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Valjok Biras
Melding om mulige rettigheter
30.05.2011

Oversendt
Til
Finnmarkskommisjonen

MELDING

OM MULIG(E)

RETTIGHET(ER)

Finnmarkskommisjonen skal ener finnmarksloven § 29, jf § 5 tredje ledd kartlegge hvilke
bruks- og eierrelligheter hefolkningen i Finnmark har opparbeidel med grunnlag i
langvarig bruk av utmarka ifriket. Kommisjonens kartlegging er begrenset til den
grunnen som Finnmarkwiendommen
overtok.fra Statskog 1. juli 2006, og omlatter
dermed ikke privat bruk som er fradelt fir denne datoen.
Skjemaet er veiledende. Det stilles ingen firmkrav ilbrhindelse med å gjore kommisionen
kjent med mulige rettigheter som er opparbeidet på Finnmarkseiendommens grunn.
Mulige rettighetshavere anmodes imidlertid om å hruke skjemaet, eller på annen måle
sende inn informasjon som skjemaet etterspor.

1. Opplysninger om rettighetshaver
avniorganisasjon/sammenslutning:
Valjok Biras
Postadresse:
al.ok, 9730 KarasMk
Kommune:
Karas.ok
Felefon:
95151010
E-post:
'an.arthur.hansersnn.no

• Angivelse av det geografiske området meldingen gjelder
Felt/kommune:
ærmere angivelse av området:
021 Karasjok
art vedlagt (sett kryss):
Ja
Nei

3. Beskrivelse av den utevde bruken
Her bor der beskrives hvilken type bruk som har vært urovd og som utoves i det
området meldingen gjelder Omfanget av bruken, hvem som har stålt for den og i
hvilke eriadept den har bre att, bor o så beskrives.
Områdene mellom Valjok - Luostejokdalen - Jostenjavri - Suoidnejavri - Goadjenjavri
- Geajdnujavri - Leavjok Bruksområde er såpass stort, at den må defineres nærmere
ved et intervju, jfr. opplysningene fra folkemøte. Dette området er brukt av
lokalbefolkningen i Port. Valjok. Nedrenes og Seilnes. Bruken har foregått i hverfall 5
generasjoner tilbake. Det er det vi klarer å dokumentere.
Bruken er bestått av hosting av bær, fiske, ryper, storvilt. I tillegg har områdene vært
sommerbeite for husdyrdrifta i generasjoner. Området ble brukt som beite og
myrområdene ble høstet til vinterfor for husdyr. Slåttsarbeid ble gjort helt frem til ca.
1950 tallet.
Bl.a. hadde Nils Eriksen satt opp garnme, stall og fiskegammenette område er
definert på kartet i dag som Erkemokki. Det samme hadde Elias Balto. Dette område
kalles for Elias Felmamokki.
Rypefangst, bærplukking og fiske er brukt som tilleggsnæring helt frem til d.d.
Bruken er imidltertid meget bejgenset i dag pga ferdselsrestriksjoner. Nytteverdien i
dag er ikke det samme som det var for våre forfedre. Det er imidlertid viktig at vi kan
fortsette å høste fra områdene i fremtiden også. Vi må derfor kunne ferdes i områdene
med våre etterkommere og dermed kunne videreføre våre foreldre generasjoners
tradisjoner.
Valjok Biras er et grendelag og onsker å få kartlagt rettighetene på vegne av
lokalbefolkningen i området.
Vår kontaktperson er Nils Erling Skoglund. 95 15 10 10.

• Angivelse av det rettslige grunnlaget for rettigheten
er kan det angis hva som anses som rettslige
evd, alders
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for
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mrådene er brukt av flere generasjonen og må betegnes som alders bruk.

• Angivelse av type rettighet
er kan det angis hva slags type rettighet
tovde bruken

(bruksrett

eller eiendomsrett

som anses erverver
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med grunnlag
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i den

rett).

ollektiv bruksrett

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 rnuntlig dokumentasjon

Underskrift

avn:
an Arthur Hansen
Sted/dato:
aFok, 29.05.2010
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eldingen inkl. alle vedlegg sendes pr.
st til:
innmarkskommisjonen
ostboks 24
846 TANA
ller pr. e-post til:
finnmarkskommisjonen@domstol.no

