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Rettighetsmelding om bruksrett som utgangspunk i Jeakkas for etterkommere
av vår avdøde far Nils Andreas Hansen, født 28.04.22 død 30.05.80 og vår mor
Elen Kirsten Hansen født 06.12.28 død 18.02.09. (Pikenevn Ellen K Guttorm.)
Er kommisjonen kjent med bruk av prioritert bruksrett eller på samisk
(vuorutuvvon geavatanriekti dahje vuorutuvvon geavatanvuoigatvuohta).

Jeg

har hørt i tidligere høringer og også nå hvor ekslusiv rett eller eksklusiv
bruksrett er nevnt og om noen har krevd det slik som et bygdelag i Nesseby
krevde og hvilke termkrav er f.eks. kommet i Karasjok. Har fått med meg at
også kommisjonen har spurt flere om hvilken rettighet den enkelte krever eller
kollektivt har krevd.
Foreløpig har vi ikke konkludert om vi ønsker “prioritert

bruksrett” eller vanlig

bruksrett. Vi har Festekontrakt på en næringshytte ileakkas i Stuorrramáras
som er levert til deres sekretariat igår. Vi vil senere komme med en del
tillegsopplysninger om vår bruksrett i området og også uttak av ved. Vi har
ingen tanker om andre lokale brukere ikke skal kunne bruke områdene som
tidligere
Vår far Nils har høstet av naturen i Jeakkas området med hans far og brødre
siden han var gutt antakelig fra 1930 tallet. Det var bl.a. jakt, snarefangst, fiske
og multebærplukking og annen bærplukking som det viktigste. Sammen med
vàr avdøde far Nils og mor Ellen har vi høstet av naturen sammen med dem.
Imidlertid ble det en utfordring med å få multene ned til bygda hvorved de
måtte bæres på ryggen som bør og det var over en mil til bygda. Det ble
sporadisk bruk hest forå frakte multene ned.

I 1950 kjøpte vår far en teknologisk nyvinningen Fergusongråtasstraktor som
ga nye muligheter til transport av det en høstet av utmarka bl.a. multebær.
I1950 tok vår far inisiativet til å utbedre justere hestekjerre traseen til
traktortrase til Jeakkas. På høsten i 1950 kjørte han sammen med familiene til

inga (Hansen) Solbakk og Elise Hansen sine sønner bla. John Raiala med traktor
til Jeaggaäjohka til multebær herlighetene. Vi mener på en måte at vi har en
sterk sedvanerett på bruk av barmarkstrasene våre som er i området helt til
vidda som vår far og onkel har kjørt først.
Denne barmarkstraseen ble forlenget i 1952 over Lasttaseánjeaggi til
Stuorramaras og videre om høsten til Stuorrailis ved multelandet ved llisjávri
som hovedleirplass. Det ble også kjørt avstikker trase til Ládnajávri og
Njiirranjávri og Niiirran hvor vår bestefar Ándders Piera- Per Mahttis Guttorm
drev med innlandsfiske og noe baerplukking.
(Etter hvert bygde vår far en hestestall som skulle bli en gamme for
utmarkshøsting.)
Dette er også i dag i h.h. til lLO konvensjon 169 artiklene 14 og 23.
Vi kommer med mer opplysninger til kommisjonen ved neste anledning og noe
mer skriftlig innformasion til kommísjonsmedlemmene
neste møte som dere har i Tana.
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