.12.2020

31.12.2019

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Sum

27 000 000
27 000 000

29 000 000
29 000 000

31 004 440
31 004 440

32 943 800
32 943 800

0
0

0
0

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler
Hovedkontor Lakselv
Sum
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum

Note 12
Hendelser etter balansedag
FeFo mottok i april 2020 avgjørelse i klagesak fra Miljødirektoratet (MD) med vedtak
hvor FeFo blir pålagt å foreta opprydding på skipsverftlokalitet i Bugøynes, Sør Varanger
kommune.
Vedtaket ble påklagd til Miljø- og Klimadepartementet, saken er endelig klagebehandlet og
klagen ble ikke tatt til følge. FeFo vurderer en anmodning om omgjøring, men også jobber
med andre alternativer. FeFo har en generell avsetning til grunneieransvar som er tiltenkt
dekning denne typen pålegg. Dersom pålegget blir endelig stående vil estimert kostnad
være mellom 7-35 millioner kroner, avhengig av hvilke tiltak som må gjennomføres.
Koronakrisen har ikke påvirket FeFo’s virksomhet i 2020. FeFo følger situasjonen og
dersom det blir behov, vil tiltak bli vurdert.
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