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Vir FINNMARKSKOMMISJONEN
MELDING OM MULIG(E)

REITIGHET(ER)

Finnmarkskommisjonen skal etter jinnmarksloven § 29, jf § 5 tredje ledd kartlegge
hvilke bruks- og eierrettigheter befolkningen i Finnmark har opparbeidet med
grunnlag i langvarig bruk av utmarka ifrlket. Kommisjonens kartlegging er begrenset
ril den grunnen som Finnmarkseiendommen overtokfra Statskog I. juli 2006. og
omfatter dermed ikke privat bruk som er fradell for denne datoen.
Skjemaet er veiledende. Det stilles ingen jOrmArav i forbindelse med a gjore
kommisjonen kjent med mulige rettigheter som er opparbeidet på
Finnmarkseiendommens grunn. Mulige rettighetshavere anmodes imidlertid om å
bruke skjemaet. eller på annen mate sende inn informasjon som skjemaet etterspor

I. Opplysninger om rettighetsbaver
Navn/organisasjon/sammenslutning:
Berlevåg Jeger og fiskerforening på vegne av BJFF og Berlevåg kommunes

befolkning.
Postadresse:
BJFF
Østre t.6
Kommune:
Berlevå
Telefon:
...41359446
E-post:
...si vefr online.no

2. Angivelse av det geografiske området meldingen gjelder
Felt/komrntme:
Berlevå kommune —felt 6.
Nærmere angivelse av området:
Kongsfjordvassdraget
Kart vedlagt (sett kryss):
X

Ja

Nei
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3. Beskrivelse

av den utevde

bruken

Her bor det beskrives hvilken type bruk som har vært utovd og som utoves i det
omradet meldingen gjelder. Otblanget av bruken. hmm som har stått Jnr den og i
hvilke eriode(r) den har Ibre an, bor o sa beskrives.
Kongsfjordelva var ett av de forste laksevassdrag i Finnmark (utenom Alta og Tana) som ble
utlagt for forpaktning av private. Dette skjedde rundt 1890 av Landbruksdepartementet.
og
frem til 1940.
Lenge før den tid var elva og omliggende områder et hostingsland for befolkningen i
Kongsfjord og 13erlevåg. Det ble veldig tidlig etablert en hyttebebyggelse i Fjordbunnen og
ved Buetjern. som ble benyttet til fiske, bærplukking og jakt. Distriktet var svært viktig
område for matauke og fritid.
Når elveretten ble overfort til private forpaktere fra 1890 ble de lokale utestengt både i fangst
i vassdraget, men 0Qså I muligheten å søke forpaktning. Det var ulike forpaktere i denne
perioden, noen hostet grovt, andre brukte fiskeretten mer til rekreasjon. Uansett ble det et
faktum at laksestammen i Kongsfjordelva
stagnerte.
I 1942 ble Berlevåg Jeger og fiskerforening

stiftet. Hensikten var klar og entydig. man onsket

lokal kontroll og forvaltning av laksevassdraget som gjennom så mange år hadde vært på
private hender med varierende resultat. Det var et utbredt onske i befolkningen i kommunen
om å få vassdraget over til en kollektiv bruksrett - og fiskeforeningen ble den gang som nå en
lokal forening med medlemmer tilknyttet Berlevåg kommune.
Krigsårene ble problematiske, også for foreningen, og man vet lite om de årene. Derimot vet
man at i 1945/ 46 tok formannskapet i Berlevåg kommune initiativ og direkte befalte raskt
gjenoppstart av foreningen. Dette skjedde i de dramatiske årene mcd gjenreising av
fiskeværet, som ble som kjent totalt rasert og brent under den tyske tilbaketrekningen
hosten
1944. Apning av fisket i Kongsfjordelva.
samt forvaltning av laksebestanden med
fiskeforeningen ble altså en dypt prioritert oppgave pålagt fiskeforeningen av de lokale
myndigheter i den kritiske gjenreisingsfasen.
Foreningen kom særdeles raskt i gang i 1946 - 47 med å bygge opp en forvaltninesstruktur
rundt vassdraget. Det ble innfon fredningssoner. satt vakthold og innfort regler for fisket. Det
ble lokalt i foreningen tatt beslutning om forvaltningstiltak
som var veldig framsynt og
enestående, selv i dag. (Deriblant fredning av Kongsfjordfossen,
et vedtak gjort lokalt og
håndhevet lokalt - forst godkjent av myndighetene 20 år etter.)
Slik har det fortsatt opp til våre dager. B.IFT har forvaltet Kongsfjordelva
som har gitt en
enestående vekst i bestanden. Det er bygd laksetrapper for å nytte storre del av gytepotensialet
i vassdraget, bestandsovervakingen og arbeidet rundt dette har vært fremsynt og langsiktig.
Det er her viktig å få sagt at de som til enhver tid har hevdet grunneierretten (Staten med
Landbruksdepartementet,
Finnmark Jordsalgskontor, Statens Skoger og nå
Finnmarksciendommen)
i særdeles liten grad har bidratt økonomisk og praktisk til arbeidet
rundt Kongsfjordelva og Kongsfjordlaksen.
Det er et arbeid som Berlevåg Jeger og fiskerforening på vegne av befolkningen i kommunen
har påtatt seg siden 1942.
Vi vedlegger boka "Kongsfjordelva
- ved verdens ende- som er en dokumentasjon
foreningens historikk og virke gjennom årene.
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4. Angivelse av det rettslige grunnlaget

for rettigheten

1ler kan tler anyjs hya som anses som renslige
eksempel

hent

alders

tids hruk eller

Berlevag Jeger og fiskerforening

grunnlagei

fir

renigheien.

lokal sedvaneren.

vil hevde å ha rettigheter knyttel
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Konustjordvassdraeet

eiennom hruksrett ou he‘d.

Angivelse av type rettighet
I ler kan del (IlwLs hva klag Rpe relogliet kom ankC ervervet nted grunnlag
indivhhiell eller kollektiv reor
utorde broken thruksrett eller elendomsrelt

i den

ou kommunens befolkning

Vi paberoper oss renigheten pa egne

Dokumentasjon
Dersom det foreligger skriftlig dokumentasjon i saken. bes det om at dette vedlegges
meldingen eller sendes Finnmarkskommisjonen. Annen dokumentasjon som har
hetydning Ibr saken heskrives nrermere.

Fventuelle vitner som kan underbygge kravet ma beskrives ved navn og
kontaktinformasjon.
Vedlegg (Kryss

Oversikt over muntlig dokumentasjon

Vedleggsoversikt
7. 1.nderskrift

Na‘ n:
Berlevag Jeger og tiskertbrening
Sted dato:

v Sig‘e Frantlen

Berlevag 24.01.14
'nderskrilk:

Meldingen inkl, alle vedlegg sendes pr.
post
hinnmarkskonlmisionen
Posiboks -14
9846 IANA
eller pr. e-post til:

finnmarkskommisjonen
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