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VURDERING AV ALLMENNHETENS ADGANG TIL JAKT OG FISKE PÅ 
FINNMARKEIENDOMMENS GRUNN 

1. BAKGRUNN OG SAMMENFATNING 

Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har bedt 

Advokatfirmaet Haavind AS om en vurdering av allmennhetens adgang til jakt og fiske på 

Finnmarkseiendommen (FeFo) sin grunn. Dette særlig på bakgrunn av at 

Finnmarkskommisjonen har avgitt sine to første rapporter hvor kollektive rettigheter omtales. 

Videre foreligger det et forvaltningsvedtak fra FeFo om regulering av småviltjakten. Vedtaket ble 

påklaget av blant annet NJFF. Departementet fattet endelig vedtak 28. mai 2013.   

 

Finnmarkskommisjonen har under riktig rettslig tilnærming konkludert med at det i det vesentlige 

ikke er ervervet særrettigheter til jakt og fiske. Kommisjonen konkluderer likevel med at det er 

etablert kollektive rettigheter på grunnlag av gammel bruk, uavhengig av lovgivningen, som gir 

et visst vern. Vi kan ikke utelukke at det er etablert slik kollektive rettigheter på lokalt nivå, men 

stiller oss undrende til Kommisjonens konklusjoner hva gjelder rettigheter for fylkets innbyggere 

som sådan. Vi har ikke grunnlag for å vurdere Kommisjonens beskrivelser av de faktiske forhold 

som ligger til grunn for Kommisjonens vurderinger.  

 

Kommisjonens uttalelser innebærer etter vår oppfatning ikke annet enn at finnmarkslovens 

reguleringer fortsatt må være styrende for rettighetssituasjonen.  

2. HOVEDPROBLEMSTILLINGENE 

2.1 Finnmarkskommisjonens behandling av rettighetsspørsmålene 

Finnmarkskommisjonen konkluderer i sine to første rapporter med at lokalbefolkningen har en  
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«opprinnelig rettighet som har et selvstendig grunnlag. Retten kan derfor ikke uten videre 

oppheves eller dramatisk innskrenkes. Rettens grunnlag og karakter innebærer også at 

FeFo må disponere over den slik at den lokale befolkningens jakt og fangst i deres 

tradisjonelle høstningsområder i Nesseby ikke blir fortrengt av andre»1  

 

Spørsmålet blir i denne sammenheng hva som menes med at lokalbefolkningen har en 

«opprinnelig rettighet som har et selvstendig grunnlag», og videre hvilket vern disse 

rettighetene skal ha. Spørsmålet behandles nedenfor i punkt 3. 

2.2 Finnmarkslovens reguleringer 

Finnmarksloven har bestemmelser som skal ivareta en balansert fordeling av tilgangen til 

fornybare ressurser, dersom FeFo skal fastsette begrensninger i uttaket. Spørsmålet er hvilken 

beskyttelse allmennhetens lovfestede adgang til jakt og fiske på Finnmarkseiendommen har 

etter Finnmarksloven. Spørsmålet behandles nedenfor i punkt 4.  

 

Videre har vi en kort omtale av klagesaken som er behandlet av FAD vedrørende FeFos 

regulering av småviltjakten, se nedenfor i punkt 5. 

3. FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORTER 

3.1 Innledning – Finnmarkskommisjonens mandat 

Finnmarkskommisjonen («Kommisjonen/Finnmarkskommisjonen») er opprettet med hjemmel i 

finnmarkslovens kapittel 5. Finnmarksloven § 29, 1. ledd fastslår at;  

 

«Det opprettes en kommisjon (Finnmarkskommisjonen) som på grunnlag av 

gjeldende nasjonal rett skal utrede bruks- og eierrettigheter til den grunnen som 

Finnmarkseiendommen overtar etter § 49. Kommisjonen skal også utrede krav om 

kollektive eller individuelle rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder i 

Finnmark dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det.» 

 

Kommisjonens egen forståelse av mandatet er uttrykt som følger:  

 

«(..) kartlegge omfanget av og innholdet i enkeltpersoners og gruppers eksisterende 

rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn. Kommisjonens oppgave er å avklare i 

hvilket omfang det med grunnlag i langvarig bruk (hevd, alders tids bruk, lokal 

sedvanerett) er ervervet rettigheter til denne grunnen som ikke tidligere har oppnådd 

rettslig anerkjennelse. Den skal derimot ikke tildele nye rettigheter til noen. 

Kartleggingen skal skje på grunnlag av ”gjeldende nasjonal rett.” I dette ligger det at 

kommisjonen skal bygge på alminnelige tingsrettslige prinsipper for rettserverv ved 

                                                
1
 Rapport 2, konklusjon pkt 8.2.9.8, s 114, kollektive rettigheter til fastboende, Jakt og fangst. 
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langvarig bruk slik disse er utviklet av Høyesterett, og hvor også samiske og lokale 

sedvaner og rettsoppfatninger er relevante rettskilder»2. 

 

Kommisjonens mandat er følgelig å utrede og kartlegge omfanget av og innholdet av 

enkeltpersoners og gruppers eksisterende rettigheter på FeFos grunn. Mandatet omfatter ikke å 

gi anvisning på hvordan FeFo skal forvalte og eventuelt regulere ressursutnyttelsen på egen 

grunn.  

3.2 Kommisjonens avgitte rapporter 

Kommisjonen har utredet og avgitt rapporter for Felt 1 Stjernøya og Felt 2 Nesseby. I den videre 

utredning redegjøres det for Kommisjonens vurderinger og konklusjoner vedrørende rettigheter 

til jakt og fiske. Det avgrenses mot rettigheter til utnyttelse av andre ressurser.  

 

Rapportene er i det alt vesentlige like hva gjelder vurdering av rettighetsforholdene knyttet til 

jakt og fiske. Rapport Felt 2 Nesseby inneholder imidlertid enkelte presiseringer på 

konklusjonsnivå. I den følgende redegjørelsen tas det derfor utgangspunkt i Rapport Felt 2 

Nesseby, med mindre annet fremkommer særskilt.  

3.3 Kommisjonens vurdering og konklusjon rett til jakt og fiske 

Kommisjonens rettslige tilnærming til erverv av særretter er omtalt i Rapport Felt 2 Nesseby pkt. 

8.2.9.7: 

 

«Spørsmålet om erverv av kollektive rettigheter til jakt og fangst som går ut over 

finnmarksloven, vil bero på om større eller mindre grupper av lokalbefolkningen har 

utøvd en bruk som oppfyller vilkårene for rettighetserverv med grunnlag i hevd eller 

alders tids bruk. (…) I tilfeller hvor noen har andel i en kollektiv bruksrett, skal det 

som nevnt i punkt 8.2.8.7 relativt mye til for at bruken skal gi grunnlag for 

rettsdannelser ut over den eksisterende retten.» 

 

Dette utgangspunkt er vi enig i. Med hensyn til den konkrete vurdering i Nesseby fremgår det av 

rapporten pkt. 8.2.9.7 s. 113:  

 

«Feltutredningen tyder heller ikke på at det er en utbredt lokal rettsoppfatning i 

Nesseby at noen har særlige eller eksklusive bruksrettigheter til jakt og fangst i 

kommunen. De sakkyndige uttaler i oppsummeringen av de lokale 

rettsoppfatningene at den fastboende befolkning «er svært skeptisk til at utmark 

som til nå har vært betraktet som et felles ressursområde skal kunne privatiseres. 

Dette må som nevnt i punkt 8.2.8.7, trolig anses som et uttrykk for at den rådende 

oppfatning er at det ikke foreligger noen eksklusive rettigheter til utmarka i form av 

                                                
2
 http://www.domstol.no/Enkelt-domstol/Finnmarkskommisjonen/Om-kommisjonen/Bakgrunn-og-

lovgrunnlag/Mandat/ 
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eiendomsrett eller eksklusive bruksrettigheter til for eksempel jakt og fangst i 

kommunen.» 

 

Kommisjonen har imidlertid konkludert med at finnmarkslovens regulering av de fastboendes 

rettigheter til jakt og fiske er å anse som en kodifisering av kollektive rettigheter av opprinnelig 

karakter, og som dermed har et selvstendig rettsgrunnlag ved siden av loven.  

Kommisjonens konklusjoner hva gjelder rett til jakt og fiske er gitt i hhv. pkt. 8.2.8.8 

(ferskvannsfiske) og pkt. 8.2.9.8 (jakt og fangst). 

 

8.2.8.8 Konklusjon fiske (Nesseby) 

«Den retten til fiske i ferskvann som er regulert i finnmarksloven § 22 første ledd 

bokstav a og § 23 første ledd bokstav c er en opprinnelig rettighet som har et 

selvstendig grunnlag ved siden av lovgivningen. Retten kan dermed ikke uten videre 

oppheves eller dramatisk innskrenkes. Rettens grunnlag innebærer også at FeFo 

må disponere over den slik at den lokale befolkningens fiske i vann og vassdrag 

som denne tradisjonelt har benyttet, ikke fortrenges av tilreisende fiskere. (….) 

 

Den lokale befolkningen i Nesseby har ikke ervervet særlige eller eksklusive 

rettigheter til fiske som går ut over den opprinnelige retten som i dag er regulert i 

finnmarksloven. Det er heller ikke grunnlag for å konkludere med at mindre grupper 

av den lokale befolkningen har ervervet slike rettigheter i mer avgrensede lokale 

områder, men det tas her forbehold om at dette spørsmålet i kap. 9 er vurdert 

særskilt for de tre bygdelagene som har krevd anerkjent særlige rettigheter til 

utmarksressursene i Nesseby kommune.» 

 
8.2.9.8 Konklusjon jakt og fangst (Nesseby) 

«Finnmarksloven § 22 første ledd bokstav a) om rett til jakt og fangst av småvilt 

lovfester en opprinnelig rettighet som har et selvstendig grunnlag. Retten kan derfor 

ikke uten videre oppheves eller dramatisk innskrenkes. Rettens grunnlag og 

karakter innebærer også at FeFo må disponere over den slik at den lokale 

befolkningens jakt og fangst i deres tradisjonelle høstingsområder i Nesseby ikke 

blir fortrengt av andre. Dette innebærer blant annet at lokalbefolkningen har krav på 

et visst fortrinn ved ressursknapphet, men at også andre har adgang til områdene i 

den grad dette ikke er til hinder for den lokale bruken. (….) 

 

Den fastboende befolkningen i Nesseby har ikke med grunnlag i hevd eller alders 

tids bruk ervervet særlige eller eksklusive rettigheter til jakt og fangst av småvilt som 

går ut over den opprinnelige retten, som i dag er regulert i finnmarksloven. Heller 

ikke mindre grupper av den lokale befolkning har ervervet slike rettigheter i mer 

avgrensede lokale områder, men det tas her forbehold om at dette spørsmålet for 
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de tre bygdelagene som har krevd anerkjent særlige rettigheter til 

utmarksressursene i Nesseby kommune er vurdert i rapportens kapittel 9.»  

 

I tillegg til ovennevnte konklusjoner oppsummerer Kommisjonen sitt syn på rettighetssituasjonen 

for jakt og fiske i Nesseby i rapportens kapittel 8.2.12.1. Kommisjonen uttaler:  

 

«For den fastboende lokalbefolkningens vedkommende har rettighetene i 

finnmarksloven §§ 22 og 23 i hovedsak et selvstendig rettsgrunnlag ved siden av 

loven, på samme måte som de sør-norske allmenningsrettighetene, og på samme 

måte som reindriftsretten der det har vært drevet reindrift fra gammelt av. 

Bestemmelsene i finnmarksloven – og disses forløpere – er ikke av rettsstiftende 

art, men regler som lovfester den fastboende lokalbefolkningens opprinnelige 

sedvanebaserte rettigheter.»  

 

Som det følger av ovennevnte konkluderer Kommisjonen med at rettighetene personer bosatt i 

kommuner i Finnmark og personer bosatt i Finnmark fylke som sådan har til jakt og fiske på 

FeFos grunn etter finnmarksloven §§ 22 og 23, er rettigheter av opprinnelig karakter som har et 

selvstendig grunnlag ved siden av finnmarksloven, se nærmere om dette i pkt. 3.4 nedenfor. 

 

Videre konkluderer kommisjonen med at rettighetenes selvstendige grunnlag og karakter 

innebærer at retten ikke uten videre kan oppheves eller dramatisk innskrenkes. Rettighetene 

må forvaltes på en slik måte at den lokale befolkningens rett til jakt, fangst og fiske «ikke 

fortrenges av tilreisende», se nærmere om dette i pkt. 3.5 nedenfor.  

 

Konklusjonene bygger til dels på et tynt grunnlag. Det er ikke gitt noen konkret begrunnelse i 

Kommisjonens rapporter for at fylkets innbyggere kan ha opparbeidet seg slike opprinnelige 

kollektive rettigheter ved siden av loven, slik lokale grupper kan ha gjort. Dernest har 

kommisjonen ikke redegjort tilstrekkelig for hva den legger i «ikke fortrenges av tilreisende».   

 

3.4 Har personer bosatt i Finnmark fylke opprinnelig kollektiv rett til jakt og fiske på 

FeFos grunn? 

3.4.1 Innledning og avgrensning  

Finnmarksloven §§ 22 og 23 regulerer rett til jakt og fiske på FeFos grunn. Rettighetskretsen 

etter § 22 er personer bosatt i den aktuelle kommune i Finnmark. Etter § 23 er rettighetskretsen 

personer bosatt i Finnmark fylke.  Etter Kommisjonens oppfatning har personer bosatt i 

Finnmark opprinnelige rettigheter på grunnlag av gammel bruk i hele Finnmark.  
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Vår vurdering i dette pkt. 3.4 avgrenses mot finnmarksloven § 22 og hvorvidt personer bosatt i 

kommuner i Finnmark eller mindre brukergrupper gjennom alders tid har ervervet kollektiv rett til 

jakt og fiske. Det skal likevel bemerkes at det kan stilles spørsmål om kommunekretsen er noe 

vid. I allmenningsretten er det lagt til grunn at rettighetskretsen avgrenses til de såkalte 

bygdelagene, jfr. Falkanger, Allmenningsrett (2009) s. 94 flg. I tillegg påpekes det at i dom fra 

Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms av 26. april 1991 (Skjerstadfeltet) ble lagt til grunn 

at rett til jakt og fiske i statsallmenning var lovbestemte rettigheter uten selvstendig 

rettsgrunnlag.  

 

Problemstillingen er hvorvidt personer bosatt i Finnmark fylke har en opprinnelig og selvstendig 

kollektiv rett til jakt og fiske på FeFos grunn.  

3.4.2 Vilkår for kollektivt rettserverv med grunnlag i langvarig bruk 

Rettserverv ved alders tids bruk hviler på tre elementer. Det må foreligge en viss bruk, som må 

ha funnet sted i lang tid, og ha skjedd i god tro. Bruken må ha vært utøvd i sammenheng og ha 

hatt et visst omfang og innhold.  

 

Både enkeltpersoner og kollektive grupper, for eksempel personer i en bygd eller familie kan 

erverve rettigheter med grunnlag i langvarig bruk. Dersom bruken er utøvd av en gruppe gjelder 

det visse særlige forhold ved anvendelsen av vilkårene for rettserverv. Blant annet er det ikke 

påkrevd at alle brukerne var i god tro med hensyn til at bruken var berettiget. Det er tilstrekkelig 

at en klar overvekt av brukerne var det, jfr. Falkanger, Tingsrett (2007) s. 290 flg.  

 

Finnmarks befolkning og allmennheten for øvrig har hatt lovbestemt rett til jakt og fiske på 

statens grunn i henhold til resolusjon av 1775 § 6, jaktloven av 1899 § 8, jaktloven av 1951 § 19 

og viltloven av 1981 § 31.   

 

I tillegg til de alminnelige vilkår for rettserverv med grunnlag i langvarig bruk, må det i tilfeller 

hvor noen har en lovbestemt bruksrett, stilles skjerpende krav til bruken for at det skal kunne 

stiftes rettigheter utover de eksisterende lovbestemte rettighetene. I Rt. 1986 s. 583 uttalte 

Høyesterett at bruken da må «klart ha gått ut over hva en slik bruksrett har gitt hjemmel for».  

 

Etter vår mening er det svært tvilsomt om Finnmarks befolkning har brukt utmarksressursene i 

fylket på en slik måte at det er ervervet kollektive rettigheter til jakt og fiske på FeFos grunn ved 

siden av de lovbestemte rettigheter. Historisk utnyttelse av jakt, fangst og fiske har vært knyttet 

til brukernes nærområder som for eksempel utmark i den enkeltes bygd. Det vises til NOU 

1993:34 s. 322 (Samerettsutvalget I) hvor det uttales:  

 

«I tillegg til de bruksberettigede som i dag er alminnelig anerkjent, ble f.eks. hugst, 

beite og slått utøvd fritt, på lignende måte som på samme tid i allmenningene i Sør-

Norge. Det er dessuten grunn til å anta at jakt og fiske den gang i praksis i 
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overveiende grad ble utøvet i Finnmark av de lokale bosittende innenfor et lokalt 

område, ikke ulikt forholdene i de sør-norske allmenninger.» 

 

Det er vanskelig å tenke seg at en så vidt stor krets på grunnlag av alders tids bruk skal ha 

ervervet særlig rettigheter over et så stort område som Finnmark fylke. Personer bosatt i 

Finnmark fylke kan derfor etter vår forståelse ikke ha ervervet en opprinnelig og selvstendig 

kollektiv rett til jakt og fiske på FeFos grunn ved siden av den rettighet som følger av 

finnmarksloven § 23. Personer bosatt i Finnmark fylke må likestilles med allmennheten for øvrig 

– det vil si at de har en lovbestemt rett til jakt og fiske på statens grunn.  

 

Kommisjonen har heller ikke søkt å vise hvordan hele Finnmarks befolkning har utøvd slik bruk 

av utmarksressurser at vilkårene for erverv av kollektiv rett til jakt og fiske er oppfylt. Det er kun 

presumert at slike rettigheter foreligger.   

 

Forholdet til annet lovmessig grunnlag for bruken er for øvrig omhandlet i dom fra 

Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms av 26. april 1991 (Skjerstadfeltet). 

Utmarkskommisjonen konkluderte med at rett til jakt og fiske i statsallmenning er en 

lovbestemt rettighet. Utmarkskommisjonen uttaler på side 66: 

 

«Etter foreliggende kildemateriell kan en i eldre tid tale om individuelle rettigheter til 

visse fangstplasser så som dyregraver også i allmenning. For øvrig kan det etter 

Utmarkskommisjonens mening ikke legges til grunn at utøvelse av jakt i 

allmenningen ble utøvet i kraft av allmenningsrett av innbyggerne i grender eller 

bygdelag. Etter jaktloven av 1899 og fjelloven av 1975 må retten til jakt i 

statsallmenningen karakteriseres som en lovbestemt allemannsrett for landets 

innvånere.»  

 

Videre uttaler Utmarkskommisjonen på side 155:  

 

«Under redegjørelsen for den rettslige stilling med hensyn til jakt, fangst og fiske i 

statsallmenning har kommisjonen konstatert at det alene dreier seg om lovbestemte 

rettigheter for bosatte i Norge. (…) Kommisjonen har videre konkludert med at de 

lovbestemmelser som er gitt ut fra denne forutsetning, må være avgjørende for den 

rettslige stilling.»  

 

3.4.3 Vår oppsummering og konklusjon  

Det er etter vår oppfatning ikke grunnlag for å hevde at det er ervervet opprinnelig kollektiv rett 

til jakt og fiske på FeFos grunn for Finnmarks befolkning som sådan. Slike rettigheter er 

lovmessig forankret, nå i finnmarksloven § 23.   
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Kommisjonens videre vurdering av disse opprinnelige rettigheters innhold og beskyttelse får 

derfor kun betydning for eventuelle mindre brukergruppers lokalt ervervede kollektive 

rettigheter. Dette kan i høyden likestilles med rettighetskretsen etter finnmarksloven § 22.  

 

3.5 Hvilket omfang og vern har de etablerte rettighetene 

3.5.1 Innledning  

Kommisjonen legger som beskrevet ovenfor i punkt 3.4 til grunn at det er etablerte kollektive 

rettigheter til jakt og fiske, som har et visst vern. Omfanget av disse rettighetene og hvilket vern 

rettighetene skal ha, er imidlertid ikke like presist angitt i Kommisjonens rapporter. Nedenfor 

følger vår vurdering av disse spørsmål.  

3.5.2 Kort om det historiske utgangspunkt 

De første lovreguleringene som skilte mellom innenbygdsboende og allmennhetens rett til jakt 

og fiske, innebar at utenbygdsboende måtte betale avgift, og videre en noe høyere avgift, enn 

de lokale. Første gang det ble innført hjemmel til adgangsregulering for jakt var i forskrift av 19. 

april 1988 nr. 336 om viltforvaltning på statsgrunn § 1 tredje. ledd, der det fastslås at ved 

innføring av begrensning i jaktadgangen skal det foretas en «rimelig fordeling mellom 

innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere/jaktlag. Ved vurderingen av hva som er rimelig 

fordeling, skal det blant annet legges vekt på lokalbefolkningens muligheter for jakt innen 

kommunen.». Dette gjelder generelt for forvaltning på statsgrunn (utenom statsallmenningene). 

Tilsvarende gjelder for statsallmenninger, etter fjellova med tilhørende forskrift.  

 

Begrepet «rimelig fordeling» er i praksis angitt til å innebære en maksimal forfordeling på 60/40 i 

favør av innenbygdsboende3. 

 

I forarbeidene til finnmarksloven ble det først foreslått at «Innskrenkninger i adgangen til jakt på 

storvilt, jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre skal fordeles 

forholdsmessig mellom brukerne […]», men dette ble endret til at det skal tas «rimelig hensyn til 

de ulike brukergruppene», jfr. beskrivelsen nedenfor i punkt 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Retningslinjer fra Direktoratet for naturforvaltning til forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i 

statsallmenning. 
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3.5.3 Kommisjonens vurdering av rettighetenes omfang og vern 

Kommisjonen konkluderer for det første med at de opprinnelige rettighetene ikke uten videre 

kan «oppheves eller dramatisk innskrenkes»4. Slik innskrenkning eller opphevelse av de 

opprinnelige rettighetene, er neppe en praktisk problemstilling, så vi går ikke nærmere inn på 

dette i vår vurdering.  

 

Kommisjonen konkluderer videre med at de opprinnelige rettighetene, jfr. punkt 3.4 ovenfor, 

innebærer at FeFo må forvalte naturressursene slik at den lokale;  

 

«befolkningens jakt og fangst i deres tradisjonelle høstingsområder i Nesseby ikke 

blir fortrengt av andre. Dette innebærer blant annet at lokalbefolkningen har krav på 

et visst fortrinn ved ressursknapphet, men at 

også andre har adgang til de aktuelle områdene i den grad dette ikke er til hinder for 

den lokale bruken»5 (vår understrekning). 

 

Videre uttaler Kommisjonen i sin oppsummering;  

 

«Fordi den fastboende befolkningens rettigheter har en opprinnelig karakter, kan ikke 

rettighetene uten videre oppheves eller innskrenkes på en måte som kan sidestilles med 

opphevelse. Rettighetenes opprinnelige karakter medfører også at den fastboende 

befolkningen i Nesseby har en beskyttet posisjon ved at FeFo må unngå å disponere 

over rettighetene slik at de lokale rettighetshaverne fortrenges fra sine tradisjonelle 

bruks- og høstingsområder. Dette gjelder særlig bruk som har vært utøvd – og som 

fortsatt utøves – med utspring i lokale bygdesamfunn i de områdene hvor befolkningen i 

disse bygdene tradisjonelt har høstet av utmarksressursene. I praksis vil dette blant 

annet innebære at lokale brukere må prioriteres ved ressursknapphet, men at også 

andre har adgang så fremt ikke det går urimelig ut over den lokale bruken. Det er ingen 

motsetning mellom det forholdet at den lokale befolkningen har en beskyttet posisjon i 

slike områder, og finnmarkslovens angivelse av rettighetshaverkretsen for de 

bruksmåtene den regulerer til kommunens eller fylkets innbyggere. Loven gir slik den er 

utformet, rom for å ivareta hensynet til lokalt berettigede i deres tradisjonelle 

bruksområder. Uttalelsen i FeFos strategiplan for 2011 til 2015 om at “nærhet til 

ressursen og tradisjonell bruk” skal vektlegges ved reguleringen av ressursbruken på 

FeFo grunnen, kan anses som et uttrykk for dette. Uttalelsen sikter formodentlig nettopp 

til lokal bruk som har en særlig beskyttelsesverdig posisjon i de aktuelle områdene, blant 

annet fordi den går langt tilbake i tid.»6 (vår understrekning). 

 

                                                
4
 Rapport 2 Nesseby punkt 8.2.9.8 

5
 Rapport Felt 2 Nesseby s 114, punkt 8.2.9.8 

6
 Rapport Felt 2 Nesseby s 122 og 123, punkt 8.2.12.1 
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3.5.4 Vår vurdering av de etablerte rettighetenes omfang og vern 

Kommisjonens begrepsbruk knyttet til «ikke fortrenges av andre» har ikke forankring i tidligere 

lovgivning eller forvaltningspraksis, og vi kan derfor ikke se bakgrunnen for at dette begrepet 

innføres, og heller ikke uten videre hvilket innhold begrepet skal tillegges. Kommisjonen bruker 

også uttrykket at «lokalbefolkningen har krav på et visst fortrinn ved ressursknapphet.» Sett i 

sammenheng med rapporten for øvrig må grunnlaget også for denne betraktning ligge i den 

bruk som faktisk har vært utøvet fra gammel tid.  

 

Disse opprinnelige opparbeidede rettighetene basert på alder tids bruk omfatter ikke fylkets 

innbyggere, altså rettighetskretsen i finnmarksloven § 23 som sådan. I denne sammenheng må 

jegere fra andre deler av fylket måtte vike på linje med allmennheten for lokale opparbeidede 

rettigheter ved prioriteringer av ressurshensyn.  

 

I mangel av en nærmere konkretisering fra kommisjonens side, er det naturlig å oppfatte det slik 

at dette vernet neppe innebærer noe annet det som følger av finnmarksloven § 27.  

 

Selv om man konkluder med at det eksister enkelte kollektivt opparbeidede rettigheter på lokalt 

nivå, vil lovgiver som utgangspunkt kunne regulere omfanget og vilkår for utøvelse av disse 

rettighetene over tid, slik man har gjort ved etableringen av finnmarksloven.  

4. FINNMARKSLOVENS REGULERING AV JAKT OG AV FANGST  

4.1 Rett til jakt og fiske etter finnmarksloven kapittel 3  

Finnmarksloven kap. 3 regulerer utnyttingen av fornybare ressurser på Finnmarkseiendommens 

grunn, herunder rett til jakt og fangst av småvilt og fisk med stang og håndsnøre. Forhold knyttet 

til samisk kultur og reindriftsnæringen er regulert i andre bestemmelser og annen lovgivning. 

Temaet er ikke omhandlet i denne vurderingen. 

 

Jakt- og fiskerettighetene til innbyggere i den aktuelle kommunen er regulert i finnmarksloven § 

22. Det følger av bestemmelsen:  

 

§ 22. Rettigheter for personer bosatt i kommunen 

 

I samsvar med reglene i kapittelet her og innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har de 

som er bosatt i en kommune i Finnmark fylke, på Finnmarkseiendommens grunn i kommunen rett til:  

 

a)fiske etter innlandsfisk med garn,  

b)fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjøen,  

c)sanking av egg og dun,  

d)hogst av lauvskog til brensel for husbehov,  

e)stikking av torv til brensel og annet husbehov og  

f)uttak av lauvskog til bruk som gjerdestolper og hesjestaur i reindrifts- og jordbruksnæring.  
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Reindriftsutøvere har samme rett som personer bosatt i kommunen i den tiden reindrift foregår der. 

 

Jakt- og fiskerettighetene til innbyggere i Finnmark er regulert i finnmarksloven § 23. Det følger 

av bestemmelsen:  

 

§ 23. Rettigheter for personer bosatt i Finnmark 

 

I samsvar med reglene i kapittelet her og innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har de 

som er bosatt i Finnmark fylke, på Finnmarkseiendommens grunn rett til:  

 

a) jakt på storvilt,  

b) jakt og fangst av småvilt, 

c) fiske i vassdrag med stang og håndsnøre,  

d) plukking av multer og 

e) uttak av trevirke til husflid  

 

Til jordbrukseiendom ligger rett til beite for så stor buskap som kan vinterføs på eiendommen. 

 

Jakt- og fiskerettighetene til personer bosatt utenfor Finnmark er regulert i finnmarksloven § 25. 

Bestemmelsen lyder:   

 

§ 25. Adgang for andre 

 

I samsvar med reglene i kapittelet her og innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har 

enhver på Finnmarkseiendommens 
1
 grunn adgang til jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag 

med stang og håndsnøre samt plukking av multer til egen husholdning. 

 

Finnmarkseiendommen kan gi andre enn dem som er bosatt i kommunen eller fylket, ytterligere 

adgang til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i §§ 22 og 23. 

 

Som det følger av ordlyden i bestemmelsene har personer bosatt i den aktuelle 

kommune og i Finnmark fylke «rett» til jakt og fiske på FeFos grunn. Personer bosatt 

utenfor Finnmark, altså allmennheten for øvrig, har «adgang» til jakt og fiske på FeFos 

grunn.  

 

I det opprinnelige lovforslaget til § 25 var det benyttet «allmennhetens rettigheter» og 

«rett til jakt, fangst og fiske for alle som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i 

Norge».  

 

I forarbeidene7 heter det;  

 

«Bestemmelsen angir hvilke rettigheter til fornybare ressurser som tilligger 

allmennheten. I tillegg til de rettigheter som bestemmelsen omhandler, vil 

                                                
7
 Ot.prp.nr.53 (2002-2003) 
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allmennheten ha de rettighetene som ligger i «allemannsrettene», f.eks. 

adgangen til å plukke sopp og bær i utmark. 

  

 Første ledd fastsetter at allmennheten skal ha rett til jakt og fangst av småvilt 

og rett til fiske i vassdrag med stang og håndsnøre i Finnmark, i samsvar med 

det som gjelder på statsgrunn ellers i landet. Disse rettighetene er viktige for 

allmennheten som en del av grunnlaget for å drive friluftsliv. 

  

 Rettighetene tilkommer alle som er bosatt i Norge og har vært bosatt i landet 

siste år. Bestemmelsen skiller ikke mellom utlendinger og norske statsborgere. 

[…]».        

 

Under behandlingen i justiskomiteen ble lovteksten endret fra «rett» til «adgang». I 

tillegg ble bostedskravet tatt ut.  Samtidig ble ordlyden i formålsbestemmelsen i § 1 

endret ved at henvisningen til allmennheten ble tatt ut.  

 

Det følger av Innst.O.nr.80 (2004-2005) at endringen kun var ment å være av 

terminologisk art og ikke innebære realitetsendring. Justiskomiteens flertall uttaler på 

side 44 i Innstillingen:  

 

Flertallet vil bemerke at bakgrunnen for at henvisningen til «allmennheten» er tatt 

ut av § 1 er at finnmarksloven særlig skal regulere hensynet til innbyggerne i 

Finnmark og hensynet til samiske forhold. Flertallet minner imidlertid om § 25 

Adgang for andre, og legger til grunn at allmennhetens adgang til jakt og fiske 

videreføres. Allmennhetens jakt og fiske i Finnmark vil være en viktig 

inntektskilde for fylket også i fremtiden. Dette bidrar etter flertallets oppfatning til 

også å sikre allmennhetens adgang. 

 

Videre fremholder justiskomiteen på side 12 (kap. 5.4) i Innstillingen at finnmarksloven 

legger opp til en fordeling av rettighetene til utmarksbruk på FeFos grunn, mellom 

innbyggerne i den enkelte kommune, innbyggerne i fylket og allmennheten for øvrig. 

Justiskomiteen uttaler videre:   

 

«Allmennheten skal i samsvar med det som gjelder i dag ha rett til jakt og fangst 

av småvilt og fiske med stang og håndsnøre. Dette er rettigheter som 

allmennheten har på statsgrunn ellers i landet og som den også bør ha i 

Finnmark. Tilgang til jakt og fiske er også viktig som grunnlag for friluftslivet.» 

 

Overdragelse av eiendomsretten til statens grunn i Finnmark fra Statskog til FeFo i 

2005 skulle altså ikke innebære endring i allmennhetens rett til jakt og fangst av småvilt 

og fiske i Finnmark. De rettigheter allmennheten hadde til jakt og fiske på Statskogs 
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grunn etter viltloven § 31 skulle videreføres. Etter viltloven § 31 hadde norske borgere 

rett til småviltjakt og fangst mot løsning av jaktkort på statens grunn, også i Finnmark. 

Annet ledd ga vid fullmakt til å gi nærmere regler om jakt og fangst på statsgrunn, 

herunder bestemmelser om lavere priser, fortrinnsrett til jakt og fangst for fast bosatte i 

kommunen og om utlendingers jaktadgang. Bestemmelsen åpnet imidlertid ikke for å 

gjøre forskjell på norske borgere (allmennheten) og personer bosatt i det enkelte fylke.  

Tilsvarende rettigheter har allmennheten i statsallmenningene, iht fjellova § 23 med 

tilhørende forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning § 3. Begrensninger i 

uttaket etter disse bestemmelsene skal fordeles 60/40 mellom innenbygdsboende og 

allmenheten. Fylkets innbyggere for øvrig er i denne sammenheng en del av 

«allmenheten».  

 

Dette synspunktet fremgår også av uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling av 

11. januar 2007. På bakgrunn av henvendelse fra Finansdepartementet om omsetning 

av jakt- og fiskekort på Finnmarkseiendommens grunn til henholdsvis personer bosatt i 

og utenfor Finnmark, uttaler lovavdelingen:  

 

«Finnmarksloven fastsetter at folk utenfor Finnmark « har (…) adgang til jakt og 

fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre (…). Til tross for at 

ordlyden i bestemmelsen er «adgang» og ikke «rett» slik terminologien er i 

fjelloven, er ikke dette ment å innebære noen prinsipiell realitetsendring når det 

gjelder allmennhetens rettsstilling. I Innst.O.nr.80 (2004-2005) på side 44 

understreker justiskomiteens flertall at allmennhetens adgang til jakt og fiske 

videreføres:  

 

«Flertallet minner imidlertid om § 25 Adgang for andre, og legger til grunn at 

allmennhetens adgang til jakt og fiske videreføres. Allmennhetens jakt og fiske i 

Finnmark vil være en viktig inntektskilde for fylket også i fremtiden. Dette bidrar 

etter flertallets oppfatning til også å sikre allmennhetens adgang.» 

 

«På denne bakgrunn synes det unaturlig å sondre mellom salg av jakt- og 

fiskekort til finnmarkinger og salg av jakt- og fiskekort til andre når det gjelder syn 

på hvilken rettighetskonstruksjon som ligger i finnmarkslovens bestemmelser om 

rett til adgang til jakt og fiske på Finnmarkseiendommens grunn.» (vår 

understrekning) 

 

Lovavdelingen konkluderer altså med at finnmarkslovens bestemmelser om utnyttelse 

av jakt- og fiskeressursene på FeFos grunn ikke åpner for å skille mellom 

finnmarkingers og allmennhetens rett til jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag 

med stang og håndsnøre, som følge av begrepsbruken «rett» og «adgang». 
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Dette underbygges av Fornyings- og administrasjonsdepartementets (FAD) vedtak om 

regulering av småviltjakt på FeFos grunn av 28. mai 2013. Departementet legger til 

grunn at også allmennhetens adgang til jakt og fiske i Finnmark har beskyttelse som 

rettighet, se nærmere om vedtaket i punkt 5.4 nedenfor. 

 

Etter vår mening innebærer ikke ordlyden i finnmarksloven § 25 en begrensning i 

allmennhetens rett til jakt og fiske i forhold til de rettigheter allmennheten tradisjonelt 

har hatt på Statskogs grunn etter viltloven § 31, og den rett allmennheten hadde i 

Finnmark før overføring av eiendomsretten til FeFo i 2005. Allmennhetens rettigheter 

er videreført i finnmarksloven, og begrepsbruken «rett» og «adgang» innebærer ingen 

realitetsendring. Har man adgang til en ressurs, skal man ha rett til å utnytte ressursen. 

Valg av ordlyd er etter vår mening derfor ikke avgjørende i vurderingen av 

allmennhetens rett til jakt og fiske på FeFos grunn.  

 

Hvorvidt - og i så fall i hvilken utstrekning - det er adgang til å forskjellsbehandle 

mellom rettighetene til henholdsvis innenbygdsboende, fylkets innbyggere og 

allmenheten, dersom det gjøres innskrenkninger i ressursuttak, må følge av en tolkning 

av finnmarksloven § 27. 

4.2 Innskrenkning i ressursutnyttelsen 

Etter finnmarksloven § 27 har FeFo adgang til å regulere utnyttelsen etter § 22 bokstav a til f og 

23 bokstav a til e ved å bestemme innskrenkninger i utnyttelsen av de fornybare ressursene.  

 

Bestemmelsen lyder:  

 

«§ 27 Nærmere vilkår for utnyttelse av fornybare ressurser og innskrenkninger i utnyttelsen 

 

Finnmarkseiendommen 
1
 kan fastsette nærmere bestemmelser for utnyttelse av fornybare ressurser 

som nevnt i § 22 bokstav a til f og § 23 bokstav a til e. Finnmarkseiendommen kan fastsette at 

utnyttelse krever tillatelse. Det kan settes vilkår i tillatelsene. 

 

For jakt, fangst og fiske er tillatelse alltid nødvendig. Den som får tillatelse, skal motta et kort eller 

lignende som viser at vedkommende har tillatelse. Med samtykke fra departementet kan 

Finnmarkseiendommen fastsette unntak fra bestemmelsene i leddet her. 

 

For tillatelse til jakt, fangst og fiske kan Finnmarkseiendommen kreve avgift. 
2
 Avgiften for personer 

bosatt i Finnmark skal ikke overstige det dobbelte av avgiften for personer bosatt i kommunen. Det kan 

ikke kreves avgift ved tildeling av særskilte retter etter § 24. 

 

Fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjøen kan bare foregå etter utvisning av 

fiskeplass av Finnmarkseiendommen. 

 

Finnmarkseiendommen kan for nærmere angitte områder fastsette innskrenkninger i adgangen til å 

utnytte fornybare ressurser som nevnt i første ledd dersom hensynet til ressursen tilsier det. 
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Kommuner, myndigheter for vilt og fiske mv. og organisasjoner for brukere som berøres, skal høres på 

forhånd. 

 

Ved innskrenkninger i utnyttelsen av fornybare ressurser som nevnt i første ledd skal det tas rimelig 

hensyn til de ulike brukergruppenes bruk av ressursen. 

 

Finnmarkseiendommens beslutninger om innskrenkninger som nevnt i femte og sjette ledd kan 

påklages til departementet etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Departementets avgjørelse kan 

ikke påklages.» 

 

Bestemmelsen ble endret under justiskomiteens lovarbeid uten at endringen er 

kommentert i Innst.O.nr.80 (2004-2005). Regjeringens opprinnelige forslag til lovtekst 

lød:  

 

«Finnmarkseiendommen kan for nærmere angitte områder fastsette innskrenkninger 

i adgangen til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i §§ 21 til 23 dersom 

hensynet til ressursen tilsier det. Kommuner, myndigheter for vilt og fiske mv. og 

organisasjoner for brukere som berøres, skal høres på forhånd. 

 

Innskrenkninger i adgangen til jakt på storvilt, jakt og fangst av småvilt og fiske i 

vassdrag med stang og håndsnøre skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne 

nevnt i §§ 21 til 24.» 

 

Regjeringens opprinnelige lovforslag er inntatt i Ot.prp.nr.53 (2002-2003). I 

merknadene til bestemmelsen uttaler departementet at dersom hensynet til utviklingen 

i bestanden tilsier at det må treffes vedtak om innskrenkning i adgangen til storviltjakt, 

f.eks. ved at antallet fellingstillatelser må reduseres med 30 % skal reduksjonen:  

 

«bæres likt av de brukergrupper som utnytter ressursen på tidspunktet for 

vedtaket om innskrenkning. Innskrenkninger i tidsrommet ressursen kan utnyttes, 

må også skje slik at de enkelte brukergrupper ikke forfordeles.» Videre uttaler 

departementet at § 27 «gjelder uavhengig av om det dreier seg om 

ressursutnyttelse som nevnt i § 21 (nå § 25), § 22 eller § 23 dersom ressursen 

først utnyttes av andre brukergrupper enn de rettigheten i utgangspunktet 

tilligger.»  

 

I henhold til det opprinnelige lovforslaget måtte følgelig vedtak om innskrenkninger i 

adgangen til jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre, 

bæres likt av de aktuelle brukergruppene. Bestemmelsen åpnet ikke for å forfordele 

jegere fra Finnmark.  

 

Som nevnt over ble bestemmelsen endret under komitébehandlingen. Bestemmelsen 

om forholdsmessig reduksjon mellom brukergruppene, ble erstattet av bestemmelsen 
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om at det ved innskrenkninger skal tas «rimelig hensyn» til de ulike brukergruppenes 

utnyttelse. Mens forholdsmessig reduksjon ville innebære at reduksjonen skulle bæres 

likt av de aktuelle brukergruppene som utnytter vedkommende ressurs på tidspunktet 

for innskrenkningen, legger nå loven opp til at andre elementer kan tillegges vekt ved 

vurderingen av hva som er en rimelig fordeling mellom de ulike brukergruppene.  

 

Etter vår mening legger verken lovens formål, ordlyd eller forarbeidene opp til en forfordeling av 

innbyggere i Finnmark fylke generelt på bekostning av allmennheten for øvrig, ved fastsettelse 

av innskrenkninger i ressursutnyttelsen. Lovens § 27 åpner imidlertid for at det ved restriksjoner 

av hensyn til ressursen, kan utøves en viss forskjellsbehandling, jfr. 27 sjette ledd. Det er ikke 

nærmere konkretisert hva denne kan bestå i. Tidligere har departementet (AID) i klagevedtak 

30. juni 2008 gitt uttrykk for at begrepet «rimelig hensyn» vanskelig kan begrunne at en 

begrensning i uttaket av en ressurs kun skal gi seg utslag for personer bosatt utenfor fylket. 

Denne uttalelsen er gjentatt i departementets vedtak (FAD) av 28. mai 2013, jfr. nedenfor.  

 

5. FEFOS VEDTAK OM REGULERING AV SMÅVILTJAKT PÅ 

FINNMARKSEIENDOMMENS GRUNN  

5.1 Bakgrunn 

Som følge av flere år med nedgang i rypebestanden vedtok FeFo innskrenkninger i adgangen til 

småviltjakt ved vedtak av 16. juni 2011 (sak 34/2011). I 2012 ble vedtaket fulgt opp med 

ytterligere begrensninger i småviltjakten for jaktsesongen 2012/2013. FeFos vedtak begrenser 

adgangen til jakt for personer bosatt utenfor Finnmark.  

 

Vedtaket ble påklaget av NJFF til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). 

NJFF har anført i klagen at i) vedtaket ikke er fattet av «hensyn til ressursen», og ii) vedtaket tar 

ikke «rimelig hensyn» til allmennheten som brukergruppe, jfr. finnmarksloven § 27 sjette ledd. 

Departementet har ved vedtak av 28. mai 2013 oppretthold FeFo sitt vedtak, dog med noen 

vesentlige justeringer og presiseringer. Se nærmere om dette i punkt 5.4 nedenfor. 

5.2 Konkret om vedtaket 

Opprinnelig gikk FeFos vedtak ut på at jaktfelt der jakttrykket overstiger 2 jaktdøgn per km2 kan 

stenges for jegere bosatt utenfor Finnmark fylke med administrativ beslutning i FeFo. Vedtaket 

lyder; 

«1.    FeFo vil regulere adgangen til småviltjakt på Finnmarkseiendommen basert på 

kunnskap om bestand og samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos 131 jaktfelter. Det kan 

reguleres på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk. Det kan også 

reguleres av hensyn til andre brukere. 

 



 
 

3097430/1     17 

2.    Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer allmennhetens adgang, og gir fylkets 

egne innbyggere tilgang til alle jaktfelt i hele jakttiden og samtidig søker å sikre 

lokalbefolkningens bruk av ressurser senere i sesongen gjennom jakt og snarefangst. 

Aktivering av jaktkort er pliktig ved jakt på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl og 

gjelder for alle. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig. 

 

3.    I populære jaktfelt vil FeFo regulere etter jakttrykk: 

a.    samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 forbeholdes fylkets 

innbyggere. 

b.    Inntil dette jakttrykket er oppnådd er alle jaktfelt åpne for alle. 

 

Direktøren kan gjøre endringer i tillatt jakttrykk ved behov, basert på erfaringstall i forhold 

til jaktfeltenes jaktbarhet, og av hensyn til andre brukere, herunder reindrifta. 

[…]» 

 

FeFo kan stenge jaktfelt for tilreisende jegere når jakttrykket er over en terskel på 2 jaktdøgn pr. 

km2. Inntil terskelen overstiges, er det fri adgang for alle brukergrupper. Når jakttrykket 

overstiger terskelen stenger FeFo de aktuelle jaktfelt for tilreisende jegere, mens det fortsatt vil 

være åpent for alle med bostedsadresse innenfor Finnmark fylke.  

 

I jaktsesongen 2011/2012 ble de fem mest populære jaktfeltene stengt for tilreisende. Før 

jaktsesongen 2012/2013 ble terskelen redusert til ett jaktdøgn per km2, og ti jaktfelt ble stengt 

for tilreisende jegere. I begge sesonger var samtlige jaktfelt åpne for finnmarkinger i hele 

sesongen uten nærmere regulering av jakttrykk for disse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

5.3 Departementets vurdering av det påklagede vedtaket til FeFo 

Departementet kom under tvil til at vilkåret om at vedtaket må skje «av hensyn til ressursen» er 

oppfylt. Videre har departementet vurdert at FeFo gjennom vedtaket har tatt «rimelig hensyn til 

de ulike brukergruppenes bruk av ressursen», dette imidlertid med viktige justeringer og 

presiseringer i vedtaket.  

 

Departementet pålegger FeFo å evaluere ordningen med stengning av jaktfelt basert på 

jakttrykk innen jaktsesongen 2017/2018, og dersom ordningen skal opprettholdes etter dette må 

FeFo fatte nytt vedtak.  Hovedtema for vurderingen FeFo pålegges å gjøre er hvorvidt tiltaket 

har vært egnet til å verne om ressursen (rypebestanden). 

 

FeFo presiserer videre at tilreisende som har aktivert jaktkort før jaktfeltet stenges, kan jakte 

også etter feltet er stengt. 
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I forbindelse med tidligere klagesak av 30. juni 2008, presiserte departementet (da AID) i 

forhold til forståelsen av begrepet «rimelig hensyn» at «hensynet til rene fritids- eller 

rekreasjonsinteresser for folk bosatt i Finnmark, vanskelig kunne begrunne at en begrensning i 

uttaket av en ressurs kun skal gi seg utslag for personer bosatt utenfor fylket». Videre presiserer 

departementet i foreliggende sak at terskelen ikke kan settes ned mot null, slik at kun lokale gis 

tilgang til jaktfeltene, da «antar departementet at det vil være i strid med rimelighetsvurderingen 

etter § 27, 6. ledd». Videre fremholdes at «vurderingen vil kunne bli en annen dersom store 

deler av Finnmarkseiendommen skulle bli stengt for tilreisende jegere». 

 

Departementet oppsummerer derfor stengningen kun til å «få effekt for [tilreisende] jegere som 

måtte ønske å aktivere sesongkort eller kjøpe dagskort på det aktuelle feltet etter at 

beslutningen om stengning er tatt». Jaktkort skal etter departementets presisering legges ut for 

salg samtidig for alle brukergrupper. 

 

Med dette har også departementet (FAD) lagt til grunn at allmennhetens rettigheter («adgang») 

er av reell karakter.  

 

Vedtaket inneholder, selv med departementets presiseringer, en viss forskjellsbehandling 

mellom Finnmarks befolkning og allmennheten for øvrig. Vi går ikke nærmere inn på en 

vurdering av innholdet i klagevedtaket utover det som er nevnt ovenfor.  

6. AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

I den grad det er opparbeidet rettigheter ved siden av finnmarkslovens bestemmelser om rett til 

jakt og fiske, kan vilkårene for slikt lokalt rettserverv kun være oppfylt for mindre lokale 

brukergrupper og ikke for fylkets innbyggere som sådan. Rettighetskretsen som i tilfelle har en 

særlig beskyttelse ved ressursknapphet er derfor mindre enn den rettighetskrets Kommisjonen 

tilsynelatende legger til grunn når det vises til finnmarksloven § 23.  

 

Rettighetenes vern må anses fullt ut regulert i finnmarksloven kapittel 3 da vi ikke kan se at det 

er påpekt særlige rettigheter til jakt og fiske, eller kollektive rettigheter som utelukker 

allmennhetens tilgang til jakt og fiske. Videre finner vi det unaturlig å skille mellom 

allmennhetens «adgang» og Finnmarks befolknings «rett» til jakt og fiske på FeFos grunn. Vi 

finner det klart at allmennhetens adgang til jakt og fiske er en beskyttet rettighet. Etter vår 

mening skal det derfor svært mye til for å gi en saklig begrunnelse for forskjellsbehandling av 

Finnmarks befolkning og allmennheten for øvrig ved innføring av begrensninger i ressursuttak. 

Slik eventuell forskjellsbehandling kan under en hver omstendighet ikke innebære at en 

brukergruppe blir utelukket på bekostning av en annen.  


