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Til Finnmarkkommisjonen
Til orientering:
Leavvajoga ja Rastegaissa Samesiida LRS skal selvstendig fremme krav til
Finnmarkskommisjonen om anerkjennelse av samiske alders tids eiendomsrettigheter til
landområder i gamle Polmak kommune. Og LRS er informert av Sirma Bygdelag om at de skal
også fremme selvstendig krav til F-kommisjonen uavhengig av Badje Deanu Siida. Hverken
LRS eller Sirma Bygdelag er medlem eller del av av Badje Deanu Siida. Ca 60-70% av
utmarksområdene til tidligere Polmak Kommune faller naturlig under alders tids
bruksområder til LRS og Sirma Bygdelag og dermed er det kun 30-40% som eventuelt Badje
Deanu Siida skal utarbeidet meldingsbrev for til Finnmarkskommisjonen.
LRS vil selvsagt vurdere å gå i et kollektiv forvaltningsorgan for hele Tana kommune, om
samene i Leavvajohka får anerkjent sine alders tids eiendoms rettigheter til landområdene i
Leavvajoga tradisjonelle bruksområder, sammen med øvrige bygdesamfunn som også får
anerkjent sine alders tids eiendomsrettigheter.
Viser til Finnmarkskommisjonens Retningslinjer for interesserepresentanter §8:
I forbindelse med Finnmarkskommisjonens utredninger i felt 4 (Karasjok). LRS synes det er
merkelig at Finnmarkskommisjonen har latt Mathis N. Eira Karasjok, fortsette som
interesserepresentant, selv etter at han sammen med Reinbeitedistrikt 16 (Rbd.16) fremmet
krav om eiendomsrett til mer enn halve Karasjok kommune. Og han er også valgt av styret i
Rbd.16 som kontaktperson angående kravet til F-kommisjonen. Han er i tillegg nestleder i
FeFo styret, FeFo opptrer som motpart til den samiske befolkning i Finnmark hva gjelder
rettigheter til Land og Vann. LRS ønsker tilbakemelding om hvorfor F-kommisjonen tillater
slike rolleblandinger av kommisjonens egne valgte tillitspersoner som skal opptre som
"rettshjelpere" (jfr. deres brev av 7.9.2016 avsnitt 7-8 til LRS) for befolkningen som fremmer
krav til F-kommisjonen?
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