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Strategisk plan definerer sentrale mål, utfordringer og strategier for Finnmarkseiendommen
og FeFos forvaltning av den innenfor rammene av Finnmarksloven.
FeFo har en selvstendig og ansvarsfull stilling gitt gjennom Finnmarksloven. Loven er
styrende for hele FeFos virksomhet. Med en langsiktig tidshorisont for strategien skal det,
som en del av det samme planverk, utarbeides rullerende tiltaksplaner for virksomheten.

UTGIVER: Finnmarkseiendommen – Finnmárkkuopmodat (FeFo)
DESIGN OG TRYKK: Fagtrykk Idé AS
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VISJON
FeFo skal være en forutsigbar forvalter som ivaretar og
utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser
i Finnmark.
FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke
kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og
eierskap i Finnmark.

Begrepsmessig er 'FeFo'
brukt for å beskrive
organisasjonen med styret
og ansatte.

OM FINNMARKSEIENDOMMEN
– FINNMÁRKKUOPMODAT (FEFO)

'Finnmarkseiendommen'
brukes om eiendommen og
tilhørende ressurser som
FeFo forvalter på vegne av
befolkningen i Finnmark.

F eFo ledes av et styre som er oppnevnt
av de demokratisk valgte organene
fylkestinget og Sametinget.

F eFo er en selvstendig og uavhengig
virksomhet uten andre eiere enn
innbyggerne i Finnmark.

F eFo er grunneier til ca 95% av
Finnmarks areal.
F eFo er selvfinansierende og eventuelle
overskudd disponeres av styret.
F eFo er grunneier og ikke et offentlig
myndighetsorgan.
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OVERORDNET MÅL
FeFo skal være en forutsigbar grunneier,
med fokus på økologisk, samfunnsmessig og
økonomisk bærekraft i et langsiktig perspektiv,
til beste for innbyggerne i fylket og særlig
som grunnlag for samisk kultur, reindrift,
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

HOVEDMÅL
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Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at
den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt
næringsgrunnlag i Finnmark
F eFo skal legge til rette for utvikling som skaper
attraktive og levedyktige samfunn i Finnmark,
herunder samiske samfunn
F innmarkseiendommen og FeFo skal drives
effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende
økonomisk resultat, uten å være prisledende på
utmarksprodukter og ved salg/feste av areal

OM FINNMARKSLOVEN
Finnmarksloven bestemmer at grunn og naturressurser skal utnyttes på en balansert og bærekraftig måte til
beste for innbyggerne i Finnmark og særlig som grunnlag for samisk kultur.
Finnmarksloven gir alle bosatte i Finnmark like rettigheter uavhengig av etnisk bakgrunn.
F innmarksloven har en rekke bestemmelser som gir FeFo mindre handlingsrom og større ansvar enn andre
grunneiere. Det gjelder særlig i forvaltningen av vilt og fisk.
V ed endret bruk av utmark må FeFo vurdere virkningene for samiske interesser i tråd med Sametingets
retningslinjer. Samtidig må FeFo vurdere saken opp mot de øvrige samfunnsinteressene.
Finnmarksloven griper ikke inn i etablerte rettighetsforhold.
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STRATEGISKE KJERNEVERDIER
SYNLIG
FeFo skal være en viktig og tydelig
samfunnsaktør i Finnmark
TROVERDIG
FeFo skal utføre sitt arbeid med forankring
i loven, med faglig kunnskap og fokus på
kvalitet i alle ledd

ANSVARLIG
Finnmarkseiendommen skal forvaltes i et
evighetsperspektiv på vegne av framtidige
generasjoner
ÅPEN
FeFo skal legge vekt på åpenhet og gi
offentligheten best mulig innsikt i FeFos arbeid

FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO

FOTO: EINAR ASBJØRNSEN/FEFO

FOTO: KATE PERSEN/FEFO

UTVIKLENDE
FeFo skal være innovativ og nyskapende
i utførelsen av grunneierrollen
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FeFo skal forvalte, drive og utvikle
Finnmarkseiendommen med
tilhørende ressurser, også gjennom
tilgrensede virksomhet
Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at
den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt
næringsgrunnlag i Finnmark
F eFo skal legge til rette for balansert bruk av
eiendommen til friluftsliv og utmarkshøsting
F eFo skal i samarbeid med kommunene og andre
aktører legge til rette for vekst og utvikling i
Finnmark
D isponering av Finnmarkseiendommen skal skje
iht godkjente kommunale arealplaner
A vtale om bruk av grunn skal som hovedregel skje
som feste
F eFo skal ta aktivt stilling til alle tiltak som
fører til endret bruk av utmark, deriblant
etablering av nye åpne motorferdselsløyper på
Finnmarkseiendommen. FeFo vil som hovedregel
ikke bruke grunneierretten til å overprøve
kommunenes dispensasjonspraksis

FEFOS HANDLINGSROM
Kommunen som offentlig myndighet
bestemmer i de fleste tilfelle hva
grunneier kan gjøre med egen eiendom.
Det er f.eks. kommunen som bestemmer
hva du får bygge, antall elg du får felle
på eiendommen mv. Det samme gjelder
for FeFo som grunneier.
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GRUNN OG RETTIGHETER

UTMARK
FeFo skal være en garantist for god tilgang til
friluftsliv og utmarkshøsting for innbyggerne
i Finnmark.
F eFo skal i samarbeid med private og offentlige
aktører sikre tilgjengelighet for allmennheten til
friluftsområder
R eguleringer av jakt og fiske skal utformes i dialog
med brukergrupper og rettighetshavere

F ornybare ressurser skal tas vare på og utvikles
videre for kommende generasjoner
D et skal legges vekt på utmarkas betydning
som identitetsskaper og arena for næring,
utmarkshøsting og opplevelser
F eFo skal fremme og legge til rette for
utmarkshøsting, friluftsliv og folkehelse i et
likestillings- og generasjonsperspektiv
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V ed reguleringer skal nærhet til ressursene og
tradisjonell bruk tillegges vekt

RETTIGHETSKARTLEGGING
Finnmarkskommisjonen utreder
bruks- og eierrettigheter på
Finnmarkseiendommen. Når rapporten
fra et utredningsfelt foreligger skal FeFo
ta stilling til om man er enige eller ikke
i kommisjonens konklusjoner. De som
har fremmet krav og som ikke har nådd
frem med dette, kan bringe saken videre
til Utmarksdomstolen.
Strategisk plan
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NÆRING
FeFo skal bidra til utvikling av både ny og
tradisjonell næringsvirksomhet basert på
ressursene på Finnmarkseiendommen, på
en slik måte at samisk kultur, reindrift,
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv
sikres
FeFo vil gjennom eierskap og partnerskap medvirke
til at ressurser og verdier forvaltes slik at det bidrar til
næringsutvikling og økt verdiskaping i fylket

FeFo ønsker å stimulere til lokalt eierskap og positiv
samfunnsutvikling
F eFo vil være forsiktig med å engasjere seg i prosjekter
med høy finansiell risiko
F eFo vil bidra til forutsigbare prosesser og langsiktige
avtaler
F eFo skal ta hensyn til behovet for beitearealer til
reindrift og landbruk i Finnmark

KOMPETANSE OG FORMIDLING
FeFo skal representere et synlig fagmiljø
og være en aktiv og profesjonell
kunnskapsutvikler og formidler
F eFo skal være en åpen organisasjon med god
tilgjengelighet for publikum
F eFo skal øke sin synlighet og bidra til økt kunnskap
om egen virksomhet
F eFo skal være en aktiv bidragsyter og utvikler
innenfor relevante fagområder

FeFo skal drive med kontinuerlig
kompetanseutvikling på alle nivå i organisasjonen
FeFo skal føre en aktiv dialog med
samarbeidspartnere, brukergrupper og
rettighetshavere
FeFo skal inneha god kompetanse i, og synliggjøre
samisk språk
FeFo skal ha kunnskap om tradisjonell bruk og
høsting av utmarka.

ORGANISASJON
FeFo skal være en attraktiv arbeidsplass, og
opptre som en forutsigbar og profesjonell
arbeidsgiver overfor sine ansatte
F eFo skal rekruttere, utvikle og inneha høy
kompetanse innenfor relevante fagområder
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FeFo skal sikre likestilling, likebehandling og følge
høye etiske standarder
Samarbeidspartnere, berørte myndigheter, brukere
og rettighetshavere skal involveres i utviklingen av
handlingsplaner der det er hensiktsmessig.

DU FINNER MER NYTTIG INFORMASJON PÅ:

FOR INFO OM RETTIGHETSKARTLEGGING:

www.fefo.no · www.regjeringen.no · www.lovdata.no

www.domstol.no/finnmarkskommisjonen
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