KUNNGJØRING AV UTREDNINGSFELT – STJERNØYA/SEILAND
Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt våren 2008 med hjemmel i finnmarksloven 17. juni
2005 nr. 85. Kommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter til
Finnmarkseiendommens grunn som folk i Finnmark har ervervet med grunnlag i langvarig
bruk (hevd, alders tids bruk eller på annet grunnlag).
Kommisjonen skal etter finnmarksloven § 30 fastsette felt for kartleggingsarbeidet, og kartlegge
rettighetsforholdene innenfor hvert felt uavhengig av om noen har krevd å få anerkjent rettigheter..
Etter § 31 skal kommisjonen kunngjøre at den starter kartleggingen i et felt med oppfordring til
mulige rettighetshavere om å melde seg. Med dette kunngjør kommisjon at kartleggingen starter i:
Felt 1/2009 - Stjernøya/Seiland
Rettighetskartleggingen vil omfatte all grunn på Stjernøya og Seiland som Finnmarkseiendommen
overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006, herunder også
grunn som Finnmarkseiendommen har disponert over etter denne datoen. Kartleggingen omfatter
også rettigheter til sjøområder så langt ut som Finnmarkseiendommens eiendomsrett og øvrige
rettigheter i sjøen strekker seg, jf. finnmarksloven § 2 og lakse- og innlandsfiskloven § 16.
Mulige rettighetshavere i felt 1/2009 – Stjernøya/Seiland anmodes herved om å melde fra til:
Finnmarkskommisjonen,
Diggevisti – Tinghuset,
Postboks 24, 9846 Tana
e-post: finnmarkskommisjonen@domstol.no
Mer informasjon om hvordan krav fremsettes kan fås ved henvendelse til kommisjonens
sekretariat (finnmarkskommisjonen@domstol.no, telefon 78 92 63 00) eller leder
(jon.gauslaa@domstol.no, telefon 22 99 93 22). Se også www.finnmarkskommisjonen.no.
Henvendelsen til kommisjon bør angi hva slags type rettighet (eiendomsrett, bruksrett) som kreves
anerkjent og om det er tale om kollektive (for eksempel for befolkningen i et bygdelag) eller
individuelle rettigheter. Videre bør det angis i hvilket område kravet gjelder og gis en kortfattet
beskrivelse av hva som er det faktiske, historiske og rettslige grunnlaget for kravet. Det er en
fordel om kravet fremsettes skriftlig, men krav kan også fremsettes muntlig.
For at et krav skal bli sett hen til også i den innledende fasen av kartleggingsarbeidet i felt 1/2009
Stjernøya/Seiland, må det være kommisjonen i hende 1. mai 2009. Det vil noe før denne datoen bli
avholdt et åpent møte der kommisjonen vil orientere om sin virksomhet. Dette møtet kunngjøres
særskilt.

