Innledning
Finnmarksloven ble til som en følge
av den samerettslige utviklingen
som kom i kjølvannet av Altasaken.
Norges ratifiserte ILO-konvensjon
nr. 169 om urfolk og stammefolk i
selvstendige stater 20. juni 1990 var
en del av dette. At Norge sluttet seg
til urfolkskonvensjonen som første
stat i verden, innebar at statens
myndigheter, slik det er formulert
i konvensjonens artikkel 14 (2),
påtok seg en plikt til å identifisere de
landområder der samene tradisjonelt
lever, og sikre effektivt vern av deres
rettigheter til eierskap og besittelse.
Et hovedmål med finnmarksloven er
å avløse usikkerheten og striden om
retten til land og vann i Finnmark
med trygghet og forutsigbarhet
når det gjelder naturgrunnlaget for
samisk kultur, for innbyggernes bruk
av utmark og for en positiv næringsutvikling basert på en bærekraftig
utnyttelse av ressursene. Slik uttrykte
regjeringen Bondevik det da den
la fram sitt lovforslag i 2003. Dette
skulle skje ved etablering av en ny
grunnforvaltning kalt Finnmarkseiendommen (FeFo) der finnmarkingene selv skulle få eierrådigheten
og ansvaret for forvaltningen av
ressursene, mens staten trakk seg ut
av grunneierrollen i Finnmark.
I følge regjeringen innebar dette et
betydelig historisk skifte over til lokal
styring og er en klar tillitserklæring til
alle finnmarkinger uansett etnisk og
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kulturell bakgrunn. I ettertid kan det
med tyngde spørres om dette skiftet
har skjedd.
For kort å rekapitulere lovhistorikken,
kan det nevnes at regjeringens forslag
til finnmarkslov ble møtt med bred
kritikk, hvor det fra Sametinget ble
anført at det ikke var i samsvar med
forpliktelsene Norge hadde påtatt
seg i medhold av ILO-konvensjon
nr. 169. Kritikken bidro til en helt
spesiell lovgivningsprosess hvor det
ble gjennomført fire konsultasjoner
mellom Sametinget, Finnmark
fylkesting og Justiskomiteen,
hvoretter lovutkastet ble forelagt for
Sametinget og fylkestinget før det ble
framlagt for Stortinget. Konsultasjonene ledet til enighet mellom Sametinget, fylkestinget og Justiskomiteens flertall (alle partier unntatt FrP
og SV) om et omforent lovforslag
hvor det ble lagt til grunn at kartlegging av bruks- og eierrettigheter
samer og andre måtte til land og vann
i Finnmark, skulle være et sentralt
element i loven. Det ble også lagt til
grunn at det nye eierorganet skulle
ha en mer midlertidig karakter enn
det regjeringen hadde sett for seg,
samtidig som den ikke skulle basere
sin posisjon på statens tidligere
eierskap. Det omforente lovforslaget,
som også innebar at ILO-konvensjon
nr. 169 ble inkorporert i loven, ble
lagt til grunn av Stortinget at det
behandlet loven i mai 2005. Loven ble

signert av kongen i statsråd 17. juni
2005.
Med bakgrunn i loven ble Finnmarkskommisjon opprettet i mars 2008 for å
utføre den kartleggingen av bruks- og
eierrettighetene som lovgiverne var
blitt enige om og i september 2014
var Utmarksdomstolen for Finnmark,
som skal avgjøre tvister som oppstår i
etterkant av kommisjonens utredninger, i virksomhet. Disse to organene
skal dermed ta stilling til hvem eier
hva i Finnmark, noe som gjør at de
også er blitt helt sentrale i arbeidet
med å oppfylle Norges folkerettslige
forpliktelser overfor samene.
Dette heftet tar ikke sikte på å gi det
endelige svaret på dette spørsmålet.
Derimot sikter det, gjennom seks
artikler som belyse forskjellige
aspekter av faktiske, historiske og
rettslig forhold i Finnmark, å gi
leserne innsikt og forutsetninger for
selv bedre å vurdere spørsmålet.
I artikkelen om tidligere statlig
eierskap på sviktende premisser
drøfter Steinar Pedersen det
spesielle rettshistoriske teppet som
ligger over Finnmark, og som har
medført at det fram til 1970-årene
ikke ble reist vesentlige spørsmål
ved statens eiendomsrett til grunnen
i Finnmark, i alle fall ikke i det
offentlige rom. Pedersen viser at
denne historieoppfatningen bygget

på feilaktige premisser hvor den
norske nasjonalismens nedvurdering
av samene var en viktig forutsetning
for at staten kunne proklamere sitt
eierskap til grunnen i Finnmark på
midten av 1800-tallet. Dette eierskapet
ble hevdet i en slik grad at bygdefolk
mistet allmennings- og bruksrettighetene i sine nærområder – i
motsetning til situasjonen sør i landet.
I artikkelen synliggjøres det også
hvordan det statlige eierskapet aktivt
ble brukt i fornorskingens tjeneste.

Kartlegging av rettsforhold til
grunn i utmark og høyfjell har i
Norge skjedd etappevis og i stor grad
utenfor de alminnelige domstolene.
Rettskartleggingen i Finnmark,
igangsatt av Finnmarkskommisjonen i
2008, kan ses på som siste etappe i en
prosess som startet med opprettelsen
av Høyfjellskommisjonen 100 år
tidligere. Den samiske dimensjonen
og Norges folkerettslige forpliktelser

har medført at kartleggingsarbeidet
står overfor nye og krevende
utfordringer sammenliknet med
de tidligere rettskartleggingene.
I artikkelen Siste etappe i de lange
tidsaksers juss, påviser Jussi Pedersen
blant annet at mandattolkning i
Finnmark avviker fra tidligere
rettskartlegginger, noe som har
medført at sentrale rettslige spørsmål
ikke vil få sin avklaring. Utover å ta

Det har vært en dominerende
oppfatning at privat eiendomsrett
i Finnmark oppsto som følge av at
staten tok til å utvise jord i medhold
av jordutvisningsresolusjonen av
1775. Dermed hadde all eiendoms- og
bruksrett sitt utgangspunkt i statens
eiendomsrett. Det finnes imidlertid
dokumentasjon på eldre eiendommer
som ikke er utmålt og matrikulert i
medhold av 1775-resolusjonen.
I artikkelen Vitnesbyrd om eldre,
private eiendommer i Finnmark,
belyser Øyvind Ravna lite brukte
kilder som viser en eksistens av
private eiendommer på 1780-tallet
som ikke er målt ut i medhold av
nevnte resolusjon. Det stilles også
spørsmål ved hvorfor disse og andre
kilder ikke er benyttet i den pågående
rettskartleggingen i Finnmark.

Den samiske bosettingen har fra de eldste
tider vært knyttet til havets ressurser.
Foto: Bygdefolk i Nesseby. Karl Knudsen, 1867.
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stilling til konkrete rettsspørsmål,
har Høyesterett en oppgave som
prejudikatsinstans. Pedersen påviser
at enkeltutredningene i Finnmark
har vært tidkrevende, samtidig som
flere felt er behandlet parallelt. Dette
har medført at Høyesterett ikke har
hatt anledning til å ta stilling til de
spesielle rettslige spørsmål som har
oppstått før et betydelig antall felt er
utredet.
Finnmarkskommisjonens
rettighetsutredning skal som nevnt
bidra til å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser om å identifisere
samenes rettigheter til land og vann.
Til støtte for sitt utredningsarbeid
har kommisjonen engasjert
bakgrunnsutredere. Norsk institutt
for kulturminneforskning (NIKU) har
ledet og utført en rekke utredninger
vedrørende nåværende og tidligere
bruk av landområder og ressurser.
I artikkelen NIKUs sakkyndige
utredninger for Finnmarkskommisjonen, beskriver Einar Eythórsson og
Alma Elizabeth Thuestad innholdet
i utredningene og framgangsmåten
som er brukt for å innhente informasjon fra befolkningen i Finnmark. De
sakkyndige utredningene supplerer
rettslige og historiske kilder, og
utgjør således en del av kunnskapsgrunnlaget kommisjonen støtter seg
på. Forfatterne påpeker at den omfattende innhentingen av lokal kunnskap
om bruk og rettsoppfatninger hos
kommisjonen, tyder på en klar
intensjon om å ta denne kunnskapen
på alvor i utredningsarbeidet.
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I Svartskog-saken oppsummerte
Høyesterett i stikkordsform
lokalbefolkningens bruk til å være
preget av kontinuitet, og at den
har vært altomfattende, intensiv og
fleksibel, noe som innebar at kravet til
så vel brukens omfang som varighet
for erverv av eiendomsrett var oppfylt.
Finnmarkskommisjonen har lagt til
grunn at beskrivelsen langt på vei
også er dekkende for lokalbefolkningens bruk av Nesseby. Aila Biret
Selfors sammenlikner vurderingene i
Finnmarkskommisjonens Rapport for
felt 2 Nesseby med Høyesteretts dom
i 2001, den såkalte Svartskogdommen.
I artikkelen reises det spørsmål ved
kommisjonens vurderinger. Til tross
for at kommisjonen har kommet til at
det er store likheter mellom sakene,
har den konkludert annerledes enn
Høyesterett.

overfor samene etter ILO-konvensjon
nr. 169.

Norge ratifiserte som alt nevnt i
1990, ILO-konvensjon nr. 169 som
første land i verden. Konvensjonen
forplikter staten til å identifisere de
landområder der samene tradisjonelt
lever, og anerkjenne samenes rett
til å eie og besitte disse. I artikkelen
Rettskartleggingen i Finnmark og
forpliktelser i ILO 169 går Øyvind
Ravna gjennom prosessen som
ledet fram til finnmarksloven i
2005, rettskartleggingen som er
blitt gjennomført siden 2008, to av
utmarksdomstolens avgjørelser og
endelig Høyesteretts nylig avsagte
dom i Stjernøy-saken. Med bakgrunn
i dette gjøres det betraktninger om i
hvilken grad Norge har vært i stand
til å oppfylle disse forpliktelsene

Kunnskapen i dette heftet vil
imidlertid være et bidrag til at leserne
selv kan skaffe seg bedre innsikt
i rettshistorien, rettsutviklingen
og rettsforholdene i Finnmark, og
derigjennom være i stand til bedre å
gjøre seg opp egne meninger om hva
svaret på spørsmålet om hvem eier
hva i Finnmark kan være.
God lesing!

Den innsikt og kunnskap som
formidles gjennom artiklene i dette
heftet, har som nevnt ikke siktemål
å besvare spørsmålet om hvem eier
hva i Finnmark. Det ligger i mandatet
til Utmarksdomstolen, til Norges
Høyesterett, som dømmer i siste
instans, og eventuelt de internasjonale organene som overvåker
de folkerettslige konvensjonene
Norge har sluttet seg til. Utmarksdomstolen har allerede avsagt flere
avgjørelser, og da Høyesterett avsa
dom i Stjernøy-saken i slutten av
september, bidro den til å besvare
dette spørsmålet for Stjernøya og
trolig andre øyer i kystområdene av
Finnmark med liknende geografi,
bruk og befolkningssammensetning.

Øyvind Ravna
hefteredaktør

