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Hei!
Se vedlegg, foreløpig innspill til Finnmarkskommisjonen fra Masjok Bygdelag.
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Se vedlegg

Krav vedrørende Finnmarkskommisjonens arbeide i felt 7 Tana,
fremsatt av Masjok Bygdelag på vegne av innbyggere i bygda Masjok.
Bygda Masjok har hatt fast bosetting i omtrent 200 år, de første faste bosetterne her
var finske innvandrere, etter dette har også samer og etnisk norske flyttet til bygda.
I tidligere tider var jordbruk og høsting av naturens ressurser de viktigste
næringsveiene, noe som også gjenspeiles av bygdefolks bruk av utmarka;
Utmarksslåtter var svært vanlige, små dyrkede arealer nært gårdene gjorde høsting av
gras i utmarka nødvendig,det ble også drevet utstrakt seterdrift i
Masjok/Gulbojokdalen helt til slutten av 1950-tallet, med bolig- og fjøsgammer der
gårdbrukerfamiliene bodde mesteparten av sommeren, samt høstet grovfôr som ble
fraktet ned til bygda på vinterføre.
Bygdefolket drev utstrakt vedhogst i Masjok-og Gulbojokdalen, vedfløting ned
Masjok var en vanlig foreteelse,dette ga ekstra inntekter ved salg av brensel ut av
bygda.
I den forbindelse ble det også satt opp gammer og andre byggverk ved hogstplassene
til ly mot vær og vind.
Laksefiske og annet innlandsfiske har alltid vært et viktig tilskudd til
familieøkonomien, særlig da primærnæringene var nærmest enerådende i området.
Det ble fisket med både stang og garn i både Masjok og Tanaelva, samt i alle
fiskevann og elver som det var naturlig å høste av i våre nærområder.
Bærplukking var/er også viktig, som en del av naturalhusholdningen og for salg med
hensikt å spe på familienes inntekter

Alt dette mener vi er viktig å videreføre i en form tilpasset tiden vi lever i, for på den
måten å lære kommende generasjoner verdien av å høste av naturen på en bærekraftig
måte,og å videreføre tradisjonene og kulturen som utmarkshøsting er en del av.

Som bygdelag og representant for bygdas befolkning fremsetter vi derfor
følgende krav, begrunnet i hevdvunnen rett og alders tids bruk:
1. Rett til høsting av bær i våre nærområder.
2. Rett til fiske i Tanaelva og Masjokelva, samt alle elver og vann som fiskes i/har
vært fisket i av bosettere i bygda Masjok, i bygdas naturlig tilhørende
utmarksområder.
3. Rett til beite for bufe fra gårdsbruk i bygda vår i områder naturlig tilhørende

4.
5.
6.

7.
8.
9.

bygda Masjok.
Rett til vedhogst i våre nærområder, der vi også krever fortrinnsrett ved
utvisning av vedteiger, for å forhindre vanskjøtsel av skogen som har skjedd
med dagens forvaltningsregime.
Rett til oppsetting av gammer som er åpne for almenheten i våre
utmarkshøstingsområder, med særlig vekt på steder der det tidligere har stått
slike.
Rett til uttak av grus og fyllmasser i nordenden av Piipufjellet, kun for bygdas
befolkning. Bygda har tidligere hatt et grustak i området, dette ble tømt av
Statens Vegvesen og utenbygds entreprenører. Et masseuttak i bygda vil ha
både økonomisk og miljømessig betydning.
Rett til jakt på storvilt og småvilt, herunder snarefangst av rype.
Fri tilgang til naturområdene i bygdas utmark, uten hindringer i form av
gjerder og stengsler som ikke er absolutt nødvendige i utøvelse av
primærnæringene.
Bygdas innbyggere må få stor medbestemmelsesrett når det planlegges tomter
for fritidsbebyggelse i Masjok. Det må åpnes for enkel tilgang til boligtomter
for fast bosetting i bygda, uavhengig av skiftende politisk styring og
arealplaner vedtatt som følge av dette. Likeledes må forskrifter om bebyggelse
i 100-meterssonen fra vassdrag brukes med sunn fornuft,i en smal elvedal vil
en rigid tolkning og anvendelse av reglementet vanskeliggjøre plassering av
boligtomter. I tidligere tider ble boliger plassert nær Tana- og Masjokelva uten
at det kan sies å ha hatt store negative konsekvenser for bruk av elvene og
strandsonen for almenheten.

