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Bente Haug, Mathis N. Eira, Raymond Robertsen, John Erik Pedersen, Marit Kirsten Antio Gaup og Máret Áhletta Guhttor har gitt grønt lys for høring 
om 5-kilometersonen.                                       Foto: Eirik Palm 

 

5-kilometersonen ut på høring 
Alle interesserte kan avgi høringsuttalelse når FeFo sender forslag om gjeninnføring av 5-
kilometersonen i Finnmark ut på høring.  
 
FeFo-styret ga i desember direktøren fullmakt til å utforme et høringsforslag som omhandler gjeninnføring av 5-
kilometersonen. Årsaken er mange innspill fra innbyggere i Finnmark, som ønsker at FeFo skal vurdere en 
gjeninnføring av regelen, som opphørte i 2006. Bakgrunnen for innspillene er, slik FeFo tolker det, et ønske om å sikre 
at lokalbefolkningen ikke blir fortrengt fra sine tradisjonelle fiskeplasser. 

 
Fredag ga styret klarsignal for å gjennomføre omfattende høring, hvor alle interesserte kan avgi høringsuttalelse. 
 
Høringsfristen er 1. mai. 
 
I tillegg blir også Justis- og beredskapsdepartementet bedt om å komme med en særskilt uttalelse om FeFo har 
hjemmel til å innføre en slik sone på Finnmarkseiendommen. 
 
5-kilometersonen begrenser utlendingers innlandsfiske på Finnmarkseiendommen til en sone på fem kilometer fra 
europavei, riksvei eller fylkesvei. Er avstanden mer enn fem kilometer har utlendinger ikke tillatelse til å fiske, med 
mindre de har dispensasjon.  
 



 

 

 
Den såkalte 5-kilometeresonen for utlendinger ble innført i Finnmark på 1970-tallet, den gangen for å regulere 
motorisert ferdsel i utmark. Turisttrafikken ble imidlertid regulert da den nye motorferdselloven ble innført i 1977. 
Likevel ble ordningen beholdt helt frem til Finnmarksloven trådte i kraft i 2006.  
  
FeFo ber nå om innspill på følgende: 
«FeFo innfører en 5-kilometersone for utlendingers innlandsfiske slik den ble praktisert før den ble opphevet i 2006, jf. 
vedlagte kart. Med utlendinger menes personer bosatt utenfor Norge. Utlendinger får kun fiske innenfor en 5-
kilometersone fra nærmeste europavei, riksvei eller fylkesvei på Finnmarkseiendommen, med mulighet for å søke 
dispensasjon.» 
  
  

 
 
  

 

 
KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   
Raymond Robertsen, styreleder, tlf. 908 37 137 
Eirik Palm, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 976 19 594 

 

 
 

Følg FeFo på            

https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
https://www.instagram.com/finnmarkseiendommen/
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

