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:
Aleksander Lyngberg
Postadresse:
Lavonjarg, 9845 Tana
Kommune:
Tana
Telefon:
97745572
E-post:
aleksander.lyngberg@gmail.com
2. Angivelse av det geografiske området meldingen gjelder
Felt/kommune:
Tanamunningen naturreservat/Tana
Nærmere angivelse av området:
Lille Leirpollen, Leirpolnes, Gullholmen, Grønnes, Stangnes
Kart vedlagt (sett kryss):

x

Ja

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.
Har vært høstet av området rundt Lavonjarg både på sjø og land i ualminnelig tid. Det
er ubestridelig.
Kobbejakt ble gjort høst og vinter. Kjøttet ble brukt til mat og skinnet ble brukt til
klær, matter mm. Vi barna brukte skinnet til å ake på i bakken.
Har søkt om jakt tidligere til Fylkesmannen. Han argumenterte med: «Søker henvises
derfor til å benytte seg av de store områdene i Tanafjorden som ikke er vernet»
Det er like dumt som å be noen om å plukke blåbæra på havet. Trist å bli servert slike
argument fra fagfolk.
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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.
Har brukt området de siste ti tusen år.

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).
Kobbejakt

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
Navn:
Aleksander Lyngberg
Sted/dato:
Tana, 17.02.16
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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