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1 Innledning
Finnmarkskommisjonen kunngjorde den 25. januar 2011 Karasjok som utredningsfelt 4.
11. desember 2019 la kommisjonen frem det som omtales som første delrapport for felt 4 Karasjok.
Delrapporten behandler 43 saker om mulige kollektive og/eller individuelle rettigheter i feltet.
Rapport – bind 1 kapittel 1-7 behandler saker om kollektive rettigheter i hele eller store deler av
feltet med utgangspunkt i 6 rettighetsmeldinger. Rapport bind 2, kapittel 8-14 behandler saker om
eier- og/eller bruksrettigheter i mer avgrensede områder av Karasjok (37 meldinger).
Rammene for kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter i Finnmark følger av
finnmarksloven kapittel 5. Finnmarkskommisjonen skal etter finnmarksloven § 29 utrede bruks- og
eierrettigheter med grunnlag i gjeldende nasjonal rett. § 34 pålegger FeFo å ta stilling til
kommisjonens konklusjoner «uten ugrunnet opphold». For å behandle tvister om rettigheter som
oppstår etter at kommisjonen har avgitt sine rapporter er det opprettet en egen særdomstol;
Utmarksdomstolen for Finnmark.
Dette saksfremlegg inneholder direktørens vurdering av Rapport bind 1, senere i dokumentet blant
annet omtalt som kommisjonens hovedkonklusjon. Kommisjonens hovedkonklusjon går i korte trekk
ut på at Karasjok ikke er underlagt FeFos eiendomsrett etter finnmarksloven, men er kollektivt eid av
befolkningen i Karasjok. Videre at retten ikke ligger til kommunen som sådan, men til de som er
registrert bosatt i Karasjok og slik at de har lik andel i retten uavhengig av botid og etnisitet.
Konklusjonen innebærer at befolkningen får retten til å utøve alle grunneierbeføyelser som følger av
grunneierretten, herunder retten til å selge og feste bort eiendommer, tillate ulike inngrep samt
retten til å disponere alle utmarksressurser, som jakt og fiske. Alle rettighetene kommer med de
begrensninger som følger av offentligrettslige forhold og eventuelle ervervede rettigheter som
tilkommer andre. Reindriftsretten er en slik rett. For den øvrige befolkningen i Finnmark innebærer
konklusjonen blant annet at de fratas rettigheter de tidligere har hatt til å drive jakt og fiske innenfor
grensene for feltet, da kommisjonen har lagt til grunn at rettighetene i feltet er «avhengig av
eierspørsmålet».
Hovedkonklusjonen er avsagt under dissens, hvor 3 av kommisjonens medlemmer stemte for
konklusjonen og 2 stemte mot. Mindretallet la til grunn at statens påståtte eiendomsrett var etablert
som et festnet rettsforhold, og som en følge av dette hadde lokalbefolkningens rett endret karakter
og blitt erstattet av den bruksretten som i dag er regulert i finnmarksloven (fl).

1.1 FeFos rolle i rettighetsavklaringen
Styret i FeFo skal ta stilling til Finnmarkskommisjonen konklusjoner. Grunnlaget for styrets vurdering
skal være «gjeldende nasjonal rett» jf fl § 29. Styrets vurdering skal følgelig gå ut på å vurdere om
kommisjonens konklusjoner er juridisk riktige.
FeFo har med bakgrunn i dette ansvar for å vurdere om konklusjonene er juridisk holdbare på vegne
av hele befolkningen i Finnmark. De ulike kravene kommisjonen behandler må vurderes grundig for å
sikre at urettmessige krav ikke vinner frem på bekostning av andre mulige rettighetshavere. Andre vil
i denne sammenhengen kunne være mindre kollektive enheter eller privatpersoner, men også hele
Finnmarks befolkning. Dette har også vært bakgrunnen for at FeFo i dette arbeidet har vært tydelige
på at «rett skal være rett». Det innebærer at dersom det ikke er tvil om hva som er rett skal dette
anerkjennes umiddelbart, men det innebærer også at dersom konklusjonen er usikker, så bør den
prøves for utmarksdomstolen slik lovgiver har forutsatt ved vedtakelsen av finnmarksloven.
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Stortinget la ved vedtakelsen av finnmarksloven til grunn at et av lovens hovedformål var å skape ro
om rettighetssituasjonen i Finnmark. For direktørens vurdering veier dette tungt i saker hvor det er
tvil om rettighetsforholdene.
Høring
Den 15. oktober 2020 sendte direktøren, etter avtale med styret, første utkast til saksframlegg på
offentlig høring, slik FeFo også har gjort for tidligere felt. Det innkom ca 80 høringsuttalelser, se
vedlagte oppsummering. I tillegg har en del personer har tilkjennegitt sine meninger på FeFos
facebook-side.
Innholdet i høringsuttalelsene er for en stor del av politisk karakter, ved at det opplyses om man
ønsker at FeFo skal godta rapporten eller ikke. En rekke høringsuttalelser gir uttrykk for at FeFo bør
innlede samtaler eventuelt megling iht. fl. § 35 med Karasjoks befolkning før styret fatter sin
beslutning. Denne type innspill er i begrenset grad innarbeidet i beslutningsgrunnlaget, da det er
vanskelig å se at de har betydning for styrets vurdering av den juridiske holdbarheten av
kommisjonens konklusjon. Den massive oppfordringen til dialog i forkant av avgjørelsen knytter
derimot direktøren en del kommentarer til avslutningsvis.
Noen få høringsuttalelser gir reelle innspill til det historiske, faktiske og juridiske grunnlaget
direktøren bygger på. Sistnevnte type innspill er innarbeidet i saken i den grad de er ansett
relevante/ treffende eller de av andre grunner bør kommenteres.

2 Innhold og rammer for saken
Direktørens vurderinger av rapporten fremkommer nedenfor fra punkt 3. Som det vil fremgå har
direktøren foretatt en prøving av den historiske beskrivelsen kommisjonen bygger rapporten på, en
vurdering av rettsoppfatningene på de ulike tidspunktene, for deretter å sette dette inn i en rettslig
ramme hvor faktagrunnlaget vurderes opp mot «gjeldende nasjonal rett». Først gjennomgår
direktøren kort noen rettslige spørsmål som var sentrale ved vedtakelsen av finnmarksloven, og som
har fått fornyet interesse i og med måten kommisjonens flertall har innrettet sin hovedkonklusjon.

2.1 Finnmarkslovens ramme og rekkevidden av reglene om kartlegging av rettigheter
Forholdet til folkeretten
En svært sentral diskusjon under arbeidet med Finnmarksloven handlet om hvorvidt loven var
innenfor folkerettens regler, i første rekke ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i
selvstendige stater. Regjeringens forslag til finnmarkslov i Ot.prp. nr. 53 2002-2003 ble ikke godtatt
av Sametinget, blant annet fordi de mente at forslaget ikke oppfylte Norges folkerettslige
forpliktelser overfor samene.
I arbeidet som ledet frem til Finnmarksloven ble det gjort en rekke utredninger. For å klargjøre det
folkerettslige utgangspunktet for Samerettsutvalgets utredning (NOU 1997:4) ble det blant annet
oppnevnt en ekspertgruppe som skulle utrede den folkerettslige utviklingen etter 1984
(folkerettsgruppen).
Folkerettsgruppen forutsatte i NOU 1997:5 at samene i henhold til ILO 169 artikkel 14 nr. 1 første
punktum var å anse som eiere av indre-Finnmark (omtalt som øvre del av Tana (fra Tana bru?),
Karasjok og Kautokeino). Dette var et annet syn enn flertallet i rettsgruppen kom frem til i NOU
1994:34. Folkerettsgruppens syn samsvarte med rettsgruppens mindretall.
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Folkerettsgruppen vurderte blant annet spørsmål knyttet til om det innenfor folkeretten lå til rette
for en felles forvaltningsordning for hele Finnmark. Om dette skriver gruppen blant annet på side 7-8;
"Det kan spørres om en ordning hvor forvaltningen av grunnen i Finnmark blir overlatt til et
organ hvor Sametinget oppnevner halvparten av styremedlemmene, og Finnmark fylkesting
oppnevner den andre halvparten, kan forsvares med at det samene taper ved at andre får
delta i forvaltningen av grunnen i de områder som samene har krav på å få anerkjent
eiendoms- og besittelsesrettigheter til, får samene igjen ved at de får delta i forvaltningen av
grunnen i den øvrige del av Finnmark. Siden urfolk kan gis adgang til å overdra de rettigheter
de har krav å få anerkjent, til folk utenfor urfolksgruppen, vil en slik ordning med felles
forvaltning av grunnen i Finnmark kunne aksepteres dersom Sametinget samtykker i
ordningen, men ellers ikke.".
Folkerettsgruppen sier videre på side 57:
"Dette innebærer at for at en ordning hvor grunnforvaltningen i Finnmark skal forestås av et
organ hvor halvparten av medlemmene blir utpekt av Sametinget og halvparten av Finnmark
fylkesting, skal kunne forsvares ut fra et «makeskiftesynspunkt», må det for det første stilles
krav om at ordningen ikke går ut over samenes muligheter til å videreutvikle sin livsform og
kultur. For det andre vil en slik ordning ikke kunne gjennomføres uten at samene først er blitt
rådspurt om hvorvidt de ønsker at deres rettigheter etter ILO-konvensjonen skal kunne
overdras. Det organ som er kompetent til å uttale seg på vegne av samene om dette, må
være Sametinget."
Avslutningsvis fremgår det på side 59 i en særmerknad fra historiker Steinar Pedersen som var
medlem i gruppa:
«Jeg antar derfor at et fremtidig arealforvaltningssystem – etter et «maktfordelingsprinsipp»
hvor Fylkestinget, Sametinget (og Regjeringa gjennom årsmøtet) også vil være i tråd med
bestemmelsene i ILO-169. Det vil nemlig være den mest rimelige avveining og syntese mellom
de historiske, juridiske, politiske, og andre hensyn som gjør seg gjeldende innenfor dette
feltet».
Slik dette må forstås er det helt klart at Sametinget ikke har forhandlet bort noen juridiske
rettigheter, verken på vegne av den samiske befolkningen og deres rettigheter etter ILOkonvensjonen, eller på vegne av individer eller kollektive enheter som har ervervet rettigheter ved
hevd eller alders tids bruk (gjeldende nasjonal rett). Det Sametinget har gjort, er å godkjenne
finnmarksloven, og på den måten akseptert en felles forvaltningsordning for hele Finnmark og at det,
så lenge loven gjelder, ikke ligger til rette for en kartlegging av hvilke områder samene har krav på
eiendoms- og besittelsesrett og hvilke områder samene har krav på bruksrett etter ILOkonvensjonen. Dersom loven oppheves vil staten være forpliktet til å finne en annen måte å sikre at
samiske landrettigheter får et adekvat vern.
Regjeringen fulgte opp folkerettsgruppens forslag og la det til grunn i Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) s.
90-91:
"Etter departementets oppfatning finnes det områder i Finnmark innenfor begge
rettighetskategoriene i ILO-konvensjonen art. 14 nr. 1, det vil si både områder der det samiske
folk har krav på eiendoms- og besittelsesrett og områder det samene har krav på bruksrett".
Videre mente departementet:
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"Etter departementets syn er det ikke nødvendig å foreta noen grensedragning mellom
områder som samene har eiendomsrett til og områder som de har bruksrett til, så lenge
yttergrensen for de tradisjonelle samiske områdene defineres og gis adekvat rettslig vern".
Sametinget godtok som tidligere nevnt ikke forslaget fra Regjeringen. Begrunnelsen var at forslaget
ikke fullt ut var i samsvar med konvensjoner som Norge har forpliktet seg til å overholde (ILO-169 og
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)).
Justiskomiteen ba Justisdepartementet om å skaffe til veie en kvalifisert uavhengig vurdering av
forslaget til ny finnmarkslov. Departementet engasjerte professorene Geir Ulfstein og Hans Petter
Graver til å foreta vurderingen. Ulfstein og Graver var enige i at det var to måter å oppfylle
konvensjonens krav på. Enten ved at samene gis eier- og besittelsesrettigheter til de områdene de
tradisjonelt befolker, eller at det for hele Finnmark opprettes en forvaltningsordning som samlet sett
gir samene en posisjon som innebærer oppfyllelsen av konvensjonens krav til landrettigheter. De
mente imidlertid at forslaget ikke sikret samene slik kontroll som ligger til en eierposisjon, og dermed
ikke var i tråd med ILO-konvensjon nr. 169. Derimot kunne Sametinget etter deres mening samtykke
til en forvaltningsordning for Finnmark som ikke fullt ut oppfylte kravene til kontroll- og
disposisjonsrett i ILO-konvensjonen. De tok imidlertid et viktig forbehold. Sametingets samtykke
kunne ikke gis med virkning for rettigheter som individer eller grupper har på grunnlag av hevd og
alders tids bruk eller etter SP 27 (retten til å utøve sin kultur). Justiskomiteen inviterte Sametinget og
Finnmark fylkesting til konsultasjoner, som endte med at Sametinget ga sitt enstemmige samtykke til
loven 13. mai 2005. Fylkestinget støttet også forslaget med et stort flertall.
Rettskartlegging, som denne styresaken dreier seg om, kom inn i loven under justiskomiteens
behandling, og var begrunnet i å "[…] sikre en lojal oppfyllelse av ILO-konvensjonens krav om
identifisering av opparbeidete kollektive og individuelle rettigheter"1.
Rekkevidden av hva som skal kartlegges (hva er «gjeldende nasjonal rett») var oppe til drøfting da, og
har på nytt blitt aktualisert.
Flertallet i justiskomiteen er i Innst. O. nr. 80 (2004-2005) side 18-19 tydelige på at det er «gjeldende
nasjonal rett» kommisjonen og særdomstolen skal legges til grunn, og at rettigheter etter fl §5 ikke
forankres i folkeretten. Gjeldende rett her forstått som alminnelig tingsrett herunder samiske
sedvaner (Innst. O. nr. 80 (2004-2005). Høyesterett har lagt dette til grunn i begge sakene som har
vært behandlet der i forbindelse med rettskartleggingen (Stjernøya og Nesseby).
Det er videre viktig å merke seg at Sametinget foreslo at kommisjonen i tillegg til å kartlegge
rettigheter etter «gjeldende nasjonal rett» skulle fastslå hvilken kategori de ulike områdene faller inn
under etter ILO-konvensjonen artikkel 14. Flertallet i justiskomiteen mente imidlertid at ILOkonvensjon nr. 169 ikke påla noen plikt til en slik kategorisering så lenge de opparbeidete
rettighetene ble identifisert, anerkjent og beskyttet, jf. side 18.
Alt tyder derfor på at Finnmarksloven er innenfor kravene til anerkjennelse av landrettigheter etter
ILO-konvensjon nr. 169. Selv om det ikke skulle være tilfelle, så er FeFo bundet av Stortingets vedtak
og lovens forarbeider. Stortinget sier da også tydelig i Innst. O. nr. 80 (2004-2005) at dersom loven
mangler bestemmelser iht. ILO-konvensjonen, så er det en oppgave for lovgiver å rette opp i det. Det
må imidlertid også nevnes at Finnmarksloven ikke er beskyttet mot opphevelse. Dersom det skulle
skje må imidlertid staten iverksette en identifisering etter ILO-169 eller finne andre ordninger for å
sikre at Norges folkerettslige forpliktelser overholdes.
1

Innt. O. Nr. 80 (2004-2005) side 28
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Rettskartleggingen iht. Finnmarksloven er med andre ord ikke en identifisering av områder som
samene eier i henhold til ILO-konvensjon 169 art. 14.1 første punktum. Det er jf ovenfor gjeldende
nasjonal rett som skal legges til grunn. Det vil si norsk tingsrett, der tradisjonell samisk bruk selvsagt
skal anses som grunnlag for rettserverv. Ut fra dette skal resultatet av rettskartleggingen iht.
finnmarksloven ikke avgjøre hvilken kategori arealene tilhører iht. ILO-169 art. 14.1. Resultatet vil
heller ikke endre på det faktum at det er lagt til grunn i finnmarkslovens forarbeider at deler av
Finnmark eies av samene iht. ILO-169 art. 14.1. Dette er selvsagt ikke til hinder for at samer og andre
kan ha ervervet eier- eller bruksrettigheter i området etter reglene om hevd eller alders tids bruk.
Statens disposisjoner
Vektlegging av statens disposisjoner i forbindelse med rettskartleggingen iht. Finnmarksloven har
vært og er omdiskutert. For FeFohar dette både en formell og en praktisk side. Den formelle siden er
at det er ikke FeFo som bestemmer hva som skal vektlegges etter gjeldende nasjonal rett. Det er
gjennom Høyesteretts behandling fastlagt hvilke bevis som skal vektlegges. Høyesterett har i begge
ovennevnte saker eksplisitt uttalt at statens disposisjoner skal vektlegges. I Nessebysaken uttalte
Høyesterett at statens disposisjoner skal vektlegges "[…] selv om staten har opptrådt med det
uriktige utgangspunkt at samenes utnyttelse av utmarksressursene var "tålt bruk".»2 Det må FeFo
rette seg etter. Vektingen av statens disposisjoner vil kunne vurderes ulikt, men det fremstår for
direktøren som klart at Høyesterett legger til grunn at den tillegges vesentlig vekt.
Den praktiske siden er at statens disposisjoner, sammen med historisk omskiftelige forhold hva angår
bruk og disposisjoner i feltet, har hatt en virkning som gjør det umulig å rekonstruere rettstilstanden
som var før staten startet med sine disposisjoner. Å se bort fra dette vil kunne skape et rettsvakuum
som kan skape stor usikkerhet.
Dersom historiske fakta knyttet til statens disposisjoner utelates vil i prinsippet enhver som har
tilknytning til et område og reiser en sak for domstolene kunne vinne fram, selv om andre kan ha
sterkere rettigheter enn de som reiser sak. Et eksempel på en sak som kunne ha fått slike virkninger
er Gulgofjordsaken, der 4 private grunneier krevde eierskap til 30 000 daa utmark. De ville med stor
sannsynlighet ha vunnet fram med sitt krav dersom det ikke hadde vært for vektleggingen av statens
disposisjoner i området. Dersom de vant frem ville 4 private grunneiere, der enkelte ikke var bosatt i
Finnmark og ingen av dem bodde i Gulgofjord, representere en bygds befolkning med full
disposisjonsrett over arealet, altså med sterkere rettigheter til arealene enn det reindriften har der i
dag. Direktøren oppfatter det slik at statens disposisjoner på mange måter sikrer finnmarkingenes
felles interesser, både i rettssaker i kjølvannet av rettskartleggingen og i andre saker. Statens
disposisjoner hindrer en urettmessig privatisering av områder som har vært brukt i fellesskap i svært
lang tid.
Direktøren understreker at en henvisning til statens disposisjoner ved vurderingen av
rettighetsforholdene på ingen måte er et uttrykk for aksept eller støtte for det staten historisk har
gjort. Det er kun en henvisning til det som faktisk har skjedd. Med finnmarksloven gir det uansett
begrenset mening å drøfte virkningen av statens disposisjoner, all den tid finnmarksloven bygger på
en erkjennelse av at dette ikke var rettmessig, og at den folkerettslige delen av
rettighetsproblematikken må anses løst da eiendomsretten til Finnmark ble overført til
Finnmarkingene med full tilslutning fra Sametinget og stor støtte fra fylkestinget.

2

Rt-2018-456 (147)
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3 Hadde befolkningen i Ávjovárri-siidaen en rett til området i 1751
som tilsvarer det man i dag betegner som en kollektiv
eiendomsrett
3.1 Finnmarkskommisjonens konklusjon
Det legges til grunn i punkt 7.3.2.3 på side 116 under Finnmarkskommisjonens vurderinger at «[det]
kan bringes på det rene om befolkningsuviklingen i og bruken av Ávjovárri/Karasjok før 1751 viser at
befolkningen der hadde vært så godt som enerådende i mange hundre år før området ble underlagt
dansk-norsk enejurisdiksjon.»
Og videre på side 118:
«Slik kommisjonen ser det, var den faktiske og rettslige rådigheten befolkningen i Ávjovárri
frem til 1751 hadde over de områdene som inngikk i samebyen, av samme art som
rådigheten til en samtidig kollektiv grunneier. Rettigheten var et utslag av befolkningens
langvarige bruk, der blant annet jakt, fangst og fiske, og fra 1600-tallet også reindrift med
større flokker, var viktige elementer. Frem til 1751 var retten ikke brutt ned som følge av
svenske statlige disposisjoner. Den var derfor i behold da områdene i Ávjovárri ble underlagt
dansk-norsk enejurisdiksjon i 1751.»
Etter direktøren sin oppfatning må dette bildet nyanseres.

3.2 Lappmarksplakatene og nybyggere i Ávjovárri
Før 1751 var Ávjovárri underlagt svensk jurisdiksjon. De kongelige vedtatte Lappmarksplakater gir
derfor en indikasjon på hvordan svenskekongen betraktet rettighetsforholdene til grunnen.
Det vises til i den sammenheng til plakat av 03. september 1695:
«Vi CARL etc. göre veterligt, att ehuruval Vi redan genom vårt öppna plakat angående
lappmarkernas bebyggande, dateradt Calmar den 27 September 1673, på det andre svenske
och finske uti Vester- och Österbotten samt Ångerman- och Jemtland boende matte dess
heldre lata sig öfvertala att flytta till berörda landsorter och sig der samma stides husligen
nederlata, och de boställen uptaga, som de finna beqviéma, och dem till den ändan kunna
blifva inrymda, hafva gifvit och förunnt dem efterföljande vilkor och friheter, som äro, att de
på femton års tid må njuta förskoning för alla skatter och utlagor, ehvad namn de hafva
kunna, men efter förloppet af bemälda frihetsår icke läggas för högre skatt än sjelfve
Lapparne, med hvilka de öfver allt göras like, och till följe: deraf blifva frie för knekteskrifning i
alla tider[…]»3
Plakaten viser at kongen ønsket bosetning i nordområdene og oppmuntret til dette med 15 års
skattefritak og fritak fra militærtjeneste. Nybyggerne skulle videre bosette seg på de plassene de fant
«beqviéma».
Det er lite som tyder på at oppfordring førte til mange nybyggere i Ávjovárri. Det var først i 1724 at to
kvenfamilier fikk kongens tillatelse til å bosette seg der. Tillatelsen er behandlet av det lokale
tingsmøte med følgende ordlyd:
«Til Mikkel Henriksson uti Masi extraherades. Eftersom Mikkel Henriksson ifrån Masi med Erik
Madsson ifrån Monuaniska igenom dess närwarande tilbud wid handen gifwa at the äro
3

Poignant, Emil (1872) Samling af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheternas. 33 libris.kb.se/bib/14702506
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sinnade uptaga det förfalne Crono Öde wid Karasjocki ock derföre 1725 skat erlägga. Så
emedan Länsman Per Ivarsson med Nils Persson ifrån Afwiowara sådant intet kunna
förhindra såframt förenämde Personer med dess anhörige så som under 2de Rökar intet
förfördela byens Allmoga uti gildemarck, fiällfänge och tilhörige fiske elfwer och watn,
lemnades de opåtalt mulbetes marken ock Engesslåtten som för deras boskapz skiötzel
Oumgiängeligen betarfwes; Fördenskul blifwer Mikkel Henriksson ifrån Masi så som för en
rök med Erik Madsson ifrån Monuaniska och dess Söner Mads och Erik så som för andra
röken ständige efterlåtit at berörde Cronofallne Öde uti Karasjocki uptaga, husligen bebygga
och på ofwanbeskrefne wilkor nyttia, bruka och besittia, för dem och deras
efterkommandom, så länge Konge. Mayttz. och Cronan Sweriges derföre tilhörige skatt
erlägges.»4
Til dette skriver Finnmarkskommisjonen på side 115:
«Med ett enkelt unntak fremtrer Kronen ikke som eier i det omfattende rettsmaterialet som
er bevart fra disse siidaene. Unntaket gjelder en eiendom ved Kárášjohka som i 1724 omtales
som det «Cronofallne Öde wid Karasjocki». Det vil si en eiendom som hadde «fallt til Kronen».
Etter svensk lov kunne Kronen beslaglegge en eiendom dersom eieren i tre år unnlot å betale
skatt. Staten kunne også gjøre seg til eier av eiendommer som ble liggende øde.
Kildematerialet har ingen andre eksempler på at dette har skjedd i Ávjovárri- eller Tenosiidaen. Kildene bruker ikke uttrykk som «Kronens land» eller «Hans Majestets land», men har
mange eksempler på at bestemte områder eller stedsspesifikke ressurser ligger til bestemte
siidaer eller familier. Dette viser at uttrykket «Crono Öde» sikter til en bestemt eiendom og
ikke til området som helhet.»
Finnmarkskommisjonen foretar her en tolkning av transkripsjonen av tingsmøtet og konkluderer med
at den aktuelle eiendom allerede eksisterte, og ikke er et uttrykk for kongens eierpretensjon.
Etter direktøren sin oppfatning er det i det presenterte kildemateriale ikke grunnlag for en slik
slutning. Sett hen til ovennevnte Lappmarksplakat av 3. september 1695, er det like nærliggende å
tolke tillatelsen til bosetning som en kongelig eierpretensjon.
Vi ser videre av tingsmøtet at Mikkel Henriksson og Erik Madsson allerede hadde tillatelse til å slå seg
ned i Karasjok, «[… ] igenom dess närwarande tilbud wid handen […]». Lensmann Per Ivarsson og Nils
Persson fra Ávjovárri kunne ikke motsette seg nybyggerne så lenge de lokale samenes eksisterende
rett til jakt og fiske ikke ble fortrengt. Videre stadfestes Mikkel Henriksson og Erik Madsson rett til
beite og nødvendige utslåtter for husdyrholdet.
At bosetningen av lappmarken førte med seg problemer kommer tydelig frem i Jacob Fellman sine
beskrivelser i boken Anteckningar under min vistelse i Lappmarken, her hitsettes følgende:
«Man finner således att kolonisationen i Lappmarken gjort icke obetydliga framsteg.
Drottning Christinas resol. af den 5 Januari 1648 samt Karl XI plakater af den 27 September
1673 och den 3 September 1695 lade grunden härtill och dermed äfven till jordbrukets
uppkomst i Lappmarken. Att denna bosättning medfört nytta är sannt, men att den äfven
gjort skada, det kan icke bestridas. Ty genom kringgående af de gifna förordnandena gjorde
man slut på Lapparnes fri- och rättigheter till sitt land, och bland de skador, som härigenom
vållats, är skogssköflingen den förnämsta. Ty nybyggaren bränner och förstör skogen, då
deremot Lappen vårdar sig om den näst sitt lif.»5
4

Note 168 i Finnmarkskommisjonens rapport, felt 4 – Karasjok, Bind 1
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Fellman konkluderer her med at plakatene fra 1673 og 1695 ødela samenes tidligere rettigheter til
landet og medførte ødeleggelse av i første rekke skogressursen.
Den siste Lappmarksplakat som ble vedtatt før riksgrensen ble trukket i 1751 var av 24. november
1749. Her hitsettes de aktuelle bestemmelser suksessivt6:
§ 1.
«Eho, som vill sig uppå någon till nybruk tjenlig plats husligen nedsätta och nybruk uptaga,
han bør först hos landshöfdingen sig anmäla samt derå skriftligt lof och tillstånd anamma.»
Paragraf 1 viser at nybyggerne måtte ha tillatelse fra landshøvdingen for å slå seg ned.
Landshøvdingen var statens mann i länet og kan sammenlignes med Fylkesmannen i Norge. Dette
viser at staten ga tillatelse til nyrydning, etter en lokal «høring».
Det var ikke valgfritt hvor nyrydningen skulle foretas, og tillatelse ville ikke bli gitt dersom den
planlagte nyrydning var til ulempe for noen, dette fremkommer av § 2:
«Sedan eger landshöfdingen att låta syna och undersöka om den till nybruk upgifna platsens
beskaffenhet i anseende till jordmånen, om den är duglig eller ej, och huruvida den tilltänkta
upodlingen länder någon annan till förfång, hvaröfver, och helst då tvist sig yppar, utslag
med¬ delas och utfärdas bör, samt dervid i akt tagas, hvad i 6 och 7 §§ här nedanföre
stadgas.»
Etter direktøren sin oppfatning viser dette at Kongen utviste nyrydningsplasser der han fant det
«dugelig», men samtidig tok hensyn til andre som brukte området. Når Kongen utviser eiendom der
han fant det «dugelig», er det nærliggende å tolke dette som en eierpretensjon.
Det fulgte videre andre vilkår for bosetningen som fremgår av plakatens § 8:
«Nybyggares vidlyftiga fikande och farande omkring skogarna efter vildt och i afsigt slikt att
fånga och fälla, har hittills mycket hindrat jordens och landets upodlande; och som
lappallmogen, hvilka till en del för slikt skatta, nogsamt medhinna att fånga och skjuta allt
det vildt, som under namn af dyrare skinnvaror kommer; alltså hafva nybyggare dermed
hädanefter sig ej vidare att befatta, andra till men och sig sjelfva till hinder vid
hemmansbruket, än allenast inom en half mil ifrån deras hemvist; och då en annan
nybyggare kommer brede vid honom sig att nedsitta, har den forre ej att tillegna sig någon
enskild egande rättighet på något djur- och fogelfänge inom samma trakt, utan nyttja de det
gemensamt. Men hvad rof- och skadedjuren angår, så förhålles dermed efter allmän lag.»
Etter bestemmelsen ser vi at kongen regulerer nybyggernes anledning til jakt langt fra deres utviste
boplass. Videre regulerer bestemmelsen jaktretten for andre nybyggere som skulle slå seg ned ved
siden av andre.
De nevnte lappmarksplakatene regulerte dermed utvisning av boplasser, tillatelse til å bosette seg,
hvilke og hvordan nybyggerne skulle utnytte ressursene i området. Selv om det var få nybyggere som
kom til Ávjovárri/Karasjok før 1751, gjaldt plakatene også for disse områdene og er således et uttrykk
for kongens oppfatning av retten til grunnen. Den kollektive eiendomsretten som
Finnmarkskommisjonen legger til grunn at innbyggerne av Ávjovárri/Karasjok innehadde før 1751,
måtte således vike dersom nybyggere fikk tillatelse av kongen til å bosette seg der. På bakgrunn av

6
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dette må det legges til grunn at lokalbefolkningen ikke var av den oppfatning at de kunne motsette
seg nybyggingen.
I tillegg til de rettslige disposisjoner som den svenske staten utøvde gjennom utvisning av grunn til
nybygging, kan det også stilles spørsmål ved Finnmarkskommisjonens forutsetning om at det gamle
siidasystemet, der samebyens naturressurser eksklusivt tilhørte byens befolkning, fortsatt var intakt i
Ávjovárre/Karasjok i 1751.
I NOU 1994: 21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv del II kapittel 5 har historiker
Steinar Pedersen skrevet om reindriftens historie i Finnmark. Pedersen skriver her at utviklingen av
den nomadiske reindriften innebar ekspansjon og overskridelser av de gamle siidagrensene.
Pedersen nyanserer også det som tidligere kan synes å ha vært en rådende oppfatning; at utviklingen
av den nomadiske reindriften i det vesentlige skjedde i indre Finnmark og førte til press på
kystområdene. Reindriftsekspansjonen gikk trolig også motsatt vei.
Pedersen legger til grunn at reinen antagelig har hatt den samme type trekk mellom kyst og innland
hele tiden. I det gamle veidesamfunnet gjorde dette det mulig for samene å utnytte villreinflokkene
alt etter hvilket siidaområde de befant seg innenfor til de forskjellige årstider. Det oppsto derfor ikke
et konkurranseforhold mellom siidaene. Den økte temmingen av reinen som trakk mellom kyst og
innland, førte imidlertid til at deler av de reinflokkene som kom ned til kysten om våren, ikke lenger
var tilgjengelige som jaktobjekter. De stod nå under kontroll av innlandssamer. Tilsvarende gjaldt
kyst- og fjordsamenes reinflokker som trakk innover i landet om vinteren. De var blitt underlagt
«kontroll og eie».7
Pedersen skriver videre i fremstillingen at nomadisk reindrift med utgangspunkt i kyst- og
fjordstrøkene i Finnmark hadde et «betydelig omfang» allerede omkring 1720. Det fremgår blant
annet av redegjørelsen at fjellsamer fra Korsnes (Ristamuornjárga) og Langfjorden (Lággu) hadde
vinteropphold i Ávjovárri/Karasjok. Reindriftsekspansjonen fra kysten mot innlandsområdene kunne
faktisk være sterkere enn den var motsatt vei, og den gjensidige bruken av hverandres områder var
ifølge Steinar Pedersen «allment akseptert». Som følge av reindriftsekspansjonen var de opprinnelige
siidagrensene, som bygget på det gamle veidesamfunnet, kommet under et betydelig press. Om
dette skriver Steinar Pedersen i utredningen
«Det er tydelig at de gamle siidagrensene både i innlandet og ved kysten, bygd på
veidesamfunnets forutsetninger, nå var kommet under virkelig press. Om sommeren ble
kystsamenes siidagrenser overskredet av reindriftsenheter fra innlandet. Det samme skjedde
med innlandssiidaenes grenser om vinteren, men da av reindriftsgrupper fra kyst- og
fjordområdene.»
Ifølge Pedersen synes altså det gamle siidasystemet langt på vei å ha vært brutt ned i indre Finnmark
på begynnelsen av 1700-tallet. Nomadisk reindrift hadde fått et betydelig omfang og hadde medført
sesongbaserte forflytninger til og fra kyst- og fjordstrøkene. Den gjensidige bruken av områder som
tidligere tilhørte de gamle siidaene, var blitt allment akseptert.
Det er også en rekke andre kilder som viser at den nomadiske reindriften medførte at samer fra
kysten tok i bruk områdene i Ávjovarre/Karasjok om vinteren.8 I følge Hackzells beretning om
Lappmarken fra 1750, da Ávjovarre/Karasjok fortsatt lå under svensk jurisdiksjon, var det hele 31
norske reindriftssamer med til sammen 3000 rein som oppholdt seg i Ávjovárri om vinteren.9

7

NOU 1994: 21 side 53-54
Se blant annet Ørnulv Vorrens fremstilling i Alf Isak Keskitalo: Kautokeino sognebok (1998), P. L. Smith: Kautokeino og Kautokeinolappene
(1938) s. 119
9
Berättelse om Lappmarked, afgiven av And. Hackzell til O. Malmerfelt, d. 17. Mars 1750, inntatt i Isak Fellman: Finska lappmarken og
lapparne (1910) s. 489 flg.
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Det kan på denne bakgrunn settes spørsmålstegn ved Finnmarkskommisjonens konklusjon om at
Karasjokbefolkningen i 1751 hadde vært «så godt som enerådende i mange hundre år». Det
historiske bildet fremstår som mer nyansert. Som følge av utviklingen av den nomadiske reindriften
med utgangspunkt i det gamle veidesamfunnet, førte senere utvikling etter hvert til at det gamle
siidasystemet langt på vei var brutt ned på det tidspunkt Karasjok ble underlagt dansk-norsk
jurisdiksjon i 1751. Videre hadde den svenske statsmakten begynt å disponere over området, blant
annet ved utvisning av grunn til nybygg, uten at den samiske befolkningen kunne motsette seg dette
såfremt nyetableringene ikke medførte at deres egen bruk ble fortrengt. I sum fremstår derfor
situasjonen i 1751 langt på vei som et speilbilde av det normale bruksmønster som vi kjenner fra
senere tid over store deler av Finnmark, og som Høyesterett tok stilling til i Nesseby-saken. Dette
underbygges videre av punkt 5.2 og 5.2.1.

4 Er grensene for Ávjovárri-siida i samsvar med dagens grenser for
Karasjok kommune
Et viktig grunnlag for Finnmarkskommisjonens konklusjon synes å ha har vært sammenfall mellom
Ávjovárri-siidaens bruksgrense og dagens kommunegrense.
Det er derfor av interesse å se hen til avgrensningen av Ávjovárri. Finnmarkskommisjonen viser til
kart på side 30 som bygger «dels på Ørnulv Vorrens rekonstruksjoner av siidagrensene omkring 1700,
dels på kart utarbeidet av ČálliidLágádus/ Samuli Aikio i 2017, og dels på skisser utarbeidet av
kommisjonen.» Dette kartet er merket figur 1 under.
Som kartet viser avviker dagens kommunegrense vesentlig fra Ávjovárri-siidas inntegnende grense.
De to nevnte grenser kan ikke karakteriseres som hovedsakelig sammenfallende, slik kommisjonen
gjør. Det som i dag er Karasjok sentrum vil etter dette kartet være innenfor Deanu-siida.
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Figur 1

Når det gjelder hvorvidt dagens kommunegrense til «[…]en viss grad fjellrygger, elveløp og andre
skillelinjer i terrenget […]», vises det til kart (Figur 2) under Karasjok kommunes grenser slik det
fremgår på side 22 i rapporten:

13

Figur 2

Direktøren er enig i at dagens kommunegrense til en viss grad følger naturlige skillelinjer i terrenget,
men også at den i stor grad ikke gjør det. Grensen i sør-vest, nord og nord-øst er nesten utelukkende
trukket i rette linjer mellom satte punkter i terrenget, uten å ta hensyn til eventuell lokal
utmarksbruk.
14

Ved å se til flere krav som er fremsatt for Finnmarkskommisjonen fremgår det at brukerne av
arealene, ikke anser kommunegrensen som en naturlig bruksrettsgrense. Det vises først til krav 4 fra
Basevuovdi/Helligskog og Aŋŋel/Angeli grunneierforening med tilhørende kart (Figur 3):

Figur 3

Av figur 3t fremgår klart at Basevuovdi/Helligskog og Aŋŋel/Angeli grunneierforening mener de
samiske viddegårdene har brukt ressursene på tvers av både riksgrenser og kommunegrenser, noe
kartet over viser der hele areal merket som B er innenfor Kautokeino kommune.
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Videre har Valjok Biras som er et grendelag mot Tana kommune langs Tanaelva, fremsatt krav i både
Porsanger og Tana kommune der de mener å ha brukt områdene i flere generasjoner10.
Også Johan Mikkel Eriksen og Elen Maria Gaup Eriksen med barna mener de, og deres forfedre har
brukt resursområdene på tvers av kommunegrensene og uttaler følgende:
«Dette er bare innen Karasjok kommune også i Kautokeino. Alta og Porsanger kommune er det store
område vår familie og forfedre har brukt.»11
Også meldingen fra Anárjogaleagi biras er tydelig på denne typen bruk:
«I opprinnelig rettighetskravdokument fra foreningen så er nedbørsfeltet til Anárjohka angitt som
området det gjøres brukskrav på. Grensen til nedbørsfeltet mot Karasjohka og Bavttajohka er en
naturlig inndeling siden elver ble brukt som transportvei, som lendeorientering og til innhøsting.
Kravet om bruksrett for bruk, innhøsting og ferdsel begrenses ikke ved kommunegrenser,
verneområder eller nasjonalpark.» 12 (Vår utheving)
Også Čiekkavári-Máđijoga siida som tilhører reinbeitedistrikt 30C Kautokeino, har fremmet krav på et
areal innenfor Karasjok kommune som en del av deres tradisjonelle beiteområde13. Se kart (Figur 4)
under.

Figur 4

Avslutningsvis vises det til melding fra Idar Langmyr behandlet av Finnmarkskommisjonen i Bind 2 på
side 383. Langmyr har krevd bruksrett for området i kommunene Karasjok, Lebesby og Porsanger,
han er selv bosatt i Porsanger kommune. I rettighetsmeldingen fremkommer det at Langmyr sin
familie har brukt områdene av «nordre del av Karasjokfjellet» siden 1700-tallet.
10

Melding 11 https://www.domstol.no/finnmarkskommisjonen/felt-1---3/felt-4-karasjok/innkomne-meldinger1/
Melding 24 https://www.domstol.no/finnmarkskommisjonen/felt-1---3/felt-4-karasjok/innkomne-meldinger1/
12
Melding 44 https://www.domstol.no/finnmarkskommisjonen/felt-1---3/felt-4-karasjok/innkomne-meldinger1/
13 Melding 69 https://www.domstol.no/finnmarkskommisjonen/felt-1---3/felt-4-karasjok/innkomne-meldinger1/
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Finnmarkskommisjonen konkluderer imidlertid med at vilkårene for hevd eller alders tids bruk ikke er
oppfylt og siden Langmyr ikke er bosatt i Karasjok kommune, vil han og hans familie heller ikke ha en
andel i den retten innbyggerne av Karasjok kommune er tilkjent gjennom Finnmarkskommisjonen
konklusjon i kap. 7 Bind 1.
Oppsummert er det derfor tvilsomt om dagens kommunegrense kan sammenlignes med det området
innbyggerne av Ávjovárri-siida utnyttet. Eksemplene fra de overnevnte rettighetsmeldinger innsendt
til Finnmarkskommisjonen viser også at de lokale brukerne er uenige i at kommunegrensen kan
legges til grunn som en rettighetsgrense. Det kan se ut til at kommisjonen har hatt en i overkant
pragmatisk tilnærming til rettighetskrets som det rettslig sett ikke er grunnlag for ved erverv av
rettigheter etter reglene om alders tids bruk.
Dette underbygges videre av at grensene for Karasjok kommune har vært endret gjennom tiden,
under ser en et kart fra 1870 som avviker fra dagens kommunegrense14.

Figur 5

Kartet over er hentet fra Statens kartverk sine hjemmesider og viser at prestegjeldgrensen mellom
Kautokeino og Karasjok gikk langt vest for Iesjavri og nord for Skoganvarre i 1870. At

14

https://www.kartverket.no/historiske/amt1/jpg100dpi/amt1_finmarkens-amt-39-vest_1870.jpg
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Finnmarkskommisjonen har hatt en pragmatisk tilnærming til problemstillingen underbygges etter
direktørens syn av at «[e]ventuelle fremtidige grensejusteringer eller kommunesammenslåinger vil
verken endre rettighetsområdet eller rettighetshaverkrets»15.
Finnmarkskommisjonen har utarbeidet et kart som viser hvor avvikende siidagrensen, tidligere
kommunegrenser og dagens kommunegrense er:

Figur 6

15

Finnmarkskommisjonens rapport felt 4 - Karasjok, Bind 1 side 218
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Kartet er vedlagt som vedlegg 2 til Notat siida til kommune – En forsøksvis fremstilling med vekt på
Karasjok og illustrerer godt at kirkestedet i Karasjok ligger innenfor en annen siida.
Avslutningsvis bemerkes det at Karasjok kommunestyre har fulgt opp et initiativ fra ulike bygdelag i
kommunen, om å justere grensene mellom Lebesby, Tana og Porsanger slik at Karasjok kommunes
grenser blir mer i tråd med de tradisjonelle bruksområdene til innbyggerne. Sett i sammenheng med
det overnevnte fremgår det som helt klart at innbyggerne i Karasjok mener kommunegrensene i dag
ikke gjenspeiler den tradisjonelle bruken.

5 Andres bruk av Ávjovárri-siida
5.1 Finnmarkskommisjonen sitt utgangspunkt
«Situasjonen i Karasjok ligger når det gjelder andres bruk, nærmere Høyesteretts beskrivelse av
situasjonen i Svartskogen enn beskrivelsen av situasjonen i Nesseby-sakens tvisteområde.
Karasjok er ikke topografisk avgrenset på samme måte som tvisteområdet i Svartskogen som
ligger i en dal med bratte fjellsider på begge sider, men Karasjok var i likhet med Svartskogen
lenge vanskelig tilgjengelig for tilreisende. De lokale brukerne var derfor lenge så godt som
enerådende.»16

5.2 Andres bruk av Ávjovárri-siida før 1751
Det finnes flere kilder som viser andre gruppers bruk på tvers av det som i dag er kommunegrensene.
Det vises først til figur 7 under hentet fra NOU 1978 18a side 149, der området sør-vest for Karasjok
er et areal med betegnelsen «fellesområde», eller Jávrrešduottar slik Finnmarkskommisjonen viser
til.
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Finnmarkskommisjonens rapport felt 4 - Karasjok, Bind 1 side 162
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Figur 7
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I samme NOU på side 151 fremgår det at «Kautokeino, Lappojavre og Avjovarre ser ut til å ha hatt et
område for fellesfangst lengst sør på «Kiølen» som vannskillet også her blir benevnt i kildeskriftene. I
Schnitlers Eksamensprotokoller omtales dette området også som Jaurisduoddar. I midten av 1700årene ble det også nyttet av Porsanger- og Laksefjord-samer til veiding. Men dette ser ut til å være et
seinere trekk i utviklingen.»
At området Jávrrešduottar ble anvendt i fellesskap mellom siidaene i Kautokeino, Lappojavre og
Avjovarre til fellesfangst og senere også av Porsanger- og Laksefjord-samer til veiding på blant annet
villrein, synes i for liten grad å være problematisert i Finnmarkskommisjonens rapport17. En reise fra
Porsanger til Jávrrešduottarpå midten av 1700-tallet var av ikke en ubetydelig lengde, og bruk av
ressurser innenfor Avjovarri-siida må ha funnet sted på reisen.
Andre gruppers bruk av områdene innenfor Avjovarri-siida medførte også konflikter, beskrivelse av
dette fremkommer i Porsanger bygdebok bind 1 side 94:
«Nøyaktig hvor Porsanger fjellsamer holdt til på 1600-tallet vet vi ikke, men ca. 1715 lå
sommerplassene ved Smørfjord, i Kåfjord og på Sværholtneset. Gradvis hadde de trengt
vinterbeitene sydover, og disse lå omtrent på samme tid ved Nattvann. Denne fremrykningen
sydover har fortsatt utover på 1700-tallet. På tinget for Tenoby og Utsjok i februar 1738
klaget folkene over at porsangersamene i det siste hadde begynt å trenge opp på fjellet, og
inn på utsjok- og tenobysamenes områder.
Det samme året het det seg også at Avjovarres nordgrense gikk over Vuorje. Der går grensen
mellom Porsanger og Karasjok idag. Men i 1745 opplyser Peter Schnitler at Porsanger
fjellsamer ikke lenger ble særlig hindret fra å jakte syd for Karasjok som Porsanger fjellsamer
mente var deres sydgrense.
At de kunne komme så langt syd, hang sammen med grenseforholdene eller rettere sagt
mangel på sådanne. Inntil 1751 var Karasjok et felles skattland mellom Danmark-Norge og
Sverige. I rettslig og kirkelig forstand var karasjokfolket for svensker å regne. Disse
fjellsamene hadde ikke råd til å legge seg ut med Porsanger fjellsamer, for da ville de lett
miste alle rettigheter de hadde til sommerbeiter lenger nord. På dette tidspunkt hadde de
sommerbeiter på Porsangerhalvøya, men mere mot Kvalsund og Måsøy.
Konflikten fortsatte imidlertid også etter grensefastsettelsen 1751 På tinget i Avjovarre 18.
februar 1756 klaget avjovarresamene over at porsangersamene bygget gammer hvor
villreinen gikk, og følgelig skremte bort alt viltet. Hvor disse gammene sto, og til hvilket
formål de ble bygget, vites ikke. Men det er mest sannsynlig at porsangersamene på en eller
annen måte hadde holdt avjovarresamene borte fra et område hvor begge grupper hadde
interesser.
Men en viktig følge av at Porsanger fjellsamer stadig flyttet sine vinterplasser sydover, var at
båndene mellom disse og Porsanger sjøsamer stadig ble svekket. Vi har alt sett at det språklig
har oppstått et skille. Økonomisk kom det til å oppstå stadige konflikter på grunn av motsetningene mellom reindrift og februk. En utvikling var igang som kom til å medføre at
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sjøsamene fikk større interessefellesskap både med nordmennene, men særlig med finnene
på grunn av jordbrukets (i betydning fehold) økende betydning.»18
Steinar Pedersen har også omtalt konflikt mellom siidaene i NOU 1994:21:
«Betegnende for den utviklinga av Finnmarksreindrifta som fant sted på denne tida, er
Adelaers opplysning fra 1690, om at Porsangersamene om vinteren trakk seg så langt innover
i landet at de der kom i konflikt med de som bodde i innlandssiidaene i det svenske
jurisdiksjonsområdet. Samene fra Porsanger klaga nemlig over at de ikke uhindra kunne
ekspandere så langt innover som de ønska. Samene inne i landet, «svendske fieldfinner», trua
nemlig med å ta både rein og gevær fra dem, hvis de drog altfor langt innover på jakt
(Adelaer 1938: 298)»19
På denne bakgrunn gis det ytterligere grunn til å stille spørsmål ved Finnmarkskommisjonen
konklusjon om at innbyggerne i Karasjok i 1751 hadde vært «så godt som enerådende i mange
hundre år».

5.2.1 Andres bruk av Karasjok etter 1751
Andres bruk av Karasjok som beskrevet over ser også til å fortsette etter 1751, beskrivelser om dette
finner vi fra Kautokeino sin første norske prest, Hans Dahl:
«Paa de Fjelde som ere imellem Alate Jocka og Jez Jocka, opholde sig ikkun faae af
Kautokejno Lapper, men mange af Altens Fjeldfinner; men det er paa Fjeldene saavel
søndenfor som nordenfor Jez Jocka, at Afjovarre Lapper tilligemed Porsangers, Hammerfestes
og Maasøens Fjeldfinner flytte omkring om vinteren.»20
Konfliktene med Porsanger-samene synes heller ikke å avta etter 1751. På tinget i Ávjovárri 1756
klaget Ávjovárri-samene på at Porsanger-samene satte sine gammer der hvor villreinen ferdes, og at
dette skremte reinen både for dem og andre21.
Konflikten med reindriftssamer fra Kautokeino i vest var like sterk som konflikten med Porsangersamene. Karasjok-samene klaget til amtmannen i 1869 over at reineierne fra Kautokeino trengte seg
stadig østover og over de foreslåtte grenser22. Reindrifta i Karasjok var derfor under press både fra
nord og fra vest.
På samme måte som de omkringliggende siidaene utnytter ressursene innenfor Karasjok, søkte også
innbyggerne fra Karasjok til andre områder i Finnmark for å høste ressurser og drive handel. Om
dette skriver Pedersen:
«Etter midten av århundret kan man registrere at også samer fra innlandssognene i Finnmark
deltok i det kommersielle vinter- og vårfisket. Som et eksempel kan nevnes at det i
femårsperioden 1866-70, var om lag 30–40 personer fra Karasjok som drog ned til havet for å
delta i loddetorskefisket (SATØ. 5-årsb. FA. 1866-70 Pk. 557). Dette fisket ble dermed
utvilsomt et svært viktig tilskudd til økonomien i disse indre strøkene av Finnmark. Der sleit
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man ennå med virkningene av grensesperringa i 1852. I tillegg hadde folk fått sterke
innskrenkninger i skogsdrifta som en følge av skoglova av 1863.»23
I Morgenbladet den 09. mars 1864 fremgår det at 14 hester kom nedover elven fra Karasjok for å
delta på markedet i Nesseby24. Disse eksemplene viser at selv om reiseveien var lang i Finnmark på
17- og 1800-tallet var ikke Ávjovárri/Karasjok så isolert som det Finnmarkskommisjonens rapport
etterlater et inntrykk av.

6 Statens disposisjoner
6.1 Finnmarkskommisjonens vurdering av statens disposisjoner
«Kommisjonens arbeid viser at statens privatrettslige disposisjoner i Karasjok hadde et meget
beskjedent omfang mellom 1751 og 1880, og at det var først etter 1900 at disposisjonene
over utmarka fikk et større omfang, og da særlig i form av slåtteforpaktninger.
Lokalbefolkningens bruk har vært omfattende. Med unntak av skogressursene, har bruken
også i liten grad vært undergitt statlige reguleringer ut over det som har grunnlag i
offentligrettslig reguleringslovgivning om utnyttelsestider og redskapsbruk.
[…]
Statens disposisjoner over skogen har for sin del medført bruksbegrensninger. Vedhogst i
lauvskogen ble på slutten av 1850-tallet underlagt en utvisningsordning som har sitt grunnlag
i § 4 i 1775-resolusjonen, men utvisningen var bortsett fra noen år tidlig på 1900-tallet gratis.
Fra slutten av 1850-tallet har også hogst i furuskogen skjedd etter utvisning, og dessuten mot
betaling av hogstavgift. Det har i liten grad vært klaget på de relativt lave hogstavgiftene.
Derimot har det vært klaget på manglende utvisning og på at utvist kvantum har vært for lite.
Ordningen ser likevel stort sett ut til å ha blitt akseptert. Avgiftsbetalingen hadde imidlertid et
visst preg av skattlegging, og tiltakene ble iverksatt for å ivareta ressursene og legge til rette
for ordnet bruk. De var derfor også i lokalbefolkningens interesse. Tiltakene hadde derfor ikke
en karakter som uten videre er egnet til å bryte ned lokale rettsoppfatninger om
hogstrettigheter.»25

6.2 Spesielt om skogen
Som vist ovenfor, og som må sies å være en gjennomgående slutning hos Finnmarkskommisjonen, er
at statens disposisjoner har hatt et preg av reguleringer og skattlegging, og ikke som et utrykk for
eiendomsrett. Eksemplet om hogstavgiften er illustrerende på dette.
For å underbygge slutningen om skogen skriver Finnmarkskommisjonen følgende på side 130 i Bind
1:
«Karasjok herredsstyre påpekte 13. april 1846 at en del av bestemmelsene i «Amtets Regler
sigtende til Fredning av skovene i Altens Fogderi» ikke «passe for Stedets Vilkaar». Etter å ha
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vist til at det i Karasjok bare kan holdes formannskap «et Par Maaneder om Vinteren» uttaler
herredsstyret:
«medens Adgang oftere kunde trænges til Udvisning, da Skoven her er en væsentlig
Næringskilde for Beboerne, der ikke paa engang altid kunne afgjøre hvor stor Udvisning de i
Aarets Løb maatte trænge, da det afhenger af Bestillinger… – Dernæst vides heller ingen
Skovfoged at være udnævnt, og Repræsentantskabet anser sig ikke autoriseret til at antage
Nogen. Som Følge deraf haves Ingen, til Hvem man kan henvende sig om Udvisning, og at der
nu for dette Aars Brug af Skoven ikke kan blive Spørgsmaal om Andragender til Hugst følger
af sig selv. Repræsentantskabet forventer Amtets Bistand og Foranstaltning til, at Karasjok
kunde komme til at udgjøre et Formandskab for sig, samt Opnævnelsen af en Skovfoged,
forinden det seer sig istand til at sætte hine Regler i Udøvelse. Det maa desuden tilføies, at en
fuldkommen gjennemført Control her ikke kan komme til at finde Sted, da de nomadiserende
Fjeldfinner (hvilke dog maa have det nødvendige Brænde) umuligen kunne tage Udvisning
derpaa, siden de ikke forud nøiagtigen kunne bestemme, hvor de skulle komme til at opholde
sig.»
Det siterte viser at skogen var en viktig næringskilde i Karasjok på 1840-tallet, men at det ikke
var utnevnt noen skogfogd, innført noe skogreglement, eller etablert en utvisningsordning.
Dette gjør det nærliggende å anta at folk ikke betalte hogstavgift og at hogsten i stor grad
var underlagt egenforvaltning, frem til 1856 da det ble ansatt en skogfogd og etablert en
utvisningsordning.»26
Utdraget fra Finnmarkskommisjonen etterlater ett inntrykk av at innbyggerne i Karasjok drev med
egenforvatning av skogen og motsatte seg statlige reguleringer av den.
Herredsstyrets uttalelse må imidlertid ses i sammenheng med følgende vedtak i Karasjok
formannskap, fire år tidligere 7. februar 1842. Inntatt i avisen «Den Constitutionelle», fredag 24. juni
184227(vår utheving):
A. «Udskrift af Forhandlings-Protocolen for Karasjok Formandskab.
Aar 1842, den 7de Februar, var Formand- og Repræsentantskabet for Karasjok Kirkesogn
efter foregaaende Berammelse samlet . . . . . . . og bleve da eenstemmigen fattet følgende
Beslutninger:
[…]
Side 3, spalte 2:
4) Til Skovenes nødvendige Bevarelse ansaaes det ønskeligt at faa fastsat følgende Bestemmelser;
nemligen at til de større Bygningers Opførelse i Karasjok og andre Steder ikke maa benyttes
Tømmer af den nærmest omkringstaaende Skov, men at alt Bygningstømmer skulde hugges i en
Afstand at i det mindste 1½ Miil fra Kirkestedet.
5) Da Skovene tillige ilde medhandles ved Indsamlingen af Never, saa besluttedes at andrage om at
saadant ogsaa forbydes i en Afstand af 1½ Miil i alle Retninger omkring Kirkestedet.
6) Angaaende Laxefiskeriet i Karasjoks Elv besluttedes at andrage om nogle faste Bestemmelser
desangaaende hos Øvrigheden, hvorved Forholdene kunde ordnes paa en ligelig og retfærdig Maade
for samtlige Indvaanere af Tanen, Karasjok og Utsjokki*), som i Fællesskab drive Fiskeri i samme Elv.»
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[…]
Side 3, spalte 2:
8) Til god Ordens Vedligeholdelse og Haandhævelse tiltrænges en Hjæpelensmand
paa Grund af den Nærværendes Svagelighed og Sygelighed.
9) Ligeledes savnes ved flere Leiligheder et Arresthuus.
(Forts.)
*) Tanen ligger i Østfinmarken, Karasjok i Vestfinmarken og Utsjokki paa
russisk-finlandsk Territorium.»

Henvendelsen ble altså gjort på bakgrunn av at den lokale utnyttelsen forringet skogen. Dette
illustrerer på en god måte at den lokale befolkningen manglet styringspretensjon. Tre år senere viser
folketellingen at det var 139 fastboende i Karasjok28.
Det finnes lokale kilder så tidlig som i 1866 som gir uttrykk for statens eiendomsrett over skogen, det
vises til lensmann i Karasjok A. Johnsen sin beretning29:
«Skovdriften. Skoven, der al tilhører Staten, bestaar af ret god Furuskov, og noget Birk, der kun
bruges til Brændsel og noget Gjerdeved. Af Furuskoven hugges fra 40 til 120 Tylvter30 aarlig, den er
betydelig mindre end tidligere. Heraf sages med Haandsag omtrent 60 Tylvter Bord aarlig. Disse
saavelsom Bygningstømmeret flødes mest ad Tanaelven til Tanen, hvor der betales 2 a 3 Spd. pr. Tylvt
Tømmer og 7 a 8 Ort pr Tylvt Bord.» (vår utheving)
Lensmennene hadde i oppgave å innlevere femårsberetninger og denne omhandlet årene 18611865. Den lokale lensmannen i Karasjok var altså av den klare oppfatning av at staten var eier av all
skog allerede i 1861. Det understrekes at dette gjelder all furu- og bjørkeskog. At all skog tilhører
staten ble gjentatt av lensmannen i beretningen av 187031.
Videre anfører Finnmarkskommisjonen at:
«Til forskjell fra i Alta, Porsanger, Talvik, Hammerfest og Sør-Varanger ser det heller ikke ut til å ha
vært behandlet noen straffesaker i Høyesterett om ulovlig hogst i Karasjokskogen»32
Det er imidlertid behandlet flere straffesaker om ulovlig hogst i Karasjokskogen, dog ikke i
Høyesterett, og det er følgelig uvisst hvor kommisjonen vil med dette. Alt tyder på at ulovlig hogst
har vært behandlet nokså likt i hele fylket.
Den 01. april 1873 ble en mann dømt til fengsel i fem dager på vann og brød for å ha hugget en del
tømmer uten tillatelse i Karasjok33. Fra Jordkommissær sorenskriver Spilling sin bok om Finmarkens
skogret hitsettes følgende fra side 126 om dommen:
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«Tiltalte paastod, at ha trodde sig berettiget hertil uten utvisning. Og, siger retten, «saadan
tilladelse har lige til sommeren 1872 været Karasjok indvaanere indrømmet, men kun paa
visse betingelser, - at hugst kun for saadant virke, der egnede sig kun til brænde, og dette
maa fortolkes saaledes, at det maatte anvendes dertil eller ialfald være tjenelig tileget brug.
Til udførsel er det ikke af noget sagt at saadan tiladelse havdes». «De her omhandlede
indgreb i statens skov, der i Finmarken betragtes som statens fulde eiendom, uden at der
tilkommer indvaanerne noget brugsret, naar undtages den staten gjennom det nu etablerte
forstvæsen til enhver tid vil indrømme, maa blive at betragte som tyveri». Men – «almuen har
saa vanskelig for at betragte indgreb i statens skov – hvilket jo heller ikke synes saa urimeligt
– saa samme maade som indgreb i privatmands eiendom og derfor se hin i et mildere lys»
(vår utheving).
Dommen viser at all skog ble behandlet som statens eiendom, og innbyggerne måtte forholde seg til
utvisninger gjort av skogfogden. Behandling av ulovlig hogst i Karasjok i domstolen ble gjennomført
også i 1874, 1876, 1879 og 189034.
Etter direktøren sin oppfatning er eksempelet om skogen illustrerende på hvordan
Finnmarkskommisjonen ikke har funnet frem til viktige kilder som går i retning av en statlig
eierpretensjon. Gjennomgangen over viser at statens disposisjoner åpenbart må ha brutt ned
eventuelle lokale rettsoppfatninger om hogstrettigheter.

6.3 Lov av 07. september 1854
Som følge av grensesperringen i 1852 var det behov for å regulere reinbeitingen i Finnmark. Lov,
indeholdende Bestemmelser med Hensyn til Benyttelsen af visse Strækninger i Finmarken til Reenbete
og til Bevogtning af Reenhjorde m.v. av 7. september 1852 har i § 1 nedfelt sitt virkeområde som «de
Staten tilhørende Strækninger». Finnmarkskommisjonen skriver følgende om uttrykket:
«Et forhold som skiller årene mellom 1863 og 1902 fra årene før 1863, er at statens
eierpretensjon er klarere uttrykt i lovgivningen. Som nevnt i punkt 7.3.5.3, brukte 1854-loven
om fredning av visse områder mot reinbeite uttrykket «Paa de Staten tilhørende
Strækninger», men «tilhørende» uttrykker ikke en like klar eierpretensjon som genitivsformen
«statens jord».»35
Og videre at uttrykket var «[…] et utslag av alminnelig statlig styringsrett.[…]» og selv om loven
bruker uttrykket «de Staten tilhørende Strækninger», «[…]tok [den] sikte på å ivareta
reindriftsnæringens interesser etter grensesperringen mot Finland i 1852. Det er derfor ingen grunn til
å tro at uttrykksmåten har påvirket reindriftssamenes rettsoppfatninger.»36
Hvilken kasus som er brukt i ordlyden fra 1852 anser direktøren som mindre relevant. Ordlyden
isolert sett kan ikke tolkes på en annen måte enn at den viser til en klar eierpretensjon for staten.
Dette underbygges ved å se hen til statens oppfatning av eiendomsretten i Finnmark på det aktuelle
tidspunkt.
Forsker Steinar Pedersen har i notat av 06.10.2017 Utmarksbruk i Nesseby og Tana skrevet følgende
om statens oppfatning av eiendomsretten til grunnen i Finnmark:
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«Ved stortingsbehandlinga i 1848 meinte man seg iallfall å slå fast at staten var eier av
grunnen fra gammelt, uansett hvor svakt historisk begrunna det enn måtte være. Men, det
ble eksplisitt anerkjent at de faste innbyggerne hadde «Brugsret» over det felles territoriet,
sammen med svenske og norske (reindrifts)samer som hadde rett til beite, jakt, fiske og hogst
i skogene, i henhold til Lappekodisillen av 1751 (Pedersen 2001 a: 313). Tilsynelatende ble
likevel ble synet på sentralt hold at det ikke fantes noen allmenningsrettigheter, eller slik
regjeringsadvokaten uttrykte det i en skogsak fra Alta i 1864:
«Finmarken, det gamle Skatteland uden fastboende jordbrugende Indvaanere, er som
bekjendt taget i uindskrænket Besiddelse og koloniseret af selve Kronen. Den fuldt
organiserede Stat underlagde sig det herreløse af Nomader gjennemfarne Land som eiendom,
og benyttede denne Eiendom ganske som en Privatmand, der ikke er bunden af andres
Rettigheder. Hele Finmarken, da væsentlig en Skovmark, blev en Kronodomæne». (Pedersen
2001 a: 337).»37 (Vår utheving)
Det fremstår derfor som utvilsom at staten i 1848 var av den oppfatning av staten var eier av
grunnen i Finnmark, uavhengig av hvor sviktende grunnlaget for en slik oppfatning var. Når staten
seks år senere vedtar en lov for «de Staten tilhørende Strækninger», er det vanskelig å tolke ordlyden
i en annen retning enn en eierpretensjon.
Når staten så klart gir uttrykk for en eierpretensjon, vil det nokså raskt måtte påvirke innbyggerne av
Finnmark sin rettsoppfatning.

6.4 1775-resolusjonen i Karasjok
Som vist ovenfor i punkt 6.1 legger kommisjonen til grunn:
«[…] at statens privatrettslige disposisjoner i Karasjok hadde et meget beskjedent omfang
mellom 1751 og 1880, og at det var først etter 1900 at disposisjonene over utmarka fikk et
større omfang, og da særlig i form av slåtteforpaktninger»
For direktøren fremstår det nokså klart at kommisjonen ikke har dekning for denne påstanden.
Omfanget av privatrettslige disposisjoner fra statens side kan ha vært større i Karasjok enn i Nesseby.
Det er ikke lett å finne noen relevant forskjell mellom Karasjok og Nesseby i resolusjonens
funksjonstid. En forskjell av betydning er imidlertid at de første skjøter fra staten ble utstedt 17 år
tidligere i Karasjok enn i Nesseby.
Opplysninger, kart og tabeller nedenfor er hentet fra vedlegg 4 og 7 til Finnmarkskommisjonens
interne notat: «Felt 4 - Notat – Eiendomshistorikk for Karasjok 1550 til 1884 (335693)», andre kilder
utenom Finnmarkskommisjonens rapport har nettlenke.
De 9 første eiendommene i Karasjok kommune ble oppmålt og skyldsatt fra 1811 med påfølgende
tinglysing av skjøter fra staten i 1817, se rapportens side 26, spalte 1, øverst. Antallet slåttemarker
var i praksis mye høyere, da hver eiendom besto av et bosted og mange spredte slåttemarker både
oppover og nedover elva.

6.5 Rikelig med slåttemarker tilgjengelig i 1855
I Finnmarkskommisjonens rapport heter det på side 124: (vår utheving)
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7.3.3.3
Ved siden av reindrift, var jordbruk lenge den viktigste næringsveien i Karasjok. Etter at
Karasjok ble eget herred i 1866 finnes det relativt detaljerte opplysninger om omfanget av
dyrket mark, slåttemark og husdyrhold i jordbrukstellingene. For årene før 1866 er det mer
sparsomt med opplysninger.
Direktøren finner opplysninger om husdyrhold i folketellingene fra 1801, 1845, 1855 og 1865. Her
nevnes folketellinga fra 1855 for Karasjok (https://media.digitalarkivet.no/view/51246/43) fordi det
er den siste folketelling før jordutvisningsresolusjonen av 1775 avløses av ny lov i 1863.
Finnmarkskommisjonen skriver videre på side 125, spalte 1, nederst: (vår utheving)
Jorddyrkingen i Karasjok har i hovedsak foregått på private eiendommer som har blitt fradelt
fra den usolgte grunnen, eller på bortfestet grunn. Slåttebruken foregikk lenge uten
grunnlag i kontrakt med staten. De første slåtteforpaktningene ser ut til å ha skjedd tidlig på
1870-tallet, da to slåtter ved Bieskkenjárga ble forpaktet til Klemet Persen og Anders
Andersen Biti.
Og på side 125, spalte 2, øverst: (vår utheving)
De ti første eiendommene i Karasjok ble tinglyst i 1817. Det fremgår av deres
hjemmelsdokumenter at det til hver eiendom lå et varierende antall utmarksslåtter, som ble
utvist til eiendom sammen med boplassen. Dette var ikke nyutvisninger, men slåtter som var
tatt i bruk og hvor bruken var gjenstand for intern fordeling mellom brukerne.
Vinterfôret ble blant annet hentet fra de 10 tinglyste eiendommene, som i 1817 representere 45
slåttemarker foruten bostedet, til sammen 55 slåttemarker, figur 5 viser hva de 9 første
eiendommene på Karasjok Kirkested representerte av slåttemarker, figuren er ikke inntatt i
rapporten, men finnes i kommisjonens interne dokumenter.
Ved folketellinga i 1855 finner vi 35 husstander i Karasjok, med til sammen 177 fastboende. 33 av
husstandene har storfe, til sammen 204 storfe og om lag like mange sauer. Dette gir et gjennomsnitt
på over 6 storfe per bruksenhet.
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Figur 8

Figur 8 viser at de 44 slåttemarkene var spredt langs Karasjohka, noe som var rikelig for
slåttebehovet i 1817.
I tillegg fantes det i 1855 15 amtssedler i Karasjok (eksempel på amtsseddel, vedlegg 238), for detaljer
om disse amtssedlene vises til kommisjonens interne liste nedenfor under punkt 5.6. Disse
amtssedlene representerte 101 slåttemarker, som kunne skyldsettes og overskjøtes gratis fra staten
når de var tatt i bruk.
I sum gir dette 156 slåttemarker i 1855, i gjennomsnitt nesten 5 slåttemarker pr husstand med storfe.
For mer informasjon om amtssedler, se særlig side 36 og 3739
Etter direktørens syn viser dette at det var rikelig med slåttemarker tilgjengelig i Karasjok i 1855, og
direktøren kan ikke finne grunnlag for kommisjonens påstand om at «Slåttebruken foregikk lenge
uten grunnlag i kontrakt med staten».

6.6 Amtssedler
Kommisjonen skriver i sin rapport på side 190, spalte 1, midt på:
«Statens øvrige disposisjoner i Karasjok før 1863 var heller ikke uten videre egnet til å
etablere statlig eiendomsrett. Det ble mellom 1843 og 1856 tinglyst 15 amtsedler på jord i
Karasjok, hvorav 12 i 1852. Som fremholdt i punkt 7.3.5.3, ga amtsedlene innehaveren rett til
å disponere den jorden amtseddelen gjaldt inntil skjøte kunne utstedes. Innehaverne betalte
ikke for amtsedlene og de betalte heller ikke jordskatt for den plassen seddelen gjaldt.
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https://media.digitalarkivet.no/view/110216/324
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https://www.domstol.no/globalassets/upload/finn/sakkyndige-utredninger/jordsalgslovgivningen-kirsti-strom-bull.pdf
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Utstedelsen av amtsedler fremsto derfor utad ikke som typiske grunneierdisposisjoner.»
(vår utheving)
Finnmarkskommisjonen skriver videre i sin rapport på side 190, spalte 2, midt på:
«Før 1863 har staten dermed ikke disponert over grunn og ressurser i Karasjok på en måte
eller i et omfang som har kunnet etablere en statlig eiendomsrett til grunnen. Selv om
staten også tidligere anså seg som eier av grunnen, ble ikke dette klart uttrykt i lovgivningen
før uttrykket «statens jord i Finnmark» ble benyttet i jordsalgsloven av 1863. Det var videre
først etter ikrafttredelsen av 1863-loven at statens grunneierpretensjoner gjorde seg utslag i
form av konkrete disposisjoner av et visst omfang over grunn og ressurser i Karasjok. En
utvikling i retning av å etablere en statlig eiendomsrett som et festnet rettsforhold eller lokal
sedvanerett, kan derfor tidligst ha startet ved vedtakelsen av og den senere praktiseringen av
jordsalgsloven av 1863.» (vår utheving)
Formularet for amtsseddel, se figur 9, bruker uttrykket «et Staten tilhørende Jordstykke»40.

Figur 9

I panteboka ved tinglysing av amtsseddel til Peder Hansen Karasjok den 13.03.1852 er også begrepet
«et staten tilhørende Jordstykke» brukt, se under nr. 1, i Digitalarkivet41. Hele den trykte teksten fra
eksempelformularet ovenfor er for øvrig ført inn i panteboka. Det er altså grunn til å tro at vårt
eksempelformular for amtsseddel var i bruk i Karasjok i alle fall fra 1852. Direktøren bemerker at
nesten halvparten av husstandene42 i Karasjok på dette tidspunktet hadde en slik amtsseddel.
Det kan være skrevet ut mange flere amtssedler enn dem som er tinglyst. Men det er bare de
tinglyste vi kan finne spor av i pantebøkene. For eksempel ser vi at to av femten amtssedler i
kommisjonens liste ikke er tinglyst.
Direktøren finner det oppsiktsvekkende at kommisjonen regner et tinglest dokument som gjelder «et
staten tilhørende Jordstykke» som noe annet enn en typisk grunneierdisposisjon.
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https://media.digitalarkivet.no/view/110216/324
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http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080429670406.jpg
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*Fastboende husstander
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Kommisjonensliste over amtssedleri Karasjok:

Kommisjonensinterne oversiktsom viserhvordandet første eiendommenei Karasjokble delt opp i
nye enheter etter at skjøteneble tinglyst i 1817:
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6.7 Resolusjonen
lever viderefrem til 1883
Jordsalgsloven
av 1863 representereret skille for eiendomsetableringeni Karasjok,da det tilhørende
reglementav 1864i sin § 2 forbyr salgav jord i Karasjokkommune.Dette forbudet sto ved lag helt til
1895,selvom Karasjokkommunei 1878,1883og 1887 prøvdeå få forbudet omgjort, se særligside
44-46og 61-6343 .
Lovenav 1863,§ 9 inneholdt unntaksreglerfor eiendommersom var tatt i bruk tidligere enn ett år
før lovensikrafttreden med en frist på 2 år. Slikeeiendommerble behandletetter 1775resolusjonensbestemmelserenten grunnlagetvar amtsseddeleller ikke, med en to års frist for
skyldsetting.
§9
Den,der mindst et Aar før denneLovtræder i Kraft som Opsidderhar brugt Jord,paa hvilken
han forhen kundehavefaaet Udviisning,skal ogsaaefter denneLovkunneventesig den
udviist og tilskjødetefter de forhen gjældendeRegler,naar han enten har Amtsseddeleller
Jordenalleredeer dyrket og indhegnet,eller Besiddelsens
Gjenstander bebyggetGrundmed
umiddelbarttilstødendeJord.DenpaastaaendeSkovforbeholdesdog Staten,der ligeledes
bestemmerUdstrækningenaf den Grund,der til Opsidderenskal afstaaes.
Opsidderenhar inden to Aar efterat denneLover traadt i Kraft paa egenBekostningat
besørgeStedetSkyldsat.Hvisikke, falder det tilbage til Staten,om den vil gjøre sin Ret
gjældende.(Vår utheving)
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Denne unntaksbestemmelsen ble flittig brukt i Karasjok i perioden 1866-83, og i vedlegg 7 til
kommisjonens «Felt 4 - Notat – Eiendomshistorikk for Karasjok 1550 til 1884 (335693)» finner vi
totalt 52 eiendomsetableringer etter unntaksbestemmelsene. Vi finner 6 eksempler på salg av
eiendom etter 1863-loven i det materialet Finnmarkskommisjonen har utarbeidet for perioden fram
til 1884.
Dette viser 1863- loven i liten grad kom til anvendelse i Karasjok. Det forklarer også hvorfor
Finnmarkskommisjonen finner så få eiendomsetableringer i kommunen fra 1863-1895.

7 Uriktig rettslig utgangspunkt
Det rettslige utgangspunkt Finnmarkskommisjonen har tatt er vanskelig å forene med Høyesteretts
metodiske tilnærming i Nesseby-saken. I Nesseby-saken hadde utmarksdomstolen konkludert med at
bygdefolket opprinnelig hadde hatt den styrings- og forvaltningsretten over utmarksressursene som
saken gjaldt, før staten gjorde seg gjeldende i området. Utmarksdomstolen hadde deretter formulert
problemstillingen for den videre drøftelsen som et spørsmål om staten, eller andre, ved sine
handlinger over tid hadde «brutt ned bygdefolkets rettsoppfatninger og opprinnelige,
sedvanebaserte styringsrett over utmarksressursene, og om dette i så fall må aksepteres som et
forhold som har festnet seg nærmest som en ny sedvane».
Om dette skriver Høyesterett (avsnitt 146):
«Etter mitt syn er et slikt utgangspunkt ikke fullt ut treffende, verken rettslig eller ut fra de
faktiske forholdene i saken.»
Høyesterett uttalte videre (avsnitt 147):
«Vurderingen av om det er etablert rettigheter ved alders tids bruk må, som jeg har påpekt,
skje ut fra en bred vurdering. Spørsmålet her er om det er etablert en rett til forvaltning av
naturressursene. Ved en slik vurdering må lokalbefolkningens handlemåte og oppfatninger
holdes opp mot disposisjoner som er foretatt av andre, og som fremstår som utøvelse av en
rett til forvaltning.»
I Nesseby-dommen tok altså Høyesterett avstand fra en tilnærming som innebærer at det tas
utgangspunkt i en antatt rettighetssituasjon i gammel tid og hvor spørsmålet som deretter stilles er
om denne rettighetssituasjonen har endret seg eller har blitt «brutt ned».
Som Høyesterett fremholdt, skal vurderingen skje ut fra en «bred vurdering» hvor bruk, handlemåter
og oppfatninger holdes opp mot bruk og disposisjoner som er foretatt av staten og andre. Ved denne
vurderingen vil det gå en grense for hvor langt tilbake det er relevant å gå.
I NOU 1993: 34 sier rettsgruppens flertall at det sentrale vil være hvem som har disponert som eier
de siste 100-150 år, jf. utredningen på side 243:
«Spørsmålet om hvem som i dag skal tilkjennes eierposisjonen, må løses etter en vurdering av
de rettsskapende disposisjoner som har funnet sted ned gjennom tidene, kanskje særlig i
løpet av de siste 100-150 år.»
Tilsvarende er lagt til grunn i Thor Falkanger og Aage Falkanger: Tingsrett, 7. utg. (2016) s. 52, hvor
det i tilknytning til spørsmålet om hvem som i kraft av bruk og disposisjoner skal anses som eier,
uttales følgende:
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«Det er viktig å merke seg at det finnes grenser for hvor langt tilbake i tiden det er relevant å
gå. Hvor det har etablert seg en oppfatning og festnet seg en bruk, bygger nemlig rettspraksis
på at bruk som om man var eier, juridisk sett berettiger til betegnelsen eier.»
Dette utgangspunktet er i samsvar med det som ble lagt til grunn av Høyesterett i Rt. 1963 s. 1263
(Vinstra-saken), hvor statens eiendomsrett til de sørnorske allmenningene ble ansett som et festnet
rettsforhold, uavhengig av om eiendomsretten historisk hadde ligget til de bruksberettigede eller
ikke. Også i Nesseby-saken og Stjernøya-saken konsentrerer Høyesterett seg om de beføyelser som
har vært utøvd og de oppfatninger som har festnet seg gjennom de siste 100-200 år. I Nessebydommen viste Høyesterett til at statens aktiviteter strakte seg fra 1775 og gjennom hele 1800-tallet.
Det samme gjaldt statens disposisjoner i Stjernøya-saken. I utmarksdomstolens dom i Gulgofjordsaken ble det tilsvarende lagt avgjørende vekt på de eierbeføyelser som staten hadde utøvd siden
den første utvisningen fant sted i 1842.
Ved fastleggingen av dagens rettsforhold, har det på denne bakgrunn begrenset interesse hva som –
på et til dels usikkert grunnlag – kan utledes om rettighetssituasjonen i Ávjovárri/ Karasjok da
området kom under dansk-norsk jurisdiksjon i 1751. I tråd med Høyesteretts tilnærming til
spørsmålet om hvem som i dag skal tilkjennes eierposisjonen, vil det være bruk og disposisjoner i
tiden etter 1751 som er det sentrale, og da i størst grad vektlagt situasjonen fra midten av 1800tallet.
Drøftingen ovenfor har også relevans til den relativt store vekten kommisjonen synes å legge på ILOkonvensjonens «gjenopprettende funksjon» (restitusjon). Kommisjonen henviser til Nessebydommen
avsnitt 173 hvor Høyesterett bekrefter at ILO-konvensjonen er ment å kunne ha en slik virkning:
«Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag har vist til at artikkel 14 nr. 1 første punktum er ment
å ha en gjenopprettende funksjon, slik at det ikke vil være avgjørende om staten eller andre
gjennom en viss periode har hatt rådighet over områder som tidligere har vært benyttet av
urbefolkningen. Et slik utgangspunkt må generelt sett være riktig, og har støtte i forarbeidene
til ILO-konvensjon nr. 169. Spørsmålet er drøftet i NOU 2007:13 side 232. Jeg finner imidlertid
ikke grunn til å gå nærmere inn på dette slik forholdene er i denne saken. Ut fra det jeg har
gjennomgått, legger jeg til grunn at så vel andre gruppers bruk som statens disposisjoner har
pågått i flere hundre år.»
For direktøren fremstår det som klart at kommisjonens vektlegging av konvensjonens
gjenopprettende funksjon ikke kan være riktig. Dette er jf ovenfor basert på at direktøren anser
kommisjonens historieforståelse og bruken av historien i den rettslige vurderingen som lite
treffende, og klart ikke i samsvar med de prinsipper som er lagt til grunn i Nessebydommen og
Gulgofjorddommen. De endringer som vil følge av kommisjonens hovedkonklusjon er svært vanskelig
å trekke tilbake og sammenligne med den siidastrukturen som ifølge Tønnesen og Pedersen av ulike
grunner langt på vei var gått i oppløsning på begynnelsen av 1700-tallet, men som for kommisjonen
er det viktigste utgangspunktet for flertallets konklusjon.
Befolkningen i området har jf ovenfor vært svært begrenset i store deler av den perioden
kommisjonen legger til grunn som rettighetsskapende. Samtidig har fellesbruken, blant annet med
folk fra kysten vært utstrakt, og i perioder en kime til konflikter. Etter hvert begynte tilflyttingen av
kvener og andre, som med sine tradisjoner ble fastboende og etter hvert jordeiende bønder innenfor
feltet.
De opprinnelige lokale bruksmønstre og rettigheter hadde allerede i 1751 vært under press i lang tid,
samtidig som lokalbefolkninga i løpet av 1700-tallet var blitt godt kjent med at Kongen i Sverige og
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deretter Danmark anså seg berettiget til å utøve den tilrettelegging og styring som de anså som
nødvendig for å sikre sin makt og rikdom.
Ser man så nærmere på ovennevnte henvisning til NOU 2007:13 side 232 er det vanskelig å se at den
gir særlig støtte til kommisjonens vektlegging av ILO-konvensjonens gjenopprettende funksjon for et
tilfelle som dette. Det vises på s. 232 til diskusjonen omkring «[…] hvor langt inn i vår tid urfolkets
enerådende eller dominerende stilling må ha vedvart for at dets eventuelle krav på å få anerkjent
eier- og besittelsesrettigheter skal stå ved lag…». I NOU-en anses denne problemstillingen for å ha
begrenset relevans fordi spørsmålet om slike rettigheter uansett vil måtte løses med utgangspunkt i
«vedkommende stats interne tingsrett».
Direktøren er enig i dette. Samtidig kan det virke som om kommisjonen har funnet noe støtte i at
folkerettsgruppen med senere støtte fra Jebens legger til grunn at gjenoppretting kan ha relevans der
den enerådende/dominerende bruk har vedvart til like etter år 1900. Det forklarer på mange måter
hvorfor kommisjonen nokså konsekvent tillegger andres bruk og statens disposisjoner fra etter 1751
svært liten vekt før omkring år 1900, uten at det gis en god forklaring på hva som reelt sett endret
seg fra dette tidspunktet. For direktøren er det klart at statens oppfatning av å være eier og det
uttrykket dette får gjennom lovgivning og andre disposisjoner starter betydelig tidligere enn det
kommisjonen legger til grunn, og det er svært vanskelig å følge kommisjonen når den sier at dette
ikke får tilstrekkelig fasthet før fra omkring år 1900, kanskje med unntak av at økende befolkning
gjorde at det ble foretatt flere disposisjoner både som utøvelse av eierrådighet og som offentlig
forvaltning, inn på 1900-tallet.
For at det skal være grunnlag for en annen form for gjenoppretting enn den som er foretatt ved
innføringen av finnmarksloven, må det kunne påvises et mer konkret arealmessig avgrenset område
hvor det er mulig å gjenfinne en styringspretensjon som er utøvd på en slik måte at den har vært
synlig for omverdenen i samsvar med kravene til anerkjennelse av rettigheter etter reglene om alders
tids bruk. Det er direktørens oppfatning at dette ikke er påvist i Karasjok på den måten Høyesterett
har forutsatt gjennom Stjernøya og Nesseby og som Utmarksdomstolen har formulert slik i
Gulgofjordsaken:
«Hovedspørsmålet i saken er imidlertid om den fastboende befolkningen rådet over
tvisteområdet som om de var eiere», jf. Stjernøyadommen (HR-2016-2030-A) avsnitt 96.
Vurderingen av om det er etablert rettigheter ved alders tids bruk må skje ut fra en bred vurdering.
Lokalbefolkningens handlemåte og oppfatninger må holdes opp mot disposisjoner som er foretatt av
andre, og som fremstår som utøvelse av eiendomsrett, sml. Nessebydommen (HR-2018-456-P)
avsnitt 147. Ved denne vurderingen kan man ikke se bort fra de disposisjoner staten har foretatt på
grunnlag av en oppfatning om å være eier. Dette gjelder selv om vurderingen skal skje på samiske
premisser, og selv om staten har opptrådt med det uriktige utgangspunkt at samenes utnyttelse av
utmarksressursene var «tålt bruk». Det vises til Høyesteretts dom i Nessebysaken avsnitt 147. Selv
om Nessebysaken gjaldt retten til å forvalte utmarksressurser, kan utmarksdomstolen ut fra
Høyesteretts uttalelser i Nessebydommen, vanskelig ta et annet utgangspunkt i denne saken.
Utmarksdomstolen i Gulgofjordsaken legger følgelig til grunn Høyesteretts vurderinger i
Stjernøyadommen44 og Nessebydommen45 om at statens utvisning av grunn og utmarksslåtter, salg
og bortfeste av eiendom, er disposisjoner som staten har foretatt på grunnlag av en oppfatning om å
være eier av grunnen.
44
45

HR-2016-2030-A avsnitt 113.
HR-2018-456-P avsnitt 149
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Ovenstående gir også best sammenheng med betydningen av opprettelsen av
Finnmarkseiendommen og de forutsetninger vi har vært inne på; finnmarksloven sikrer samenes
folkerettslige rettigheter etter ILO 169, rettighetskartleggingen sikrer at lokalbefolkningen i de ulike
bygdene, kollektivt eller individuelt, får anerkjent sine konkret opparbeidede lokale rettigheter,
enten dette er eierrettigheter eller bruksrettigheter.
Dersom FeFo skal være motpart for statens forpliktelser iht ILO-konvensjonen måtte dette ha
kommet klart til uttrykk i finnmarksloven og dens forarbeider. Dette blir tydeligere når komiteen i
Innst.O.nr. 80 (2004-2005) s. 33 jf Gauslaas kommentarer (Rettsdata) «poengterer at domstolene for
det tilfellet at loven skulle mangle bestemmelser av et visst innhold, ikke skal bruke konvensjonen til
«å bygge ut finnmarksloven», og uttalelsen på s. 36 om at rettigheter ikke kan utledes «direkte fra
ILO-konvensjonen» jf også Høyesteretts vurdering av dette i Stjernøyasaken. Dette må forstås som en
begrensning av den vekt kommisjonen kan legge på konvensjonens bestemmelser i konkrete saker
om erverv av rettigheter, samtidig som det selvsagt ikke innebærer at presumsjonsprinsippet ikke
skal anvendes, herunder at sedvaner og rettsoppfatninger er relevante og at tingsretten må
anvendes på samiske prinsipper.

7.1 Nesseby - Karasjok
Kommisjonsflertallet synes å bygge sin konklusjon på at det er historiske og faktiske forskjeller som
tilsier at Nesseby og Karasjok ikke skal behandles på samme måte. Direktøren er ikke enig i det. En
rekke kilder illustrerer på en god måte at det er store likhetstrekk mellom Nesseby og Karasjok. Den
manglende geografiske avgrensningen er felles for begge områdende, det samme er utstrakt
fellesbruk med naboer og andre. Gjennomgangen av Tanakommisjonen nedenfor viser at også
eiendomshistorien (amtssedler, utmåling av eiendommer og slåtter mv) er parallell.
Tanakommisjonen – Stortingsproposisjon nr. 44 1876
I Stortingsproposisjon nr 44 1876, «Angaaende Bevilgning til Ordning af Jordforholdene i Tanens
Sorenskriveri», forslås en bevilging på 300 riksdaler til formålet46. Den såkalte Tanakommisjon
etableres og arbeider fra 1876 til 1883 i tinglagene Tana, Nesseby, Lebesby, Polmak og Karasjok.
Tinglagsgrensene tilsvarer dagens kommunegrenser med ett unntak; Polmak tinglag har byttet
tilhørighet fra Nesseby til Tana kommune.
Utviklingen i Karasjok
Bakgrunnen for proposisjonen og det kaos i eiendomsforholdene som var oppstått i samtlige av
Tanas tinglag oppsummeres kanskje best av Erik Solem i boka «lappiske rettsstudier» fra 1933. Han
forklarer på side 253 hvordan eiendomsstrukturen i Karasjok har utviklet seg fra midten av 1700tallet47:
«Til tross for at den faste bebyggelse ved Karasjok kirkested ikke er stort mer enn ca. 150 år
gammel, er jordforholdene blitt temmelig forviklet. Jorden på kirkestedet er regelmessig blitt
delt mellem arvingene i ganske små lapper. Disse er stundom adskilt med gjerder, men ofte er
grensen ikke avmerket i marken.
Foruten jorden på kirkestedet har de fastboende lapper også utslåtter som ligger utenfor
kirkestedet. I 1878 blev det nedsatt en kommisjon til ordning av jord- og skogforholdene i
Tana sorenskriveri. Ved undersøkelse av forholdene i Karasjok fant kommisjonen at det ifølge
Kilde: Sth.Prp. No. 44 i Stortingsforhandlinger (ib. utg.). 1876 Vol. 25 Nr. 2b, side 467
Lenke: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digistorting_1876_part2_vol-b
47 Kilde: Solem, Erik: ''Lappiske rettsstudier''. Utg. Aschehoug. Oslo. 1933
Lenke: https://www.nb.no/items/096bfdeda56adebffc365638c165df35?page=263&searchText=karasjok
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de opprinnelige skjøter til de gamle eiendommer var lagt inntil 20 à 30 slåtter, som oftest slik
at eieren av hovedeiendommen skulde bruke slåttene sammen med eller vekselvis med andre.
Slåttene hadde ikke bestemte grenser og var i tidens løp ofte blitt skilt fra hovedeiendommen
og hadde vært gjenstand for avhendelse uten at det var blitt tinglyst noe om det.
Kommisjonen sørget for at slåttene blev avmerket og skyldsatt.
Men fremdeles [i 1930-årene] er det så at det til en eiendom kan ligge en eller flere parter i
utslåtter. Når dette er tilfellet, blir slåtten som regel drevet på årebytte, og det kan gå flere år
mellem hver brukers adgang til å nyttiggjøre sig sin rett.
På grunn av uforstandig arvedeling har derfor jordforholdene i Karasjok utviklet sig
noenlunde på samme måten som tidligere sør i landet, særlig på Vestlandet, – forhold som
har voldt våre utskiftningsmyndigheter meget brydderi.»
På proposisjonens side 3, spalte 2 refereres til et brev fra amtmannen i Finnmark der det uttrykkes at
i Tana sorenskriveri:
«[…] ikke hersker saa megen Urede i Eiendoms- og Adkomsvæsenet, som forhen var Tilfældet
i Altens Fogderi» «[…] men Uredigheden og Forvirringen er dog vistnok af saa stort Omfang,
at den fuldtvel kan paakalde det Offentliges Mellemkomst.»
Det var med andre ord mer orden i den offisielle oversikten over eiendommene i Tana sorenskriveri
(blant disse Karasjok) enn i Alta. Det kan derfor ikke ha vært noen utstrakt egenforvaltning av
eiendom i Karasjok.
En sammenligning mellom Nesseby og Karasjok 1876
Proposisjonen bygger på protokollettersyn på Tana sorenskriveri i 1872 – 1875 og de ulike
kategoriene av feil i panteregistrene fordeles på de ulike tinglag, se proposisjonens side 2.
Oversikten ser slik ut:
Kategori Tinglag

a
b
c
d
e

Nesseby

Antall eiendommer
Delt selv – uten skylddeling
Innført uten skylddeling
Falt i det fri – uten eier/bruker
Dobbeltutmål
Overdratt uten tinglysing
Problem i % av antall eiendommer

316
23
6
15
14
76
42 %

Karasjok Tana
54
9
3
10
41 %

241
20
6
13
8
46
39 %

Lebesby
137
3
11
11
6
13
32 %

Polmak
51
13
1
3
19
71%

Den originale teksten til kategoriene a-e ser slik ut:
a) At skyldsatte Eiendomme af Eierne ere delte paa egen Haand og Parcellerne afhændede
uden Skylddeling samt endog sammenlagte med tilstødende Eiendomme eller Dele af
disse, saa at det oprindelige Forhold vanskelig og i mange Tilfælde aldeles ikke kan
paavises. Af heromhandlede Feil ere forefundne
b) At Eiendomme ere anførte i Realregistrene uden nogensinde at være skyldlagte sc.
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c) At skyldlagte og i Realregistrene indførte Eiendomme ere faldne i det Frie igjen. Paa
grund af ufuldstændige og utydelige Opmaalingsforretninger kunne Stederne, hvor disse
Eiendomme ligge, delvis ikke paavises. Af heromhandlede Gruppe af Uoverensstemmelser
mellom Registrene og de faktiske Forholde ere forefundne
d) At skyldlagte Eiendomme eller Dele af saadanne urigtigen ere medtagne under senere
Opmaalinger
e) At Eiendomme ere overdragne fra Mand til Mand, uden at Hjemmelsdokumenterne ere
fraemkomne til Thinglæsning
Ved å sammenligne tallene for Karasjok og Nesseby ser vi at antallet feil er nokså likt når de fordeles
på antallet registrerte eiendommer. Dette viser at situasjon når det gjelder lokalbefolkningens
forhold til offentlig registrering av eiendomsbruk er nokså lik Nesseby.
Få eiendommer uten hjemmel i Karasjok
I «NIKU Oppdragsrapport 39/2017», side 8548, konstateres det at Tanakommisjonen langt på vei var
selvfinansierende, og det siteres fra Tanakommisjonens sluttrapport:
«Ved disse Kommisions udgifter på noget over 14 000,- kr er dog at bemærke at de for en
væsentlig Del er indvundne og formentlig helt ud ville indvindes ved Salg af Jordeiendommer,
der tidligere antages at tilhøre Privatmand men viste seg at tilhøre Staten, eller til hvis Salg
Kommisionsreguleringerne haver givet Foranledning og Adgang.»
Sitatet viser at eiendommer og mindre arealer ble solgt til de brukerne kommisjonen mente var uten
hjemmel etter eldre skjøter. At Tanakommisjonen ikke støtte på særlig store problemer i Karasjok,
bekreftes i Finnmarkskommisjonens rapport for Karasjok, bind 1, side 166:
«Av de 14 eiendommene som ble matrikulert etter at Tanakommisjonen startet sitt arbeid i
1881 og frem til kommisjonen fullførte arbeidet i 1884, ble fem eiendommer solgt av staten
mot en kjøpesum som varierte fra seks til 40 kroner.»
Direktøren mener at resultatet av Tanakommisjonens arbeid i Karasjok, slik det framkommer av
Finnmarkskommisjonens gjennomgang, viser at lokalbefolkningen i Karasjok forholdt seg til staten
som grunneier og ikke i særlig grad tok i bruk andre arealer enn dem de hadde hjemmel til. Det er
vanskelig å se at dette skiller seg særlig fra tilsvarende situasjon i Nesseby på 1870-tallet.

7.2 Svartskog - Karasjok
Kommisjonen legger stor vekt på en påstand om at Karasjok og Svartskogen er svært
sammenlignbare og at dommen derfor støtter Finnmarskommisjonens konklusjon om å tilkjenne
innbyggerne i Karasjok en kollektiv eiendomsrett til grunnen innenfor kommunes grenser. Direktøren
er ikke enig i det, og finner det jf ovenfor mer fruktbart med en sammenligning med Nesseby.
Svartskogsaken omhandlet hvorvidt staten var eier av et utmarksområde på 116km² i Manndalen i
Kåfjord kommune, Troms. Høyesterett kom til at den omfattende bruk som innbyggerne hadde av
dalen oppfylte kravene til omfang og varighet for erverv av eiendomsrett.
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Finnmarkskommisjonen har tatt utgangspunkt i rettsgrunnlaget alders tids bruk, slik Høyesterett også
gjorde i Svartskogdommen. For å bli tilkjent rettigheter på bakgrunn av rettsgrunnlaget alders tids
bruk må det ha foregått en viss bruk, som har funnet sted i en lengre periode, og foregått i god tro.
Finnmarkskommisjonen legger til grunn at innbyggerne i svært lang tid har brukt de ressursene siidaområdet har hatt, og at det har vært antatt en permanent bosetting «[…] i alle fall siden starten av
vår tidsregning.»49
Direktøren er enig i at innbyggerne har brukt deler av arealene over svært lang tid. Det må imidlertid
vurderes om bruken har vært intensiv og tilnærmet eksklusiv, og dermed av en rettsstiftende
karakter. En komparativ undersøkelse av bruken av og topografien av de to eiendommene er derfor
nyttig.
Eiendommen i Svartskogen hadde en spesiell forhistorie der kongen solgte eiendommen til en
privatperson i 1666, deretter ble eiendommen omsatt en rekke ganger før staten igjen ble eier i
1885. Eiendommens forhistorie skiller seg dermed betydelig fra situasjonen i Karasjok, der det etter
direktørens oppfatning, har vært en uavbrutt statlig eierpretensjon siden de over nevnte
Lappmarksplakater, jf. punkt 3.2.
Høyesterett konkluderer i Svartskogsaken med at «[…] nesten helt siden utskiftningen i 1879 har
befolkningen i Manndalen, med unntak for reindriften, utnyttet alle de bruksmåtene Svartskogen gir
adgang til»50.
Finnmarkskommisjonen konkluderte på sin side at innbyggerne i Karasjok frem til 1751 har utnyttet
ressursområdet på en slik måte at de har ervervet kollektiv eiendomsrett. En må derfor sammenligne
befolkningsgrunnlaget på de to aktuelle tidspunkter:
Svartskogen, 1865 – 270 innbyggere51. Karasjok, 1749 – 139 innbyggere52.
Som vi ser var antall innbyggere i Karasjok ca. halvparten av antallet i Svartskogen, og arealet til
Karasjok kommune er i dag 47 ganger større enn Svartskogen.
Dette illustreres i figur 10 der arealet av Svarskogen er tilfeldig lagt på Karasjok kommune.
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Figur 10

Selv om grensene for Karasjok kommune har endret seg i stor grad siden 1751, jf. kap. 4, har det
samlede arealet ikke vært mindre.
Høyesterett går gjennom bruken innbyggerne hadde av Svartskogen og konkluderer at denne har
vært altomfattende og intensiv. Oppsummert hadde innbyggerne drevet omfattende hogst, jakt og
fiske, tatt ut never til salg som barkemiddel til fiskenøter, brukt alt aktuelt slåtteland til ca. 1000
vinterforede sau.
Bruken innbyggerne av Karasjok har hatt av arealene kan til en viss grad sammenlignes i form, men
ligger svært langt unna i intensitet. Innbyggerantallet sammenlignet med arealet umuliggjør en slik
intensiv bruk som innbyggerne av Svartskog hadde. Dette gjør at forholdene skiller seg vesentlig i de
to sakene.
Det kan anføres at tamreindriften i Karasjok medførte en mer utstrakt bruk, og at dette underbygges
ved å vise til de konflikter som var med omkringliggende siidaene. Ved å anføre dette vil en
imidlertid ikke samtidig kunne anføre en eksklusiv bruk av hele arealet. Det stilles også spørsmål ved
om reinbeite alene vil være tilstrekkelig for å opparbeide eiendomsrett, jf. at kravene fra reindriften
etter Finnmarkskommisjonens vurderinger ikke har ført frem.

40

Videre vil den topografiske avgrensingen av Karasjok være av interesse for å vurdere intensiteten av
bruken. I Nesseby-saken viser Høyesterett til at:
«[a]realet har ikke noen klar topografisk avgrensning, verken mot vest, nord eller øst. Det
gjør at forholdene i denne saken skiller seg vesentlig fra Svartskogdommen, Rt-2001-1229.
Førstvoterende fremhevet i den dommen på side 1244 at «[d]a området er klart avgrenset,
har det aldri vært strid med nabobygdene om utnyttelsen av det»53.
Direktøren kan ikke se at topografien i Karasjok skiller seg fra den i Nesseby, og den vil dermed skille
seg vesentlig fra Svartskogen, slik Høyesterett formulerer seg. Direktøren har også i kap. 5. vist at det
har vært strid om utnyttelsen av arealene. Bruken innbyggerne i Karasjok hadde var dermed ikke
altomfattende eller eksklusiv.
Forutsatt at bruken av Karasjok hadde vært altomfattende og intensiv er spørsmålet om den har
foregått i god tro, altså om innbyggerne har oppfattet seg som eiere av grunnen. Til dette spørsmålet
vil direktøren vise til gjennomgangen av Lappmarksplakatene, utvisning av grunn til nybyggerne og
statens vedtatte lover og disposisjoner, som klart har gitt uttrykk for en statlig eierpretensjon.
Ut fra det overnevnte mener direktøren at forholdene i Karasjok skiller seg vesentlig fra Svartskogen
og sakene er derfor ikke sammenlignbare.

8 Brukerrettigheter for andre grupper
Finnmarkskommisjonen åpner for at landbrukseiendommer utenfor Karasjok kommune kan ha en
selvstendig rett til beite for bufe i kommunen, men at dette «[…] vil ikke nødvendigvis gjelde hele
kommunen, men i de delene der jordbrukere fra de aktuelle bygdene eller områdene tradisjonelt har
hatt dyr på beite»54.
Finnmarkskommisjonen åpner også for at bygder som ligger nær Karasjok kan ha en rett til å høste
innenfor kommunens grenser, men at:
«Spørsmålet om innholdet i, omfanget av og lokaliseringen av eventuelle rettigheter for personer
fra andre bygder utenfor Karasjok som har drevet en viss utmarkshøsting der, har det derimot
ikke vært mulig å ta stilling til. Det vil imidlertid ved disponeringen over karasjoksbefolkningens
rettigheter måtte tas høyde for at slike rettigheter kan eksistere»55
Finnmarkskommisjonen overlater med dette utrednings- og søksmålsbyrden til de finnmarkinger,
samer og andre som eventuelt hevder en slik rett. Hvorfor det ikke har vært mulig å ta stilling til en
slik rett begrunnes ikke, og hvordan befolkningen i Karasjok skal «ta høyde» for slike rettigheter
utdypes heller ikke. Etter direktørens oppfatning var det få i Finnmark som så for seg at
Finnmarkskommisjonen ville komme til et resultat der den øvrige befolkningen mistet de rettigheter
de alltid har hatt i Karasjok. Dersom dette hadde blitt signalisert som et alternativ er det åpenbart at
flere i grenseområdene, men også andre, ville ha fremmet slike krav. Heller ikke Stortinget kan ha
sett for seg at dette kunne bli en konsekvens av rettighetskartleggingen. Det er nokså åpenbart at
den organisering av bygdelagsrettigheter kommisjonen her gjør, er på siden av det mandat som
følger av finnmarksloven.
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Som et interessant eksempel i denne sammenhengen kan det vises til at den fastboende
befolkningen i den finske bygden Aŋŋel ifølge kommisjonen har ervervet bruksrettigheter til sine
tradisjonelle bruksområder på norsk side av riksgrensen i Øvre Anarjohka56. Finnmarkskommisjonen
har dermed fastslått at de finske fastboende i Aŋŋel har en sterkere rett til deler av utmarka i
Karasjok enn det de fastboende i Skoganvarre, Levajok, eller rundt Iešjávri har.
Finnmarkskommisjonen utreder ikke hvor langt denne retten strekker seg inn i Karasjok, men
bemerker «[…] at de ovenfor nevnte tradisjonelle bruksområde ikke nødvendigvis sammenfaller fullt
ut med det området som er angitt i rettighetsmeldingen».
Finnmarkskommisjonen overlater med dette avgrensningen til innbyggerne i Karasjok og Aŋŋel å
utrede.
Samlet sett finner direktøren at manglende utredninger av bruksrettigheter for andre grupper, samt
manglende geografisk avgrensning av rettigheter, viser at kommisjonen ikke har fullført
rettighetskartleggingen i Karasjok iht. loven. Direktøren kommer noe tilbake til temaet i den
avsluttende drøftingen nedenfor.

9 Avsluttende drøftinger
9.1 Rettslig ramme for direktørens vurdering
Det er utvilsomt at befolkningen i Karasjok har sterke bruksrettigheter som gir fortrinnsrett under
visse forhold og rett til å delta i forvaltningen slik dette er formulert av Høyesterett i Nessebysaken
fra avsnitt 158.
Finnmarksloven overfører eiendomsretten til finnmarkingene og etablerer en felles forvaltning for
hele Finnmark, både for de områder samene er forutsatt å ha eierskap til iht. ILO-169 artikkel 14 nr. 1
første punktum og der samene har bruksrett, artikkel 14. nr. 1 andre punktum.
Finnmarksloven er med andre ord tuftet på antakelsen om at deler av Finnmark (indre Finnmark) eies
av samene i henhold til definisjonene i ILO 169 artikkel 14. Dette er en av grunnpilarene i
Finnmarksloven. Direktøren understreker imidlertid at hvorvidt indre-Finnmark faktisk vil falle inn
under denne kategorien er ikke rettslig avklart, på samme måte som det ikke er avklart om også
andre områder i Finnmark er områder som samene som urfolk har krav på eierrettigheter.
Den felles forvaltningen innebar et alternativ til en konkret identifisering av de områder samene eier,
og som ut fra forutsetningen ovenfor ville gitt en to-delt forvaltning i Finnmark. Det har vært enighet
om at ordningen er akseptabel iht ILO-169 så lenge Sametinget samtykket til ordningen. Steinar
Pedersen har i sin særmerknad til folkerettsgruppen på side 60 omtalt dette slik:
«Styringsmodellen Finnmark grunnforvaltning kan nemlig betraktes som en form for kollektivt
eierskap mellom samene og den øvrige befolkning, hvor begge parter bidrar med «sitt», for å
få til en felles og funksjonell ordning».
Så er det viktig å få frem at Sametingets samtykke selvsagt ikke kunne gis med virkning for rettigheter
som individer eller grupper har ervervet på grunnlag av hevd eller alders tids bruk eller annet rettslig
grunnlag.
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For direktøren fremstår det uansett som klart at Finnmarksloven ikke legger opp til at FeFo skal være
motpart i en kartlegging av samiske rettigheter etter ILO-konvensjonen artikkel 14 nr. 1. Det må være
statens rolle, og må i dag som utgangspunkt anses oppfylt gjennom vedtakelsen av finnmarksloven,
forutsatt av loven og praktiseringen av den ikke strider mot konvensjonen. Dersom det skulle vise seg
at loven og praktiseringen av den ikke er i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser vil
Stortinget måtte vedta en lovgivning som oppfyller disse forpliktelsene. Dette kan ikke overlates til
FeFo.
Samtidig må det tas med at folkerettslige regler kan få virkning på fortolkingen av internrettslige
regler for rettighetserverv, herunder for eksempel plikten til å vektlegge relevante samiske sedvaner
og rettsoppfatninger.

9.2 Oppsummering
9.2.1 Rettighetssituasjonen i 1751
Som redegjort for ovenfor er det betydelig usikkert om hvorvidt befolkningen i Ávjovárre siida i 1751
hadde en rett til området som tilsvarer det man i dag ville betegnet som kollektiv eiendomsrett. Med
utgangspunkt i rettspraksis og da særlig Nessebydommen (og Gulgofjord) er det klart at
Kommisjonens utgangspunkt i 1751 har uansett svært liten rettslig relevans. Når dette likevel drøftes
skyldes det at et slikt eierskap er en grunnforutsetning for kommisjonsflertallets konklusjon.
For direktøren anses det som klart at den siida-strukturen som kommisjonen bygger på åpenbart var
sterkt svekket i 1751, jf blant annet Pedersen og Tønnesen. Svenskekongen hadde gjort seg
gjeldende i området, blant annet ved tilrettelegging for befolkning av området gjennom
Lappmarksplakatene, og ressurskonflikter mellom befolkningen fra kyst og innland var tydelige. Et
vesentlig poeng i denne sammenhengen er at dersom skjæringspunktet skal være 1751 som
kommisjonen legger opp til, så må restitusjonsbetraktninger tilsi at befolkningen i omkringliggende
kommuners og andre Finnmarkingers rettigheter i feltet også må være i behold.
Samtidig bygger kommisjonen på at siidaens primærområde i tilstrekkelig grad samsvarer med
dagens kommunegrenser. Dette er ikke riktig, og illustreres blant annet med at antatte siida-grenser
på begynnelsen av 1700-tallet plasserer dagens kommunesenter i Karasjok innenfor Deanusiida.
Oppsummert er det vanskelig å se at kommisjonens beskrivelse av rettighetssituasjonen i 1751 er
riktig. Den usikkerhet som i dag foreligger mht den faktiske og rettslige situasjonen på dette
tidspunktet gjør kommisjonens forsøk på å argumenter for en form for gjenoppretting av
rettighetssituasjonen med utgangpunkt i ILO-konvensjonen via Nessebydommens avsnitt 173 som
lite treffende.

9.2.2 Statens disposisjoner
Kommisjonen synes på generelt grunnlag å legge til grunn at Karasjok var betydelig mer isolert fra
omverdenen enn det er grunnlag for. Som tidligere nevnt hadde kommunen et oppegående
formannskap som allerede i 1842 tok til orde for at det ble innført klare regler for bruken av skogen.
Det indikerer på en god måte at befolkningen var godt kjent med statens tilstedeværelse i
kommunen.
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Direktøren finner videre at kommisjonens vurdering av statens disposisjoner ikke er riktige både hva
angår omfang og rettsvirkninger. Det må anses klart at statens disposisjoner har et omfang som er
større og mer manifestert enn det kommisjonen konkluderer med, og at situasjonen etter
direktørens vurdering klart kan sammenlignes med Nessebysaken. Kommisjonens betoning av skillet
mellom forvaltning og eierrådighet er overdrevet, og av klart mindre rettslig relevans enn det
kommisjonen legger til grunn. Kommisjonen bommer også på Høyesteretts oppfatning av
problemstillingen slik dette er formulert i Nessebydommens avsnitt 135 og 149:
(135) «Slik resolusjonen var bygget opp, fremgår det etter mitt syn at den regulerer tildeling
og ikke bare registrering av allerede eksisterende rettigheter. Etter § 1 skulle det «anvises»
grunn. Størrelsen skulle bestemmes ut fra en families alminnelige behov, og dermed ikke
bygge på eventuelle tidligere eksisterende rettigheter til grunn. Også reglene i §§ 3 og 4 om
tildeling av rett til fiske og rett til «birkeskov» fremstår klart knyttet til behovet, og ikke basert
på eventuelle tidligere etablerte rettigheter.»
(149) «Jeg har gjennomgått statens forvaltning i området, særlig når det gjelder utvisning av
grunn og utmarksslåtter. Dette er disposisjoner som staten har foretatt på grunnlag av en
oppfatning om å være eier av grunnen. Situasjonen i dag er at FeFo er grunneier, noe som
også aksepteres av bygdelaget. Samlet er det mitt syn at lokalbefolkningen ikke har utøvd
sine bruksrettigheter på en slik måte at det gjennom alders tids bruk er etablert
bruksrettigheter som også omfatter rett til forvaltning av naturressursene.»

9.2.3 Rettighetssituasjonen etter 1751
Situasjonen etter 1751 bygget videre på de utfordringer blant annet Pedersen og Tønnesen har
beskrevet. Fra Nessebydommen kan det vises til avsnitt 148 hvor Tønnesen refereres slik:
«Det den gamle sedvanen ikke kunne greie, var å fordele goder blant bygdelagenes
medlemmer. Det er nettopp dette forhold som medfører de situasjoner som til slutt
foranlediger resolusjonen av 1775.»
Det er i perioden rett før og særlig etter 1751 vanskelig å se at det foreligger en rettighetspretensjon
fra lokalbefolkningen som har en karakter som tilsvarer den rett kommisjonen mener foreligger.
Samtidig økte statens tilstedeværelse, både faktisk og gjennom lovgivning slik som ved 1775resolusjonen og senere lovgivning.
Kommisjonens synes å legge til grunn at utmålingene i Karasjok kun har hatt til formål å formalisere
en etablert tilstand. Det må her være grunn til å påpeke at om eiendommene var tatt i bruk, fratar
ikke det nødvendigvis utmålingens karakter av å være en rettslig disposisjon med grunnlag i
eierrådighet. Samtidig kan det ikke være tvilsomt at resolusjonen hadde regler for og ble anvendt til å
utvise eiendom til nybyggere.
Den senere tids diskusjon omkring forståelsen av jordutvisningsresolusjonen med utgangspunkt i en
artikkel av professor Øyvind Ravna, «Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap
fremfor statlig eiendom» (Nr 02-03-2020 Tidsskrift for rettsvitenskap), samsvarer etter direktørens
mening ikke med hvordan samtiden forsto og anvendte resolusjonen, og er i tillegg nokså åpenbart i
strid med en naturlig forståelse av ordlyden i resolusjonen. Hans forsøk på å forstå hva
danskekongens opprinnelige formål med resolusjonen var 250 år etter, kan vanskelig få betydning
når dette står i motstrid til hvordan resolusjonen faktisk har blitt anvendt og omtalt i sin samtid.
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Artikkelens rettslige relevans synes begrenset, men bør likevel i noen grad drøftes med bakgrunn i
den oppmerksomhet artikkelen har fått, samt at Ravna har levert en nokså omfattende
høringsuttalelse.
Ravnas artikkel forsøker å skape et bilde av at jordutvisningsresolusjonen («Kgl. res. ang.
Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds»), «initierte en
utskifting av jordfellesskap – fremfor utvisning av jord». Med dette forsøker Ravna å vise «…at bygdeeller siidajorda; engslettene og den nære utmarka, lå i jordsameie og ikke var statlig eiendom» i
1775.
Ravnas hypotese er således at formålet med resolusjonen var å utskifte jorda i et jordfellesskap
«utviklet i de eldste bygdesamfunnene eller samiske siidaene langs Finnmarksfjordene, framfor å
utvise jord fra staten til bygdefolket».
Hvorvidt noen bygder kan sies å ha ligget i det Ravna kaller jordsameie kan være uklart, men at det
enkelte steder kan ha eksistert i forbindelse med høsting av engslåtter er ikke usannsynlig. Det som
etter direktørens oppfatning står fast, er at resolusjonen hadde to hovedformål: Å formalisere
tidligere bruk av eiendom, også ved omfordeling, samt å foreta utvisning av eiendom til nybygging.
Begge deler med det formål om å forbedre jordbruket i Finnmark i den hensikt å øke bosettingen og
å forbedre de allerede bosattes mulighet til å leve av jorden. Sikring av territoriet som hadde en fersk
riksgrense (1751) og delvis manglet riksgrense mot Russland (1826), og de mange utredningene om
«Finnmarkens oppkomst» er relevante begrunnelser for utviklingen av resolusjonen.
Ravnas inngang til problemkomplekset er forståelig gitt hans bakgrunn som jordskifter. Han tar
utgangspunkt i bruksforholdene i bygdene og i tillegg et påstått opprinnelig eiendomsregime forut
for resolusjonen. Blant annet prøver han å vise at oppsitterne som hadde tatt i bruk arealer, som for
eksempel på kirkestedet i Karasjok, gjennom resolusjonen kunne få seg oppmålt disse arealene til
eiendom, samt at de sammen med det øvrige bygdefolket allerede var eiere av restarealene gjennom
en form for bygdeallmenning. På denne måten prøver han å skape et bilde av en eiendomssituasjon
hvor staten ikke hadde noen plass, og at lokalbefolkningen eide og forvaltet på en måte som fortsatt i
dag gjør dem til eier av alt areal.
Det mest utfordrende med påstanden om at resolusjonen initierte en utskifting av jordfellesskap som
ikke hadde plass til en statlig resteiendomsrett er, med Karasjok som et godt eksempel, at de 9
kvenfamiliene som bodde på kirkestedet i 1801 og som utvikler jordbruket, ikke gir plass til
reindriftssiidaene på en måte som på dette tidspunktet ville gitt reindriften en andel i
eiendomsretten. Ravna overfører her rettighetssituasjonen fra Sør-Norge til Finnmark på en måte
som ikke samsvarer med bruk og rettsoppfatninger, ved at de kvenske nybyggerne med Ravnas
forståelse av dette utsletter reindriftas rettigheter i Karasjokdalen.
Når Ravna skriver om bygde- eller siidajorda (som han kaller det), fremstår det som om han ser
reindriftsutøverne og fastboende under ett, som om begge partene hadde det samme grunnlag for å
delta i en utskifting som skulle medføre at all jord ble ansett å være i privat eie, også de store
områdene som reindrifta i stor grad benyttet nokså alene. Dette er selvsagt ikke en riktig forståelse
av hva Kongen da mente om eierforholdene.
Det må være klart at disse gruppene, de relativt nyankomne kvenenes jorbruk og bruk av den nære
utmarka og reindriftssidaene, ikke kan identifiseres rettighetsmessig på en slik måte, som både
Ravna og kommisjonen synes å legge opp til. Det er svært vanskelig for direktøren å forstå at den
nærmest eksklusive bruken reindrifta hadde av store utmarksområder, skal kunne gi befolkningen i
bygdene eiendomsrett til hele kommunen. Direktørens oppfatning samsvarer med høringsinnspillet
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fra advokat John Jonassen på vegne av Mahkaravju siida. Det er samtidig usikkert om reindriften kan
erverve slik eiendomsrett selv der de er dominerende, og kommisjonen har da heller ikke kommet til
at slik rett foreligger verken i Karasjok eller i Nesseby. Kommisjonens hovedkonklusjon er med andre
ord ekstra utfordrende når flertallet konstaterer at de fastboende kan tilkjennes eiendomsrett, riktig
nok sammen med reindrifta, når dette samtidig innebærer at de sier at reindrifta alene ikke har slik
rett noen steder i kommunen.
Med Ravnas logikk skulle resultatet ha blitt at reindriftens rettigheter skulle være på de store
arealene på vidda, mens lokalbefolkningen på Karasjok kirkested fordelte jorda i dalen og rundt
bygda, og et definert allmenningsområde rundt bygdene. Sammenkoblingen Ravna gjør i
sammendraget til artikkelen fordreier realitetene og gjør dem uklare når det snakkes om bygde- eller
siidajorda som om kategoriene omfatter det samme. Resolusjonen tok sikte på å ordne
bruksforholdene, først og fremst der det var trangt om plassen, og gjennom dette arbeidet la man
også til rette for at staten kunne utvise jord til formelt eierskap.
Ravna tar uttalelser fra Paus og Fieldsted til inntekt for at det allerede forelå et jordfellesskap som
skulle oppløses. Det er ikke dekning for å si at Paus baserte sine forslag på en slik oppfatning. Han
kan ikke tas til inntekt for annet enn at jord skulle utmåles, og at det lå til rette for at bygder/
fiskevær burde bestå av flere familier på grunn av behov for effektivitet i fisket og for nødvendig
nabohjelp. Det er ikke mulig å lese ut av forslagene at det han tok til orde for var en storstilt
jordutskifting. For Fieldsteds vedkommende misforstår Ravna hans uttalelser ved å ta han til inntekt
for at han ønsket en utskifting av allerede eksisterende jordsameier. Det han i virkeligheten gjør er å
advare mot at jordfellesskap blir innført, som kunne forstås av Paus’ forslag om en slags
minimumsbostetting.
Fra Strøm Bulls sakyndige utrdedning (2014) s 11-12: «Amtmannen i Finnmark oversendte forslagene
fra Hans Paus videre til Kjøbenhavn med anbefaling om at en jordinndeling var høyst påkrevet. Men
amtmann Fieldsted var ikke tilhenger av en kollektiv utdeling av jord som sorenskriver Paus hadde
foreslått. Han mente en slik ordning bare ville fremme dovenskap:»
Formålet med 1775-resolusjonen samsvarer med det Fieldsted skriver og Ravna siterer i artikkelen i
formuleringen; «Nye afdeelte Rydningspladse […] til Nyebyggere» og sitatet fra Fieldsted om at det
for Wardøehuus Amt ville være nyttig; «…dersom dets Landgrunde bleve udj vise og bestemte
Boepladse inndeele».
Fra Strøm Bull side 12 fremgår videre: «Fiedlsted påpekte de som nå ryddet jord ikke hadde annen
rettslig atkomst til jorden enn de plassedler og jordutvisning som amtmannen hadde utstedt. Men
denne retten gitt av amtmannen, gjaldt ikke utover den enkeltes levetid, ”eftter som ald
Landgrunden i Finmarken ansees som Uafdeelt Alminding Hans Majestet alleene tilhørende”».
Her gjengitt fra Tønnesen (s. 92):
«…Vel er det en stor Deel Boepladse, som deels de nærværende deels de afdøde Opsiddere have
optaget af Rydningsmark; hvilke ikke have anden Adkomst til sit Brug ikke heller andre Grændseskiel
end de som hiemles ved de Plads Sedler og Jord-Udvisninger som Amtmændene udstæde til dem det
begiære, hvilke dog ikke gielde videre end til hver Opsidders Brug og Liivstiid, efter som ald
Landgrunden i Finmarken ansees som uafdeelt Almindin Hans Majestet allene tilhørende.»
Tønnesen anser dette (nederst på side 91) som en beskrivelse av hvordan juridisk kyndige folk så på
plass-sedlene i begynnelsen av 1770-årene. Høyere opp på side 91 skriver Tønnesen at Plass-
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seddelen ga beskyttelse mot «andres inntrengen» og videre at «Jorden man brukte kunne imidlertid
ikke med rettsvirkning omsettes, enten man nå hadde plass-seddel eller holdt seg til gammel bruk».
Det foreslå med andre ord ikke ordinær privat eiendomsrett i Finnmark før 1775. Høyesteretts
omtale av utvisninger i Nessebydommen, basert på funn i kirkebøkene, er åpenbart et utslag av
innføringen av 1775-resolusjonen. Selv om mange av eiendommene allerede var tatt i bruk før
resolusjonen trådte i kraft, var det gjennom innføringen av resolusjonen at bruken ble stadfestet og
eiendommen ble oppmålt og ble ordinære private, omsettbare eiendommer.
Det samlede bilde av situasjonen viser klart at staten skulle ha i behold det som ikke ble fordelt og
oppmålt til oppsittere, for senere å kunne utvises til nybyggere. De samtidige kildene viser også dette
gang på gang, at «Kongens jord» i Finnmark var den jorda som ikke var blitt overført til privat
eiendom, altså restjorda etter at arbeidet med jordutvisningen og jordfordelingen var blitt
gjennomført. Det Tønnesen skriver på side 48 i sin avhandling er med andre ord fortsatt gyldig; «Det
er nok liten tvil om at Statens representanter også på denne tiden oppfattet Staten som eier av det
enkeltmann ikke kunne påvise positiv hjemmel til». Statens hensyntagen til reindrifta på denne tiden,
som blant annet Lappekodicillen er et uttrykk for, viser at staten ikke hadde incentiver til å utvise all
eiendom i Finnmark.
Det lar seg videre ikke gjøre, som Ravna forsøker, å argumentere for at tilbakefallsklausulen i
resolusjonen ikke også var et uttrykk for en statlig eierpretensjon når resolusjonen i § 7 c har
følgende bestemmelse om tilbakefall;
«Dersom Pladsen forlades øde, og bliver uden Beboere øde henstaaende over 3 Aar, er saadan Plads,
efter dersom erhvervende lovlig Beviis, Hans Majestæt igjen hjemfalden, og bliver til Andre at
overdrage» (vår utheving). Det hjelper heller ikke når Ravna argumenterer med at forskjellen i
ordlyden mellom resolusjonen og det tilhørende skjøteformularet utgjør en realitetsforskjell. I
skjøteformularet heter det at; «[…] henfalder det igjen til Hans Maj. Kongen, ligesom den aldrig
havde været i nogens Værge eller Eje». Den marginale semantiske forskjellen kan ikke innebære at
skjøteformularet, slik Ravna hevder, kan tas til inntekt for at kongen ikke anså seg som eier.
Finnmarkskommisjonen er også inne på tilbakefallsklausulen. De sier på side 189 at: «Hensikten med
klausulen var ikke nødvendigvis å markere at staten var eier, men å oppfordre de som hadde fått
utmålt eiendommer om å fortsette bruken, eller for det tilfellet det dreide seg om «nye»
eiendommer, ta disse i bruk».
For direktøren fremstår det som om både Ravna og kommisjonen løfter frem tolkninger av
resolusjonen som er nokså langt fra det som er mest sannsynlig, nemlig at kongen og hans
representanter (urettmessig slik vi i dag ser det) anså kongen som eier, og at
jordutvisningsresolusjonen bygde på dette synet – og at befolkningen tok regimet til etterretning.
En rekke andre forhold taler for det samme. Formularet for amtssedler inneholdt formuleringer slik
som denne, tinglyst på tinget i Karasjok i 1852; «[A]ntage til Brug og Dyrkning et Staten tilhørende
Jordstykke…». Fortolkningen av jordutvisningsresolusjonen og det synet på den i samtiden som
Ravna forsøker å påvise, fremstår som et kontekstuelt feilspor. Han glemmer at kongen på dette
tidspunkt var eneveldig. Det gir liten mening å tolke resolusjonen på en måte som skulle indikere at
kongen egentlig anså alt areal i Finnmark som eid av lokalbefolkningen, likeså at kongen ikke kunne
tildele jord som en privatrettslig handling, i motsetning til andre steder i landet hvor privat
eiendomsrett sto i veien for slike disposisjoner fra kongens side. Forarbeidene til 1863-loven viser
også tydelig at Ravnas tilbakeskuende fortolkning ikke kan være riktig.
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Direktøren vil, under henvisning til diskusjonen om hvorvidt jordutvisningsresolusjonen ble tatt i bruk
i hele Finnmark, vise til Ravnas artikkel punkt 3.2.3 siste avsnitt. Han skriver her følgende:
«Oppfatningen om at jorddeling eller utskifting var gjennomført i Vest-Finnmark, synes for øvrig å ha
vært nokså etablert på denne tiden. Både professor i lovkyndighed Johan Frederik Schlegel, amtmann
Ole H. Sommerfeldt og jurist og historiker Jens Kraft, skriver i hhv. 1793, 1799 og 1835 at det har
funnet sted jorddeling i Vest-Finnmark, men ikke i Øst-Finnmark.61»
I kilden det vises til i note 61, Joh. Fredrik Wilhelm Schlegel, Statistisk Beskrivelse af de fornemste
europæiske Stater, side 241, finnes kun en henvisning til «Finm. Mag. S. 288» når det gjelder
«Jorddelinger» «i Altens Tinglav». Nederst på neste side, side 242, finner vi imidlertid i siste avsnitt:
«Ved Forordn. af 20 Aug. 1788 § 11 er Præsterne paalagt ikke at vie nogen Ungkarl under 10 Rdlrs
Straf, med mindre han fremviser et ham tilhørende Jord-Uddelings-Brev paa de Steder, hvor
Jorduddelingen er skeet, eller en Pladsseddel fra Amtmanden paa en brugbar Eng eller Rydning, hvor
han kan drive nogen Jordbrug tilligemed Fiskeriet.»
Direktøren anser Schlegels uttalelse som interessant for diskusjonen om de funn professor Einar
Niemi har vist til vedrørende anvendelsen av resolusjonen i Øst-Finnmark i hans utredning i
forbindelse med Høyesteretts behandling av Nessebysaken. Det kan med bakgrunn i det Schlegel
skriver ikke være tvil om at resolusjonen ble anvendt også i Øst-Finnmark, og at innføringene i
kirkebøkene Niemi viser til støtter opp om dette. Det støtter også opp om at landmålerprotokollen
for Øst-Finnmark forsvant slik Niemi hevder. Niemis studie dokumenterer også at Kongen utnevnte
en egen landmåler for Øst-Finnmark, Ole Giørup, og at han var blitt utstyrt med en
landmålerprotokoll som han tok i bruk, men at utmålingene i Øst-Finnmark ikke ble gjennomført som
forutsatt.
Hele hypotesen om at resolusjonen ikke hadde fått fotfeste i Øst-Finnmark er etter direktørens
mening svakt begrunnet fra Ravnas side. Bakgrunnen for denne misoppfatningen som Ravna og
andre bygger på, kan skyldes at landmålerprotokollen kom bort, at Giørup forlot stillingen etter få år
og at det tok lang tid før eiendommene ble tinglyst. Samtidig er det jf ovenfor en lang rekke bevis på
at resolusjonen var tatt i bruk i Øst-Finnmark, men at tinglysing ikke ble gjennomført. Ravnas
henvisning til Finnmarkskommisjonen av 1826 viser at bruken av resolusjonen var kommet godt i
gang i Tana tinglag før 1826, på samme måte som i Karasjok.
Som avslutning på denne sekvensen vil direktøren også vise til Steinar Pedersens høringsutkast, samt
hans øvrige arbeider med problemstillinger som er relevante for saken. Direktøren viser særlig til
Pedersens påvisning av uttalelser fra ulike statlige representanter som i forskjellige sammenhenger
har uttrykt seg om statens eierskap i Finnmark. Kildene Pedersen henviser til er et svært begrenset
utvalg, som han bruker selektivt, uten at de i tilstrekkelig grad holdes opp mot kilder som uttrykkelig
sier at staten opptrådte som eier. Fra omkring midten av 1700-tallet og utover blir Kongen som
jordeier stadig nevnt i ulike dokumenter, amtsskjøter mv, og kanskje særlig i forarbeidene til 1863loven. Antallet funn som taler mot Pedersens fortolkning er således svært omfattende.
Direktøren vil med henvisning til Pedersens høringsutkast bemerke at dette ikke innebærer en
fortolkning av Pedersens meninger om rettighetssituasjonen, men at direktøren har vurdert det
historiske kildematerialet på en annen måte. Det må fremheves at direktøren, på samme måte som
Pedersen tar avstand fra den måten staten, særlig fra midten av 1800-tallet omtalte samene.
Samtidig konstaterer direktøren at dette har begrenset relevans for vurdering av
rettighetsforholdene etter gjeldende nasjonal rett.
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De funnene Ravna og Pedersen viser til gir etter direktørens mening ikke et riktig bilde av innholdet i
1775-resolusjonen og statens syn på rettighetene fra 1775 og utover. Svaret på de problemstillingene
Ravna og Pedersen reiser er uansett ikke avgjørende, men kun en del av det totale bevisbildet som
må bedømmes i saken. Men det er likevel grunn til å legge til at når det er klart at
jordutvisningsresolusjonen har vært i bruk i Karasjok, at amtsedler og skjøter har vært utstedt og at
befolkningen har forholdt seg til dette, så er det liten grunn til å tro at Høyesterett ikke skulle legge til
grunn at staten anså seg som eier, og at arbeidet med utvisninger og jordinndeling var basert på
denne forutsetningen.
Med bakgrunn i drøftingen ovenfor, legger direktøren til grunn at Høyesteretts fortolkning av
resolusjonens rekkevidde, slik den fremgår av avsnitt 135 i Nessebydommen skal legges til grunn,
samt at det ikke er grunnlag for å reise tvil om at resolusjonen fikk større virkning i Øst-Finnmark enn
det Ravna hevder.
For den rettslige vurdering av rettighetssituasjonen må man igjen se til Nessebydommen. Som
tidligere nevnt er direktøren av den klare oppfatning at rettighetssituasjonen i Karasjok er svært
sammenlignbar med situasjonen i Nesseby.
Kommisjonen tar altså utgangspunkt i Utmarksdomstolens dom i Nessebysaken og formulerer
problemstillingen som et spørsmål om staten, eller andre, ved sine handlinger over tid har «brutt ned
bygdefolkets rettsoppfatninger og opprinnelige, sedvanebaserte styringsrett over
utmarksressursene, og om dette i så fall må aksepteres som et forhold som har festnet seg nærmest
som en ny sedvane». Høyesterett bemerket til dette (avsnitt 146):
«Etter mitt syn er et slikt utgangspunkt ikke fullt ut treffende, verken rettslig eller ut fra de
faktiske forholdene i saken.»
Høyesterett uttalte videre i avsnitt 147:
«Vurderingen av om det er etablert rettigheter ved alders tids bruk må, som jeg har påpekt,
skje ut fra en bred vurdering. Spørsmålet her er om det er etablert en rett til forvaltning av
naturressursene. Ved en slik vurdering må lokalbefolkningens handlemåte og oppfatninger
holdes opp mot disposisjoner som er foretatt av andre, og som fremstår som utøvelse av en
rett til forvaltning.»
Høyesterett er klare på at man i situasjoner hvor man skal vurdere rettigheter etter alders tids bruk
ikke kan ta utgangspunkt i en antatt rettighetssituasjon i gammel tid og deretter stille spørsmål om
denne rettighetssituasjonen har endret seg eller har blitt brutt ned. Det som skal klarlegges er
dagens rettighetsforhold. Dette skal skje ut fra en bred vurdering av relevante momenter, men det er
begrenset hvor langt tilbake i tid det er relevant å gå, og normalt at 100-150 år er det mest aktuelle,
samtidig som det i juridisk teori drøftes hvorvidt alders tids bruk i gitte tilfeller kan være aktuelt å
benytte som rettsgrunnlag for erverv av rettigheter så lenge det har gått 50 år.
For restitusjon/gjenoppretting etter folkerettslige regler har man i norsk rett operert med at
tilstanden det skal gjenopprettes tilbake til må ha bestått inn i vår tid, noen ganger forstått som inn
på 1900-tallet, andre ganger at tilstanden må være i behold etter krigen. Det er ikke direkte relevant
her, annet enn for å vise at også de folkerettslige reglene synes å problematisere hvor lang tilbake i
tid det er relevant å gå. Samtidig får det noe relevans på grunn av Kommisjonens vektlegging av
folkeretten, i første rekke ILO-konvensjon nr. 169, som for direktøren fremstår mer forenlig med
identifikasjon av urfolks landrettigheter iht ILO-konvensjonen enn en kartlegging av tingsrettslige
rettigheter basert på «gjeldende nasjonal rett».
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For direktøren er de likhetstrekk med rettighetssituasjonen i Nesseby det klart mest fremtredende,
historisk, faktisk og juridisk, og det er vanskelig følge kommisjonens begrunnelse for sitt standpunkt.
Det kan avslutningsvis nevnes at henvisningene til Svartskogdommen har relevans for noen rettslige
spørsmål i saken, men som sammenligningsgrunnlag for kommisjonens hovedkonklusjon om
rettighetene i Karasjok er det geografisk, historisk og rettslig svært langt fra den situasjonen vi har i
Karasjok (og Nesseby) i dag.

9.2.4 Virkninger av kommisjonens hovedkonklusjon
Dersom flertallets konklusjon i Finnmarkskommisjonen rapport for Karasjok blir stående er det
vanskelig å se for seg at Kautokeino og deler av Tana ikke skulle stå i samme rettsstilling. Det vil si at
all grunn i de respektive kommuner som ble overført til FeFo i 2006 eies av befolkningen i
kommunene. Det betyr kort og godt at de områdene som det er mest sannsynlig at vil falle inn under
kategorien eiendoms- og besittelsesrett i ILO-169 faller utenfor Finnmarkslovens forvaltning. Dette
rokker ved selve grunnpilaren for Finnmarksloven som forutsetter at Finnmark skal være underlagt
en felles forvaltning der Sametinget er gitt innflytelse i samsvar med ILO-169.
Finnmark har en lang historie der innbyggerne i fylket har hatt tilnærmet like rettigheter til
naturgoder (jakt, fiske, og annen utmarkshøsting, mm.) over hele Finnmark. Dette er i stor grad
kodifisert i Finnmarksloven. Det er ingen nålevende som kan ha minne om noen annet.
Finnmarkskommisjonen har i alle feltene før felt 4 – Karasjok – konkludert med at lokalbefolkningen
har bruksrettigheter til fornybare ressurser på selvstendig grunnlag (sedvane og alder tids bruk) som
gir lokalbefolkningen fortrinn ved ressursknapphet og at andres bruk ikke skal være til fortrengsel for
de lokales bruk. Det støtter FeFo fullt opp om. Selv om lokale brukere har fortrinnsrett, så har likevel
brukere fra øvrige deler av Finnmark rettigheter over hele Finnmark. Dersom flertallets konklusjon
blir stående, vil dette endres.
Personer bosatt utenfor Karasjok vil ikke ha noen rettigheter til de fornybare ressursene i Karasjok.
«Karasjokeiendommen» vil ikke ha noen regler eller rammeverk for forvaltningsutøvelsen, og
avgjørelser om hvem som skal få tilgang til ressursene og hvem som skal stenges ute vil helt og
holdent avgjøres ved flertallsbeslutninger fra lokalbefolkningen i Karasjok. Dette vil oppleves som en
sterk inngripen i det man i dag oppfatter som en rett man har som finnmarking.
Kommisjonens behandling av andres rettigheter fremstår som svært mangelfull. Det kan her vises til
rapportens pkt. 7.3.9.3 hvor dette drøftes. Under en drøfting av brukskonflikter på s. 217 skriver
kommisjonen:
«Og selv om tilreisende fra kysten kan bli opplevd som inntrengere, på samme måte som folk
fra Karasjok kirkested tidvis har blitt ansett som inntrengere når de kom til kommunens
utkantbygder, har kystbefolkningens bruk i dag så lange tradisjoner at de har en legitim
interesse i å drive jakt og fiske i Karasjok».
Kommisjonen viser deretter til Jebens fra «Om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark», 1999 s.
481:
«For befolkningen i de ytre deler av Finnmark tjener Indre Finnmark i dag som et viktig
rekreasjonsområde. For denne befolkning har jakt og fiske m.v. i Indre Finnmark i dag slik
betydning at dette representerer et hensyn av vekt. I dagens diskurs om rettigheter til
naturressurser i Finnmark spiller også hensynet til likhet innenfor fylkets befolkning en rolle.
Men disse rettigheter for fylkets befolkning er basert på lovgivningen og er ikke avhengig av
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eierspørsmålet. Sa lenge denne lovgivning ikke er endret, vil befolkningen i ytre Finnmark
fortsatt ha rett til jakt og fiske på Finnmarksvidda. Men det er ikke urimelig at
kystbefolkningen må finne seg i at den lokale befolkning i Indre Finnmark, som har jakt og
fiske som en del av næringsgrunnlaget, må ha visse fortrinn.»
Til dette nøyer kommisjonen seg med å uttrykke at Jebens her er upresis når han sier at befolkningen
i ytre Finnmark vil ha retten til jakt og fiske i Indre Finnmark i behold og at rettighetene ikke er
avhengige av eierspørsmålet, og avslutter med at:
«Jakt og fiske tilkommer i norsk rett grunneieren. Som følge av dette, er det i utgangspunktet de som
har andel i grunneierretten som disponerer de ulike beføyelsene som inngår i retten».
For direktøren illustrerer denne korte oppsummeringen at kommisjonen ikke i nødvendig grad har
hensyntatt historisk vekselbruk mellom kyst og innland, verken for alle Finnmarkinger eller for
personer og grupper fra nabokommuner som åpenbart har brukt ressursene med den samme tro på
at dette var deres bruksrettighet som det Karasjoks befolkning har gjort.
Det må også nevnes at så lenge virkeområdet for Finnmarksloven består, så vil befolkingen i Karasjok
fortsatt ha samme rett til øvrige deler av Finnmark som i dag, selv om de får eksklusive rettigheter
innenfor egen kommune.
Direktøren registrerer at reindriftens utfordringer ved flere grunneiere tones ned av svært sentrale
høringsaktører under henvisning til den sterke rettighetsposisjonen reindrifta allerede har.
Direktøren finner grunn til å se litt nærmere på denne problemstillingen.
Reindriftens forhold til lokal forvaltning synes jf høringsuttalelsene å være delte, der noen støtter
flertallet i kommisjonen mens andre ønsker fortsatt forvaltning iht finnmarksloven. Videre må det
nevnes at ulike reindriftsgrupperinger også har ment at de har hatt eiendomsrett til sitt driftsområde
innen kommunen, uten at de har fått medhold i dette i kommisjonen.
Reindriften var opprinnelig sterkt imot en delt forvaltning i Finnmark under arbeidet med
Finnmarksloven, og dette kommer frem i mange kilder. Et uttrykk for denne oppfatningen finner vi
for eksempel i Steinar Pedersens særmerknad til folkerettsgruppens utredning, hvor han på s. 60
skriver følgende:
«Hensynet til reindrifta medfører også behov for et arealforvaltningssystem som er mest
mulig enhetlig. Det vil trolig være uheldig hvis næringa i fremtida, i sin veksling mellom kyst
og innland blir nødt til å forholde seg til det som kan bli to ulike regelverk.»

Når det gjelder reindriftssamens rettigheter og den tidligere oppfatning av at deres bruk var såkalt
«tålt bruk», er denne oppfatning nå gått bort ifra.
Det vises i den sammenheng til forarbeidene til Finnmarksloven (Fl.) Ot.prp.nr.53 (2002-2003) side
122:
«Fra statens side ble det tidligere undertiden hevdet at befolkningens utnyttelse av
utmarksressursene var «tålt bruk» og derfor ikke kunne gi grunnlag for opparbeidede
rettigheter gjennom hevd eller alders tids bruk. Bestemmelsen gjør det klart at et slikt
synspunkt ikke kan opprettholdes, og at den bruk som har vært utøvd kan gi grunnlag for
opparbeidelse av rettigheter.»
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Denne uttalelsen er i tråd med de avgjørelser Høyesterett tidligere hadde avsagt i Altevanndommen
og Selbudommen57.
Ved vedtakelsen av den nye lov om reindrift av 15. juni 2007 nr. 40 ble den opparbeidede retten
uttrykkelig kodifisert i § 4:
«Den samiske befolkningen har på grunnlag av alders tids bruk rett til å utøve reindrift innenfor de
delene av fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark hvor
reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift (det samiske reinbeiteområdet)»
Det er således utvilsomt at reindriftsnæringen har rettigheter opparbeidet ved alders tids bruk. Ved
vedtakelsen av Fl. ble det også tatt høyde for disse rettighetene i § 5 annet ledd:
«Loven her gjør ikke inngrep i kollektive og individuelle rettigheter som samer og andre har
opparbeidet ved hevd eller alders tids bruk. Dette gjelder også de rettighetene
reindriftsutøvere har på slikt grunnlag eller etter reindriftsloven» (vår utheving).
Utgangspunktet er således at samisk reindrift har et selvstendig rettsgrunnlag i den bruk som har
vært utøvd fra gammel tid i de områdene som næringene har vært utøvd. Innholdet i denne retten
kan ikke endres ved vedtakelse av ny lov eller av hvem som har hjemmel til grunnen der den utøves.
Betydningen av ulike hjemmelshavere til grunnen er altså i utgangspunktet irrelevant for reindriftens
vern og rettigheter. I Finnmark har reindriften imidlertid ytterligere rettigheter gjennom
Finnmarksloven (Fl.). Loven knesetter begrensninger for Finnmarkseiendommen ved forvaltning av
grunnen. Dette kommer til uttrykk blant annet i Fl. § 4, der Sametinget vedtar retningslinjer for
endret bruk av utmark. Disse retningslinjene skal anvendes av Finnmarkseiendommene i alle saker
om endret bruk av utmark og setter da begrensninger for hvordan grunnen kan disponeres av FeFo.
De samme begrensningene gjelder for avhendelse av fast eiendom.
Videre består styret i Finnmarkseiendommen av tre medlemmer fra Troms og Finnmark fylkesting og
tre fra Sametinget, der en av medlemmene valgt av Sametinget skal være representant for
reindriften, jf. Fl. § 7 annet ledd. Reindriften har da et fast medlem av styret som fatter beslutninger
for all grunn Finnmarkseiendommen forvalter. De særlige avstemningsreglene i § 10 som skal også
sikre samiske hensyn i styrebehandlingen er en mulighet reindriftens styrerepresentant kan benytte
hvis det er nødvendig.
For å følge opp Finnmarkseiendommens behandling av reindriften skal det årlig avgis en beretning til
virksomhetens kontrollorgan, hvor det «[…] særskilt redegjøre[s] for endringer i bruken av utmark og
en vurdering av endringenes betydning for naturgrunnlaget for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk,
næringsutøvelse og samfunnsliv»
Selv om Finnmarkseiendommen er et privat rettssubjekt fant lovgiver det hensiktsmessig å kodifisere
visse saksbehandlingsregler hentet fra forvaltningsloven, dette medfører blant annet at reindriften
skal forhåndsvarsles og gis rett til å uttale seg i relevante saker, jf. Fl. 18.
På denne måten orienteres reindriften om alle saker som er av relevans for deres utøvelse i det
enkelte distrikt. Dette er særlig praktisk i saker som gjelder arealforvaltning, der siidaene i dag har
svært mange organer å forholde seg til, være seg Fylkesmannen, Fylkeskommunen, kommunen,
Sametinget, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Statens vegvesen osv.
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Hhv. Rt-1968-429 og Rt-2001-769.
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Dette medfører svært mye saksbehandling for det enkelte reinbeitedistrikt som utforming av
høringssvar, klager og lignende. Dette er avgjørende for å ivareta næringens interesser. På denne
bakgrunn har styret i Finnmarkseiendommen vedtatt i sin strategisk plan at virksomheten skal
forholde seg til kommunens vedtatte arealplaner. Utallige dispensasjoner etter plan- og
bygningsloven avslås derfor av Finnmarkseiendommen, før de kommer til kommunal behandling og
reindriftens kjennskap. Dette sikrer en forutsigbar arealforvaltning for reindriften som den største
arealbruker på Finnmarkseiendommen.
Dersom hjemmel til grunnen overføres fra Finnmarkseiendommen til en annen grunneier vil ikke de
overnevnte bestemmelser fra Finnmarksloven medfølge. Reindriftens rettsstilling endres ikke, men
deres vern og regler om innflytelse på saksbehandling etter Fl. vil ikke gjelde.
Det vil være opp til den nye grunneieren selv å avgjøre hvor stor innflytelse reindriften skal ha i
forvaltningen av eiendommen, herunder om reindriften skal ha representasjon i styret for det nye
grunneierorganet. Dersom grunneieren foretar disposisjoner som er i strid med reindriftens
rettigheter eller interesser som næringen ikke kan akseptere må det reises privatrettslig søksmål for
de ordinære domstolene.
I den juridiske vurderingen av hvorvidt kommisjonens hovedkonklusjon skal godtas har eventuelle
negative effekter av at arealer tas ut av FeFos forvaltningsområde liten plass. Når direktøren likevel
vier problemstillingen en del plass, skyldes dette at flere høringsuttalelser åpenbart undervurderer
utfordringene oppdelt forvaltning medfører for reindriften.

10 Dialog/ megling med Karasjoks befolkning.
Svært mange høringsinstanser tar til orde for at FeFo innleder samtaler med Karasjoks befolkning før
styret tar stilling til saken. Dette skjer under henvisning til fl § 35, men synes av flere også å være et
ønsket skritt på vegen før styret endelig bestemmer seg. Ordinære samtaler/ forhandlinger for å
klargjøre partenes posisjoner kan gjennomføres på et hvilket som helst stadium av prosessen.
Mekling/ forhandlinger etter fl § 35 synes å forutsette en mer reell uenighet/ tvist mellom partene;
"Parter som ikke er enig i kommisjonens konklusjoner, eller som trenger bistand til å få
konklusjonene nedfelt i bindende avtale, kan be Finnmarkskommisjonen om å mekle.
Kommisjonens plikt til å mekle faller bort når fristen for å bringe tvisten inn for
utmarksdomstolen har løpt ut."
Merknad til § 35 i innst. O. nr. 80 (2004-2005) vises i sin helhet nedenfor.
Sametinget har i sitt første arbeidsdokument lagt stor vekt på at konflikter så langt det er mulig, og i
tråd med samiske tradisjoner, skal løses gjennom forhandlinger og ikke ved domstolsbehandling.
Flertallet slutter fullt ut opp om en slik prosessuell tilnærming.
I forslag til § 35 er det lagt opp til at partene kan forhandle etter at kommisjonen har lagt frem sin
rapport, og at kommisjonen kan mekle i forhandlingene. Kommisjonen vil etter f l e r t a l l e t s
oppfatning ha den oversikten som kreves for å kunne inneha en slik rolle, og vil dessuten være en
nøytral part i konflikter mellom Finnmarkseiendommen og private parter. Hvis partene kommer til
enighet, kan dette nedfelles i en bindende avtale som kan tinglyses. På denne måten sikrer man etter
fle r t a l l e t s mening at det kun er de reelle konfliktene som bringes inn for utmarksdomstolen.
F l e r t a l l e t nevner at denne muligheten ikke utelukker at partene i stedet benytter andre
meklingstilbud. Det er viktig at Finnmarkseiendommen også på dette stadiet bidrar til at man kan
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komme til enighet uten å måtte gå til utmarksdomstolen. Der det kommer krav om justeringer i
forhold til kommisjonens konklusjoner, eller Finnmarkseiendommen ellers ser at det kan være rom
for å mekle, forutsettes det fra f l e r t a l l e t s side at den forholder seg aktivt til de øvrige partene
og deltar i forhandlinger. Dette er ikke direkte nedfelt i lovteksten, men ligger som en forutsetning
for ordningen, jf. også merknaden til § 36. Kommisjonens plikt til å mekle faller bort når
søksmålsfristen i § 38 har løpt ut. F l e r t a l l e t vil imidlertid påpeke at det ikke er noe i veien for at
kommisjonen yter assistanse også etter denne datoen hvis den ser at det er en reell mulighet for at
enighet kan oppnås.
I Jon Gauslaas merknader til de ulike paragrafene i Finnmarksloven (Gyldendal Rettsdata,
http://www.rettsdata.no) heter det:
§ 35 åpner for forhandlinger mellom rettighetspretendentene og Finnmarkseiendommen bl.a.
dersom de er uenige i kommisjonens konklusjoner. Kommisjonen er tillagt en meklerrolle.
Bestemmelsen er gitt for å begrense de sakene som bringes inn for Utmarksdomstolen til de reelle
konfliktene. Se Innst. s. 22 (punkt 7.2.2 til § 35) hvor det også er forutsatt at Finnmarkseiendommen
«forholder seg aktivt til de øvrige partene og deltar i forhandlinger».
Bestemmelsen har i liten grad vært anvendt, og hvorvidt det er anledning til å mekle mellom
Karasjoks befolkning og FeFo iht bestemmelsen i forkant av styrets avgjørelse kan være uklart.
Samtidig vil samtaler mellom partene kunne være svært nyttige for styret for å få et bedre grunnlag
for sin avgjørelse. Per dags dato vet man ikke hvilken holdning befolkningen i Karasjok har verken til
grunneierspørsmålet eller til ønsket forvaltningsmodell.
Ut fra det som er kommet til uttrykk i media og høringsinnspill er det grunn til å tro at mange i
Karasjok som utgangspunkt er enige med Finnmarkskommisjonens flertall i at all utmark i Karasjok
eies av den fast bosatte befolkningen i kommunen. Det er imidlertid delte meninger også i Karasjok,
og mange synes å mene at det er fornuftig at FeFo utøver forvaltningen på vegne av befolkningen i
Karasjok iht innbyggernes retningslinjer. Det ville vært en stor fordel om vi hadde et bedre grunnlag
for å kunne fastslå hva som er den lokale posisjonen med større sikkerhet.
Direktøren vil understreke at en eventuell rettslig avklaring av eiendomsforholdet i Karasjok ikke vil
endre på mulighetene for å inngå avtaler med lokalbefolkningen. Arbeidet med en samarbeidsmodell
i Nesseby er et eksempel på at FeFo forholder seg aktivt til partene i Nesseby etter rettssaken, for å
sikre at de sterke lokale bruksrettighetene blir ivaretatt på en god måte.
Direktøren ser at det kan være nyttig å innlede samtaler med Karasjoks befolkning, og at dette er
sterkt anbefalt både fra juridisk og sentralt politisk hold. Dette er et politisk spørsmål som styret må
drøfte. Direktørens ansvar er at styret har et begrunnet saksfremlegg tilgjengelig slik at beslutningen
kan tas iht den forpliktelsen FeFo har etter finnmarksloven.

11 Konklusjon
Styrets oppgave i denne saken er å ta stilling til kommisjonens «hovedkonklusjon» hva angår
rettighetsforholdene i Karasjok er juridisk holdbar. Med bakgrunn i den historiske og juridiske
gjennomgangen av kommisjonens rapport for felt 4 – Karasjok, bind 1, samt sakens store faktiske og
prinsipielle betydning, kan direktøren ikke forsvare en annen konklusjon enn at saken bør prøves
rettslig. Dette er begrunnet i flere forhold.
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Det er i dag ingen uenighet om at statens eierskap til utmarka i Finnmark, Statens umatrikulerte
grunn i Finnmark, var urettmessig. Finnmarksloven var en erkjennelse og oppgjør med dette. Det er
lagt til grunn i lovens forarbeider at Finnmark består av grunn som er eid av samene iht ILO 169, art.
14.1 og grunn der samene har bruksrett til, men at det ikke forelå tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til
å trekke grensene. Framfor å gjennomføre en kategorisering av grunnen i Finnmark etter ILOkonvensjonen, ble det valgt en felles løsning for hele Finnmark. Sametinget har gitt et enstemmig
samtykke til denne løsningen. Spørsmålet i rettskartleggingen etter Finnmarksloven er således ikke et
spørsmål om hvorvidt det er staten eller andre som eier grunnen i Finnmark. Det er samene i
Finnmark som eier grunnen sammen med øvrige fast bosatte i Finnmark. Rettskartleggingen handler
om hvorvidt andre enn Finnmarks befolkning, individer eller grupper, har rettigheter på grunnlag av
sedvane og alders tids bruk, og skal således ikke være et spørsmål om samiske rettigheter.
Hovedgrunnen til den klare anbefalingen fra direktøren er at det hersker stor usikkerhet om hvorvidt
kommisjonens konklusjon er riktig. Direktøren er i tvil om kommisjonen har lagt til grunn riktig
faktum og juss, og heller klart i retning av at mindretallets konklusjon er riktig.
Direktøren legger Høyesteretts rettslige utgangspunkt i Nessebysaken til grunn for sin vurdering. Det
vil si en bred vurdering der lokalbefolkningens handlemåte og oppfatninger holdes opp mot
disposisjoner foretatt av andre. Det gjelder også statens disposisjoner, selv om staten har opptrådt
med det uriktige utgangspunkt at samenes utnyttelse av utmarksressursene var "tålt bruk".
Kommisjonsflertallets utgangspunkt om at befolkningen i Ávjovárri-siidaen, da siidaens bruksområde
ble underlagt dansk-norsk enejurisdiksjon i 1751, hadde en rett til området som tilsvarer det man i
dag ville betegnet som en kollektiv eiendomsrett, og at denne retten er ikke brutt ned, er med
utgangspunkt i Nessebydommen et feilaktig rettslig utgangspunkt.
Det finnes ikke spor av at hele befolkningen i Karasjok har brukt hele kommunens areal på en måte
som skulle tilsi at lokalbefolkningen er i en eierposisjon. Ei heller finnes det noe som tyder på at
befolkningen har opptrådt som om de eide all grunn innenfor kommunens grenser. Statens har hatt
en tilstedeværelse i et omfang tilsvarende Nesseby, kanskje større.
Dette er en sak av stor prinsipiell og faktisk betydning. Det er derfor flere forhold som tilsier at det er
viktig at denne saken får en rettslig avklaring. Direktøren har merket seg at det er flere
høringsinnspill som ber FeFo om ikke å bringe saken inn for retten på eget initiativ. FeFo er ikke
pålagt å bringe saken inn for Utmarksdomstolen, og direktøren har i forslag til vedtak tatt hensyn til
dette ved ikke å foreslå at FeFo skal bringe saken inn for domstolen på eget initiativ.
FeFo er imidlertid pålagt å ta stilling kommisjonens konklusjon. Hvorvidt det er grunnlag for å mekle
mellom Karasjoks befolkning og FeFo iht bestemmelsen i finnmarksloven i forkant av styrets
avgjørelse kan være uklart. Samtidig vil samtaler mellom partene kunne være svært nyttige for styret
for å få et bedre grunnlag for sin avgjørelse.

Forslag til vedtak:
FeFo godtar ikke konklusjonen om at det arealet FeFo overtok grunnbokshjemmelen til i 2006 er
kollektivt eid av befolkningen i Karasjok.
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