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MELDINGOM ElENDOM5-OG BRUKSBEREWIGEBE
I FELT7 TANA
Undertegnedef. 13.03.1950, gift 03.08.1974 m. RagnhildMargrethe NilsdatterJoksf.02.08.1947,

(Karasjokslekter
s.S34)visertil kommisjonens
meldingomutredningen
i TanaKommune,
ogvilmed
dette kreveanerkjennelseav vår sedvanemessigeeiendoms-og bruksretti felt 7 Tana, basen på
hevd, alders tids bruk og lokal sedvanerett.

Begrunnelse:
Laksefjordvidda har vært sentral bo- og høstingsområde for mine forfedre på bakgrunn av deres

tradisjonellesamisklevesett hvor nomade reindrift, utmarkshøsting,fiske,jakt og fangstvar
grunnlagetfor deresIevesett.
Min far Ole NilsenVuolab f. 16.11.1916 (jfr. Karasjokslekter5.533) er etterkommer av den del av
Guttormslekta som har hatt Laksefjordviddasom sitt bruks og høstingsområdet i mange hundre år.

Dette gjelder bl.a.
0

Marith PedersdatterGuttorm f. 2.9.1853 (Karasjokslekters.533 ) er oldemor til min kone
Ragnhildog undertegnede.Dette innebærerat våre barn og deresetterkommere har
sedvanemessigalderstidsrettighetertil Lagesduottar/Laksefjordvidda
ved beggeforeldre.

-

vår tipp tipp oldemor, Margetha (Marith) Nicolaisdatter(Nilsdatter)Guttorm fra Avjovarrif.
ca. 1780 (Karasjokslekters 532 og s. 184). Hennessønnesønn,mm bestefar, Ole Nilsen
Vuolab,født, 2.07.1843, på fjellet i Lebesbykommune,dette bekrefter også deres
tilstedeværelsepå Laksefiordvidda.

Karen Olsdatter Vuolab f.5.S.1885 (Karasjokslekta s.535) var reineier, er bestemor til undertegnedes

kone RagnhildMargrethe loks.
Min bestefarNilsOlsenVuolabf.16.2.1875 var reineier i Lagesduottarreinbeitedistrikt
(jfnreindriftsmeldingav NilsOlsenVuolab5.3.1937 og meldingav NilsJohnsenGaup 1942, side2
vedlagt).Ogderfor er det naturligat min far, Ole NilsenVuolab,sammenmed hanstre søstre,
Marlth NilsdatterVuolab,f. 8.12.1906, KirstenRavnaNilsdatterVuolab,f.7.10. 1911, KarenNilsdatter
Vuolab,f. 7.2.1914 og bror NilsNilsenVuolab,f.24.3.19Z2, fortsatte med familienstradisjonelle
reindrift sammenmed nære slektingeri Lagesduottar,bLannetKlemetKlemetsenSombyog familien
til Peder Henriksen Guttorm, f. 5.2. 1883, og Ravdna Andersdatter Guttorm, f. 6.2. 1885,

(Karasjokslekters. 176] bostedMardas, Karasjohka.
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Ravdna
Andersdatter
GuttormvardattertilAndersPedersen
Guttorm,brortil minoldemorMarithP.
Guttorm. Ektemannentil min farssøsterMarith, AndersAndersenGrensemo,f.28.11.1B99 (jfr.
Karasjokslekters.533), var ogsåformann i Lagesduottarreinbeitedistriktnoenår, hansinngangtil
reindrift var sansynligvisat han ble gift med søstratil min far Marith, fordi hun var reineier.
Utenom reindrifta,fortsatte min far familienstradisjonelle/sevanemessige
høstingav fornybare

naturressurser
påLaksefiordvidda,
somfiske,bærhøsting
tradisjonelljakt
ogfangstavsmåviltog
storvilt.
Min far hadde sin tradisjonelle sommerbosted sammen med sin kone, Ellen Anna Vuolab, ved

Lavnnjosjohka.De haddeogsåhusdyr,sauerog en ku med segpå Laksefjordviddahele
sommersesongen,som sineslektningerved Mardas. Derfor haddede fiøsgamme,i tilleggtil
hovedgamme og fiskegammen, jfr. vedlagte kartskisserog bilder. Min far bodde halve året på
Laksefiordvidda(fra april/mai - okt/nov) som sine slektninger ved Mardas, og det gjorde han til dels

ogsåetter at han ble gift i 1948.

Søstratil minmor,BeritAmandaVarsiJohnsen,
varbiiga-tjeriestepike
formineforeldre,påsomrene
på Laksefjordviddaårene etter 1948.
Min nå avdødebror, NilsOlsenVuolab,f.19.11.1948, var somspebarn(komsebarn)med sine
foreldre på vidda.Jeglf.13.03.19S0) er i dagden eldstegjenlevendeav sønnene.
Min far awiklet tradisjonellreindrift i perioden1952-55, men beholdt nistereinhelt frem til 1980
tallet. Etter awiklingen av reindrifta fortsatte han med tradisjonellhøstingav naturressurserpå
Laksefjordvidde.
Farssøstersønn, Hans Ole Porsanger, Sirma (mor: Karen Nilsdatter Vuolab f.07.02.1914,

Karasjokslekters.533), var tilsynsførertil min fars rein, etter awiklingen.
Min mor og far har fortalt at jeg var 5 år gammel (i 1955) da de begynteå ta meg ogsåmed til vår
sommerboplassved Lavnnjasjohka,etter noen år begyntejeg ogsåå hjelpe mor og far med
innhøstingav fornybarenaturressurserpå Lakseljordvidda.Ogda sønnenemine ble 10-12år gamle
begyntede å hjelpe meg med innhøstingav fornybarenaturressurseri våre tradisjonelle
høstningsområderpå Laksefjordviddafrem til i dag.Vi har ogsåår om annen drevet med fiskeog
fangstpå våre tradisjonellebruksområderi og rundt Lavnnjosjohkaog Lavnnjosjavrit.
Min fars familie/slekthar bodd,og intensivthøstet av fornybarenaturressurserog drevet med
tradisjonellnomade reindrift på Laksfjordviddai alle fall siden1700 tallet. Dette innebærerat min
fars slekta har nærmest sammenhengende brukt områdene og høstet av naturressurser i mer enn

300 år på Laksefiordvidda.
Jegvedleggerkopierav B reindriftsmeldingerfra 1941-52 som dokumentasjonpå min slektasog fars
tradisjonellreindrift på Laksefjordvidda(sevedlegg).reindriftsmeldingerfor de øvrigeår finnesvel på
Riksarkiveti Tromsø.Jeg kreverat Finnmarkskommis'onen
behandlerdissereindriftsmeldingene
konfidensielt.
Reindriftsmeldingenebekrefter at min bestefar, NilsOlsenVuolab, kona Kirstenog alle barn hadde
rein,de drev med nomadereindrift,hvorde i tillegghøstet av fornybarenaturressurser.Det betegnes

somsedvane
messig
samiskkombinasjonslevesett.
Ogdatidensreindriftkanoverhodeikke
sammenlignesmed dagensprofitt basertreindrift, somden norskestat styrer med hard hånd.
Min families/slektasalder; tid bruks(festnedforhold) rettigheter er fundamenteri på reel samisk
sedvanemessig-tradisjonell
individuell/kollektivrettsoppfatning,bruk,høsting,reinddrift,jakt og
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fangst pà Laksefjordvidda innenfor Tana kommune grenser, og ikke basert etter statlig konsesjons
betinget bruk, som dagens reindriftsrett

etter 1978. Viser til Utmarksdomstolen

for Finnmark, som

har avsagt dom i Stjernøyasaken om at reindriftssamer ikke kan kreve nye rettigheter basert på
reindriftsrett eller med reindriftsrett som ingangsport.
\
Viser for øvrig til kartskisser og bilder som dokumentasjon for vår påstand.
\
Pà bakgrunn av dette kreverjeg Finnmarkskommisjonen om å sikre at undertegnede med familie får
anerkjent og stadfestet:
v

eksisterende rett til grunnareal og eiendomsrett til min fars gammer, slik at jeg og min kone,
sammen med våre barn, kan gjenreise våre slekts-/familiegammen basert på hevd, alders
tids bruk og lokal sedvanerett. Jfr vedlagt kartskisse

I

eksisterende bruksrett til våre sedvanemessigetradisjonelle nøstingsområder innenfor Tana
kommunes grenser på Laksefjordvidda, basert på hevd, alders tids bruk og lokal sedvanerett
jfr. vedlagt kartskisse.

Det er ogsåviktig kulturhistorisk for vår samisk etterslektâ få sikret at gammene blir gjenreist da det
vil bidra til å styrke vår og etterslekts samiske identitet, vise respekt, sikre og ivareta historien om

våre forfedrenes liv og levesett på Laksefjordvidda.
Undertegnede forbeholder

retten til å komme med ytterlige opplysninger og dokumentasjoner

min påstand.

Med vennlig hilsen
1
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Roald Andreas Vuolab

Vedlegg:

-

3 stk. kartskisser med avmerkninger,

—

11 stk. bilder,

— B stk. reindriftsmeldinger,
— 1 stk. bekreftelse.
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