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5. Beskrivelse av det faktiske og historiske grunnlaget (omfang av bruken og
sammenheng i tid). Dersom behov for mer plass, legg ved eget vedlegg.

Norskholmener en fem km lang HolmeI Nedre-Tana.
Denneholmenharvæt beboddhelt fram til
1959da de sistebeboereflyttet overtil fastlandet.
Min familie, Rasmussen„har
bodd på Holmensiden1850årenefram tll brannhøsten19441og i en
kortereperiodeetter krigen.
Påden tida menermln onkelAge Rasmussenidag at de som boddefast på holmenhaddehevd
edrørendevedteig.
Og at man måtte ha familiærtilknytning til Holmenfor å leggened ved til brenselbruk.
Min onkeler opprørt over at FEFOi dag tildelerfremmedenyInnflyttere I Tanateiger på
FEFOsgrunn
FEFOer rettmessIgelerav storearealerpå Holmen.
Det manher harsett er følgende:Desom nå leggerned ved tar ikkehensyntil det etiske,væreseg
måtenå huggeved.Vedstammenehuggesikkened til rot, men 30 cm overrot. Devanligereglene
or tildeling av telger blir hellerIkkefulgt.
Detblir hellerikketatt hensyntll erusJonenholmener utsattfor. Manleggerned ved sværtnærtelva
Hevdengår ut på at det er familiertilknyttet Norskholmensom har førsterett til å få tildelt teig,og
at fremmedesomIkkehar tilknytning til HolmenIkkefår adgangtil vedhogst.

6. Beskrivelse av det rettslig grunnlaget for rettigheten (hevd, alders tids bruk
eller annet grunnlag). Dersom behov for mer plass, legg ved eget vedlegg.
Alderstid brukhelt tilbaketil 1850årene.
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7. Dokumentasjon
Dersorn det fbreligger skrifIlig dokumentasjon i saken, bes det om al dette vedlegges
meldirmen eller sendesFitinmarkskommistonen. Annen dokumentasjon som har
betydoing for saken baskrives mennere.
Eventuelle vttner som kan underbygge kravet må beskrotesved nam og
kontakunformastore

Vcdlegg IKryss as0
Vedleggsoversekt

Overmkt over mutukg dokumemasjon

S. Underskrift

Navrn
GunvorHirsO
Stedklato:
Borma20-04 2010
Underskrift:
rtitne
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