MELDING OM MULIG(E) RETTIGHET(ER)
Finnmarkskommisjonen skal etter finnmarksloven § 29, jf. § 5 tredje ledd kartlegge
hvilke bruks- og eierrettigheter befolkningen i Finnmark har opparbeidet med
grunnlag i langvarig bruk av utmarka i fylket. Kommisjonens kartlegging er begrenset
til den grunnen som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog 1. juli 2006, og
omfatter dermed ikke privat bruk som er fradelt før denne datoen.
Skjemaet er veiledende. Det stilles ingen formkrav i forbindelse med å gjøre
kommisjonen kjent med mulige rettigheter som er opparbeidet på
Finnmarkseiendommens grunn. Mulige rettighetshavere anmodes imidlertid om å
bruke skjemaet, eller på annen måte sende inn informasjon som skjemaet etterspør.

1. Opplysninger om rettighetshaver
Navn/organisasjon/sammenslutning:
KONGSFJORD BYGDELAG
Postadresse:
9982 KONGSFJORD
Kommune:
BERLEVÅG
Telefon:
928 56 124
E-post:
frednlarsen@outlook.com

2. Angivelse av det geografiske området meldingen gjelder
Felt/kommune:
Felt 6 – Varangerhalvøya vest
Nærmere angivelse av området:
Berlevåg kommune og/i Kongsfjordområde
Kart vedlagt (sett kryss):
Ja

x

Nei
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3. Beskrivelse av den utøvde bruken
Her bør det beskrives hvilken type bruk som har vært utøvd og som utøves i det
området meldingen gjelder. Omfanget av bruken, hvem som har stått for den og i
hvilke periode(r) den har foregått, bør også beskrives.
Her vil vi på overordnet område komme med påpeking av forhold/bruk som
Kongsfjord Bygdelag ser som viktig å bevare da dette har vært tradisjon/vil gagne
lokalbefolkningens bruk best.
Bruk/forpaktning av elva
Retten til fiske skal være åpen for hele kommunens befolkning.
Når det gjelder forpaktning av større vassdrag, f.eks. Kongsfjordvassdraget/elva,
mener vi at det skal være tidsbegrenset forvaltningstid. Konkret så vil det si at
forpaktning gis for eksempelvis 3, 5 eller 10 års perioder. De som får forvaltning må
ha lokal tilknytning.
Installasjoner, eksempelvis hytter som brukes til forvaltningen av elva bør i hovedsak
være eid av grunneier og disponeres av til enhver tids forpakter.
Øyan
Retten til bruk av Kongsøyan og omkringliggende øyer (Risfjorden) må fortsette.
Forpaktningsretten til eggplukking/dunsanking må viderføres innenfor
vernebestemmelser.
Nær det gjelder ellers utnyttelse av øyene, til f.eks. bærplukking, så skal denne være
tilgjengelig for Kongsfjords befolkning.
Fra ca. 1917 har forpaktning uavbrutt vært tillagt innbyggere fra Kongsfjord med få
unntak.
Høsting i utmark
Retten til lokalbefolkningens høsting av ressurser i utmarka må bevares.
Her menes det høsting av bær og andre vekster, fiske i vannene, jakt på vilt og uttak
av brensel.
Overnatting/skjul i utmark
Der det allerede har vært etablert gammeplasser, må disse kunne istandsettes til
fellesskapets bruk.
Reindrifta
En ønsker ikke at en enkelt næring skal har rett (myndighet) til å forhindre noens bruk
av naturen.
Her mener vi at bruk av naturen til fritidsformål ved f.eks. oppmerkede stier skal være
tillatt.
Sjølaksefiske
En ønsker at lakseplassene i Kongsfjorden/Risfjorden opprettholdes. I tillegg ser en
med bekymring på innskrenkingen i tiden fiske er tillatt.
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4. Angivelse av det rettslige grunnlaget for rettigheten
Her kan det angis hva som anses som rettslige grunnlaget for rettigheten, for
eksempel hevd, alders tids bruk eller lokal sedvanerett.
Angjeldende innspill krever en bevart på grunnlag av tidenes bruk av området, samt
at en hindrer forsøk på begrensing i utøvelsen av bruk.

5. Angivelse av type rettighet
Her kan det angis hva slags type rettighet som anses ervervet med grunnlag i den
utøvde bruken (bruksrett eller eiendomsrett, individuell eller kollektiv rett).
Innspillene en krever en rett til vil en påberope seg gjennom tradisjonell kollektiv
bruk av naturen. Tradisjonene en vil videreføre er også opparbeidet seg gjennom
enkeltforpaktninger av øyene.

6. Dokumentasjon
Dersom det foreligger skriftlig dokumentasjon i saken, bes det om at dette vedlegges
meldingen eller sendes Finnmarkskommisjonen. Annen dokumentasjon som har
betydning for saken beskrives nærmere.
Eventuelle vitner som kan underbygge kravet må beskrives ved navn og
kontaktinformasjon.
Vedlegg (Kryss av)
Vedleggsoversikt

Oversikt over muntlig dokumentasjon

7. Underskrift
for Kongsfjord Bygdelag
Navn:
Fred N. Larsen
Sted/dato:
Kongsfjord den 8. mai 2014
Underskrift:

_____________________________

Meldingen inkl. alle vedlegg sendes pr.
post til:
Finnmarkskommisjonen
Postboks 24
9846 TANA
eller pr. e-post til:
finnmarkskommisjonen@domstol.no
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