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FINNMARKSKOMMISJONEN
MELDING

OM MULlG(E)

RETTlGHET(ER)

,. ['22 055. 20/5

Finnmurkrkommisjonen skal etter jinnmarksloven § 29, j/.' § 5 tredje ledd kartlegger.
hvilke brukx- og eierrettigheter befolkningen i Finnmark har opparbeidet med ' i' f”
grunnlag i langvarig bruk av utmarka ififlket. Kommiyonens kartlegging er begrenset'

til den grunnen som Finnmarkxeiendommenovertokflu Statxkag I.juli 2006, og
omfatter dermed ikkeprivat bruk .vomer fiadelt før denne damen.
Skjemaet er veiledende. Det stilles ingen formkrav iforbimlelxe med ü gjøre
kommisjonen kjent med mulige rettigheter som er opparbeidet på
Finnmarkveiendommens grunn. Mulige rettighetxhavere anmvdex imidlertid om a
bruke skjemaet, eller på annen måte .rende inn informasjon som skjemaet etterspør.

1. Opplysninger om rettighetshaver
Navn/organisasjon/sammenslulnlng:
ReidarAndreas Varsi
Fostad resse:
Laksnes 9845 Tana
Kommune:
Tana

Telefon:
901 16198
E-post:

varsi.reidar@grnail.com

2. Angivelse av det geografiske området meldingen gjelder
Felt/kommune:
Tana - fell 7
Nærmere angivelse av området:
Dcavkan områdetjfr. vedlagle kart.
Kan vedlagt (sen kryss):
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4. Angivelse av det rettslige grunnlaget far rettigheten
Her kan det angis hva som anses sum rettslige grunnlagetjbr rettigheten,/br

eksempelhevd,alders tids brukeller lokal sedvanerett.
Jeg krever bruksrettighetertil utmarksressurser.blant annet rypejaktog fiske i
Deavkán omrâdet. og retten til å bygge ny gamme påden gamle boplassen -_etter
nærmereGPS koordinator.

5. Angivelse av type retfighet
Her kun det angis hva slags type rettighet sum anses ervervet med grunnlag i den
utøvdc bruken (bruksrett eller eiendomsrett.

individuell eller kollektiv rett).

Retten på boplassen begrunnes på grunnlag av alders tidsbruk.

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

Oversikt over muntlig dokumentasjon

7. Underskrift

Navn:
Reidar Andreas Varsi
Sted/dato:
Laksnes den 25. november 2015
Underskrift:

ee i.,

Meldingen inkl. alle vedlegg sendes pr.
post til:
Finnmarkskummisjonen
Postboks 24
9846 TANA
eller pr. e-post til:

linnmarkskommisjonen@domstol.no
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