FeFo
post@fefo.no
Kirkenes, 07.11.2020

Dette brevet sendes på vegne av 4H Finnmark, DNT Alta og Omegn turlag, DNT Hammerfest turlag,
DNT Sør-Varanger turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Finnmark og Norsk Ornitologisk
Forening avd. Finnmark.

Høring - Finnmarkskommisjonens rapport for felt
4 Karasjok
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Finnmark er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjonene i Finnmark på fylkesnivå. FNF Finnmark skal være en møteplass for
samarbeid, en arena for kompetansebygging og kan være et felles talerør / representant for
organisasjonene når det er enighet om dette. Organisasjonene inkluderer 47 lokallag med et
medlemstall på omtrent 5 000 medlemmer.
Det er på denne bakgrunnen vi i det følgende vil gi våre innspill.

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark (FNF Finnmark) er opptatt av fellesskapets og den allmenne
finnmarkingens tilgang til å bruke og høste av naturen i Finnmark. Våre organisasjoner er også
opptatt av en helhetlig forvaltning som ivaretar naturgrunnlaget i Finnmark.
Tilleggskommentarer fra Alta og Omegn Turlag ligger som vedlegg.
Finnmarkskommisjonens konklusjoner for felt 4 Karasjok, vil, hvis det blir stående, kunne endre
rettighetene internt i Finnmark. Det vil kunne gi store ulikheter i tilgang til jakt og fiske over
kommunegrensene. Det vil kunne stykke opp eierskap og forvaltningen slik at Finnmarkslovens
bestemmelser om økologisk bærekraft og ivaretakelse av naturgrunnlaget ikke vil gjelde i feltet. En
slik utvikling videre i flere felt, vil kunne gi en oppsplittet forvaltning og uforutsigbar arealdisponering
ut fra andre hensyn enn å ta vare på naturgrunnlaget.
Da denne avgjørelsen kan få store konsekvenser for hele Finnmark, mener FNF at den bør ankes
vider for endelig domsavgjørelse.
Saken berører viktige verdier for mange, og vil være av prinsipiell betydning videre.

Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner
finnmark@fnf-nett.no | Storgata 5, 9900 Kirkenes | 904 11 343
organisasjonsnummer 916 589 050 | www.fnf-nett.no/finnmark

Finnmarkskommisjonens hovedkonklusjon
For første gang var hovedkonklusjonen til Finnmarkkommisjonen delt med minst mulig flertall. Dette
har ikke tidligere blitt praktisert. Når hovedkonklusjonen er delt på denne måten vil det skape
usikkerhet i befolkningen om avgjørelsen er riktig. Denne usikkerheten kan bidra til å skape større
avstand og skille mellom partene.

Domsavgjørelse vil være det beste for begge parter
Utmarksdomstolen for Finnmark er en særdomstol som er etablert i medhold av Finnmarksloven §
361 og behandler tvister om rettigheter som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet et
felt,
«..hvor det er uenighet eller tvil om hvem som har bruks- eller eiendomsrett til
arealer eller ressurser i et område.2»
For å skape tillit og aksept i befolkningen, og ro om rettighetsspørsmålet på sikt mener FNF Finnmark
at konklusjonen til felt 4 Karasjok bør behandles i Utmarksdomstolen.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Finnmark
________________________________
Per Erik Motrøen
Koordinator
FNF Finnmark
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https://lovdata.no/lov/2005-06-17-85/%C2%A736
https://jusleksikon.no/wiki/Utmarksdomstolen_for_Finnmark
Side 2 av 3

Vedlegg
Alta og Omegn Turlag
Alta og Omegn Turlag har kommet godt i gang med å merke Postruta over vidda. Turlaget er
bekymret for muligheten til å fullføre dette arbeidet dersom grunnen i Felt 4 Karasjok blir privat
eierskap. Turlaget har fått tillatelser fra FeFo og har hatt et godt samarbeid under prosessen.

Side 3 av 3

