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Finnmark Property (Finnmarkseiendommen / Finnmárkkuopmodat (FeFo)) is definitely the largest
single property in Norway, covering approximately 14 per cent of the country’s main land area. The
new landowner was established when ownership of this land was transferred from the Norwegian
State to the new legal construction in 2006. Under the previous state ownership, this land area has
for decades been a paradise for all kinds of northern outdoor recreation and sports, particularly hunt-
ing and freshwater fishing. The paper gives a brief introduction to the new property situation. The
establishment of Finnmark Property is a milestone. It concludes a political process revolving around
issues related to the country’s history and the property rights of the local population. One immediate
consequence of the new property situation is the transfer of the power conferred by ownership from
the State to the new owner under the rule of a board whose members are appointed by the County
Council and the Saami Parliament. However, the processes of forming institutional tools for manag-
ing the property are not yet concluded and will probably continue for years ahead.
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Finnmarksloven som ramme for 
eiendomsdannelsen 
Finnmark faller utenom den matrikulære
historien i forhold til andre steder i landet.
Dette henger sammen med den særegne
eiendomshistorien i dette fylket, samtidig
som det er stort og den yngste delen av fast-
landsnorge etter grensedragningen i 1750-
årene for Indre-Finnmarks vedkommende og
for Sør-Varanger i 1826. Det er i tillegg det
fylket hvor alderstidsbruk knyttet til flyttsa-
mens interesser i særlig grad ligger til grunn
for diskusjoner mellom den fastboende sa-
miske befolkning, lokalbefolkningen ellers
og storsamfunnet om rettigheter til land og
vann og bruken av naturressurser.

Retten til land og vann i Finnmark har
vært gjennom en langvarig utrednings- og
beslutningsprosess. Den kuliminerte med
det første forslaget til lov om en kommende
eiendomskonstruksjon som Bondevik II-re-

gjeringen fremmet i april 2003, Ot.prp. nr 53
(2002–2003). Den mest sentrale konklusjo-
nen etter denne prosessen var at staten kun-
ne oppfattes som eier av den usolgte grunnen
i Finnmark, men at dette burde endres. Selv
om staten var grunneier hadde imidlertid
enkeltpersoner, lokalbefolkningen og Finn-
marksalmuen fra gammelt av spesifikke ret-
tigheter som det måtte tas sterke hensyn til
og som følgelig måtte nedfelles i dette regel-
verket 1. Utfordringen lå i hvordan hensynet
til Finnmarks befolkning skulle komme til
uttrykk i form av et nytt eiendomsregime.

Interessant nok er dette langt på vei den
motsatte konklusjonen av det som kommer
frem i forarbeidene til jordsalgsloven av
19652.

Finnmarksloven har sin bakgrunn i beho-
vet for å avklare statens forhold til det sa-
miske folk, og for å anerkjenne samenes rett
til bruk og utnyttelse av naturressurser i

1.  Ot.prp nr. 53 (2002-2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke 
(Finnmarksloven)

2.  Lov om statens umatrikulerte grunn i Finnmark av 12.mars 1965.
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samsvar med sine næringsinteresser og sin
kultur. Utviklingen av sameretten, i nær-
mest kronologisk rekkefølge dannet grunn-
laget for arbeidet med Finnmarksloven. Spe-
sielt nevnes striden om utbyggingen av Alta-
Kautokeinovassdraget på slutten av 70-tal-
let, Samerettsutvalget oppnevnt i 1980, Sa-
metinget opprettet ved sameloven 12. juni
1987, endring i Grunnloven § 110 a om same-
ne av 27. mai 1988, Samerettsutvalgets ut-
redning NOU 1997:4, Naturgrunnlaget for
samisk kultur, lagt frem januar 1997, og en-
delig regjeringens forslag til Finnmarkslov i
Ot.prp. nr. 53 (2002–2003), lagt frem 4. april
2003.

Denne utviklingen berører også nasjonens
forhold til det internasjonale samfunnet og
da særlig FNs menneskerettighetskonven-
sjoner fra 1966 som er gjort om til norsk lov
ved Menneskerettighetsloven av 1999 og
ILO-konvensjonen3. ILO (International La-
bour Organisation) er FNs særorganisasjon
for arbeidslivet, skapt for å bedre levevilkå-
rene, arbeidsforholdene og arbeidsmulighe-
tene for arbeidstakere over hele verden. 

ILO-konvensjon nr 169 Om urbefolkninger
og stammefolk i selvstendige stater ble ved-
tatt av ILO 27. juni 1989 og ble ratifisert av
Norge i 1990 og gjort gjeldende for samene.
Konvensjonens formål er å framheve urbe-
folkningers rett til å bevare og videreutvikle
sin kultur og myndigheters plikt til å støtte
dette arbeidet. Formålet er ikke å gi urfolk en
særstilling, men motvirke negativ diskrimi-
nering og oppnå reell likebehandling.

Som urfolk har samene rett til å bli kon-
sultert i saker som angår dem. Denne retten
er nedfelt i ILO-konvensjon og reguleres i
Norge av avtalen om prosedyrer for konsul-
tasjoner mellom statlige myndigheter og Sa-
metinget som er inngått mellom kommunal-
og regionalministeren og sametingspresi-
denten 11. mai 20054. Ved kongelig resolu-
sjon 1. juli 2005 ble det stadfestet at de avtal-
te prosedyrene skal gjelde for hele statsfor-
valtningen.

Etter mange år med strid omkring eien-
domsforholdene i Finnmark ble Lov om retts-
forhold og forvaltning av grunn og naturres-

surser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)5

vedtatt av Odelstinget 24. mai 2005, Lagtin-
get 8. juni 2005 og Sanksjonert av Kongen i
statsråd 17. juni 2005.

Sametinget og Finnmark fylkesting var
med på å utforme loven gjennom en konsul-
tasjonsprosess med Stortinget. Konsultasjo-
nene ble gjennomført i tråd med ILO nr. 169
konvensjon om urbefolkninger og stamme-
folk i selvstendige stater artikkel 6 nr. 2.
Ulikt andre lovprosesser gjennomførte Stor-
tingets justiskomité to åpne høringer og fire
konsultasjonsmøter med Sametinget og
Finnmark fylkesting. Dette beskriver litt om
hvor utfordrende arbeidet var både i forhold
til den juridiske siden, men også den same-
politiske. 

Selv om det kun er Sametinget som har en
konsultasjonsavtale med statlige myndighe-
ter, ønsket Stortingets justiskomité å gjen-
nomføre dette sammen med Finnmark fyl-
kesting. Denne prosessen medførte betydeli-
ge endringer i forhold til den fremlagte
Ot.prp.nr. 53 (2003–2004). Utvidelsen resul-
terte i hovedtrekk i et nytt kapittel (kap 5)
om kartlegging av eksisterende rettigheter
gjennom oppnevnelse av en egen kommisjon
og domstol. Videre ble det endringer i sam-
mensetning og stemmeregler for Finn-
markseiendommens styre, samt mulighet for
regulering av allmennhetens tilgang.

Regjeringen stilte seg imidlertid bak den
reelle utvidelsen av loven som behandlingen
i Stortingets la opp til. Innstillingen fra jus-
tiskomiteen tydeliggjør også resultatet av
denne prosessen.

Formålet med finnmarksloven er å legge
til rette for at grunn og naturressurser i
Finnmark forvaltes på en balansert og økolo-
gisk bærekraftig måte. Dette skal skje til
beste for innbyggerne i fylket og særlig som
basis for konsolidering av samisk kultur.
Reindrift, bruk av utmark og stedsforankret
næringsdrift for øvrig, er i denne sammen-
heng spesielt fremhevet med det siktemål at
arealbaserte næringer kan fungere som bæ-
rebjelker for utviklingen av samfunnslivet. 

Striden om utbyggingen av Alta-Kauto-
keino vassdraget i 1980 ble en utløsende fak-

3.  http://www.fn.no/ilo_informasjon/fakta_om_ilo
4.  http://odin.dep.no/aid/norsk/tema/same/p30009062/bn.html
5.  http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-085.html
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tor for avklaring av statens forhold til sa-
misk kultur og rettsstilling (NOU 1984:18)6.
Det var da Samerettsutvalget startet opp
sitt mangeårige arbeid, som etter en lang og
arbeidskrevende prosess har resultert i en
egen lov som legger nye rammer for forvalt-
ningen av det som tidligere var «statens
umatrikulerte grunn i Finnmark». 

Finnmarksloven slår fast at samene gjen-
nom langvarig bruk av land og vann har opp-
arbeidet rettigheter i Finnmark. Dette er en
prinsipiell og politisk anerkjennelse og iden-
tifiseringen av disse rettighetene skal imid-
lertid skje på grunnlag av gjeldende rett ref.,
Innst.O.nr 80 (2004–2005), merknad til § 5.
En minst like viktig element er at lovteksten
også fastslår at andre innbyggere i Finn-
mark kan ha opparbeidet slike rettigheter
etter norske tingsrettslige prinsipper. 

Det skal som nevnt etableres en kommi-
sjon for klarlegging av disse rettighetene
(Finnmarkskommisjonen), samt en særdom-
stol som skal avgjøre tvister om slike rettig-
heter (Utmarksdomstolen for Finnmark).

Den nye eiendommen

Areal
Finnmarkseiendommen består arealmessig i
dag av alle de grunneiendommer som var
statlige inntil 1.7.2006. Av fylkets totalareal
på 46 000 km2 antas det at det utgjør 96% av
Finnmarkseiendommen, men arealet har al-
dri vært nøyaktig oppmålt. Arealet befinner
seg i alle 19 kommuner i fylket. Til sammen-
likning er dette et areal som er 14% av land-
arealene i Norge (unntatt Svalbard) og  det
tilsvarer fylkene Østfold, Akershus, Oslo,
Hedemark og halve Oppland.

Dette omfatter ikke ressursene i havet ut-
over det som er regulert gjennom grunneier-
retten, men Finnmark fylke har en kystlinje
på 5400 km hvorav store deler administreres
av Finnmarkseiendommen. I dette ligger det
også 60 000 innlandsvann/sjøer og 50 lakse-
førende vassdrag. Dette gjelder ikke for
grensevassdragene (Tana og Neiden), samt
Altaelva.

Eiendomsrettigheter 
FeFo overtok grunnbokshjemmelen fra Stat-
skog SF den 1.juli 2006. Den nye eieren skal
forvalte grunn og naturressurser i Finnmark
fylke, og rettigheter til utmarksbruk samt
rettslig disponering som salg og utleie av det
knippe rettigheter som utgjør eiendommen.

Uttrykket «grunnen» må forstås som det
saklige virkeområdet for eierorganers myn-
dighet. Det er for det første tale om selve
grunnen, som foruten landarealer, innsjøer,
vann, elver, bekker og det sjøareal som tilhø-
rer grunneieren, også omfatter undergrun-
nen så langt eiendomsretten strekker seg i
dypet. Finnmarkseiendommens beføyelser
vil videre omfatte ulike ikke-fornybare na-
turgoder både over og under overflaten. Det-
te gjelder også ikke- mutbare mineraler som
sand, grus, kvarts og diamanter, idet retten
til disse mineraler i utgangspunktet tilligger
grunneieren (NOU 1997:4).

FeFo er et selvstendig rettssubjekt slik at
eieren i prinsippet vil eie grunnen på samme
måte som en privat grunneier. Dette betyr at
Finnmarkseiendommen i utgangspunktet
kan bestemme hvordan denne grunnen skal
utnyttes, men med visse unntak. Eksempler
på dette er reglene etter § 4 som gir Sametin-
get kompetanse til å gi retningslinjer for
hvordan virkningene av forskjellige tiltak
som berører «endret bruk av utmark» for sa-
miske interesser skal bedømmes. Alle offent-
lige myndigheter og grunneiere i Finnmark,
samt Fefo må forholde seg til disse reglene.
Dette vil ligge som en heftelse å alle eien-
dommene innen Finnmark fylke. Et annet
eksempel er reglene i kapittel 3 som gir inn-
byggerne i Finnmark rettigheter til blant an-
net jakt, fiske og multeplukking.

Disse unntakene er imidlertid ikke mer ve-
sentlig enn at de gir FeFo større handlingsrom
som grunneier enn det Statskog SF ved Finn-
mark jordsalgsskontor hadde i Finnmark tid-
ligere. For å synliggjøre Statskogs handlings-
rom som grunneier, kan det være nyttig å se
på i figur 1 nedenfor (Joki, 1997). Den beskri-
ver at enhver grunneier må holde seg innenfor
sirkelen som må forstås som det offentligretts-
lige regelverket. Disse lovene med forskriftene
begrenser grunneiers handlefrihet.

6. Denne utredningen var grunnlaget for vedtakelsen av Grunnloven § 110 a og lov 12. juni 1987 nr. 56 om Same-
tinget og andre samiske rettsforhold.
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Samfunnet regulerte jordsalgsmyndighete-
nes utøvelse av statens grunneierrettigheter
i Finnmark helt siden de startet sin virksom-
het. Statskog har vært forsiktig med å bruke
grunneierretten av flere årsaker uten at dette
diskuteres her. 

Den stiplede sirkelen illustrerer det in-
terne regelverket og de interne begrensnin-
gene som Statskog må etterleve. Det er i før-
ste rekke viltforskriften på statsgrunn, lak-
se- og innlandsfiskeforskriften, men også
statsforetaksvedtekten, interne strategier,
krav fra eieren osv.

I denne nye eiendomskonstruksjonene har
ikke FeFo de samme begrensningene som
den tidligere jordsalgsmyndigheten. Det vil i
stor grad være opp til den nye grunneieren
selv å bestemme i hvilken grad eiendommen
skal utnyttes til aktiv næringsutvikling,
f.eks. ved å delta som medeier i selskap eller
ved å stille kapital til disposisjon for i utvi-
klingsprosjekter innen eiendomsutvikling,
reiselivsprodukter, energiutvikling (vind- og
vannkraft), mineralvirksomhet, osv. Som

nevnt over finnes det visse unntak som be-
grenser Fefos utøvelse av grunneierretten.
Finnmarksloven stiller krav til Fefos saksbe-
handling etter § 10 og innholdet i Sametin-
gets retningslinjer vil være utslagsgivende
for saker som berører «endret bruk av ut-
mark».

Grunneier og styreform
Finnmarksloven fastsetter at Finnmarksei-
endommen ledes av et styre på 6 personer.
Fylkestinget og Sametinget velger 3 styre-
medlemmer hver. Staten er ikke represen-
tert i styret. FeFo har i dag omtrent 25 ansat-
te (des. 06), men det er sannsynlig at dette
vil øke med et titalls personer i løpet av de
nærmeste år. Administrasjonen er lokalisert
i Vadsø, Alta, og har hovedkontoret i Lakselv
i Porsanger kommune. Styret i FeFo har i lø-
pet av 2006 hatt ti styremøter og i løpet av
høsten 2006 jobbet med det strategiske
grunnlaget for virksomheten som forventes å
bli vedtatt tidlig i 2007.

Figur 1. «Olavsstjerna» : Statskogs handlingsrom som grunneier
(Joki, 1997)

KoP_2007-1.book  Page 11  Wednesday, February 21, 2007  11:46 AM



Erland Loso

12 KART OG PLAN 1–2007

Det er FeFo som vil kunne opptre som ret-
tighetshaver (selvstendig rettsubjekt) og
grunneier i juridisk forstand. Fylkestingets/
Fylkeskommunens og Sametingets påvirk-
ning skjer gjennom oppnevnelsen av styre-
medlemmer. For å sikre demokratisk kon-
troll fastsetter loven at Sametinget og Finn-
mark fylkesting kan avsette de styremed-
lemmer som vedkommende organ har valgt.
Det stilles ikke særskilte vilkår som må opp-
fylles før avsetting kan skje.

For valg av styremedlemmer er prinsippe-
ne i kommunelovens regler om valg til utvalg
mv. lagt til grunn. 

For å ivareta en del oppgaver som i andre
foretak tilligger eierorganene, fastsetter lo-
ven at det skal velges en kontrollkomité som
skal føre tilsyn med at virksomheten drives i
samsvar med finnmarksloven og annen lov-
givning. Kontrollkomiteen skal bestå av ett
medlem oppnevnt av Sametinget, ett med-
lem oppnevnt av Finnmark fylkesting og ett
medlem oppnevnt av Kongen.

Forholdet til befolkningen og samfunnet
Finnmarksloven i seg selv legger viktige fø-
ringer om forvaltningen av den grunnen
Finnmarkseiendommen omfatter. Etter re-
glene i kapittel 3 skal innbyggerne i Finn-
mark ha visse rettigheter til blant annet
jakt, fiske og multeplukking på denne grun-
nen. I tillegg gjelder alle offentligrettslige
styringsverktøy i like stor grad på Finn-
markseiendommens grunn som på annen
privat grunn, slik som kommunenes rett og
plikt til arealplanlegging etter plan- og byg-
ningsloven. 

Andre offentlige påbud og forbud som gjel-
der for visse type aktiviteter gjelder også på
Finnmarkseiendommens grunn som over alt
ellers. Eksempler på dette er regler om regu-
lering av motorisert ferdsel i utmark, forbu-
det mot jakt på fredete dyrearter samt all-
mennhetens rett til ferdsel og opphold i ut-
mark. Finnmarkseiendommen har ingen
hjemmel for å gå utover det offentlige regel-
verket, men kan i visse sammenhenger inn-
skrenke utøvelsen. Finnmarkseiendommen
som grunneier står ikke i noen særstilling i

Sametingets

retningslinjer (§4) 

FeFos saksbehandling (§10) 

FeFos

handlingsrom

Figur 2. «Modifisert Olavsstjerne»: Fefos handlingsrom som grunneier 
(etter Joki, 1997)
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forhold til statens eller kommunens mulig-
het mandat til å fatte vedtak som begrenser
grunneierens råderett. 

Finnmarkseiendommen gis betydelige
fullmakter til å utforme nærmere rammer
for ressursbruken. Det innføres en mulighet
for tildeling av særskilt rett til lokal utnyt-
telse av enkelte utmarksressurser til folk
som har en betydelig del av sitt livsgrunnlag
knyttet til utmarkshøsting. 

I tillegg til slike «bygdebruksområder» er
det også verdt å nevne de utvidede forpakt-
ningsordningene etter § 26 som FeFo har an-
ledning til. Det er allerede knyttet stor akti-
vitet til de mer enn femtitalls elveforpakt-
ningene som er i Finnmark. Nå kan flere res-
surser forpaktes bort for inntil 10 år om gan-
gen. Formålet må være å fremme allment
jakt, fangst og fiske. 

Aktivitet
De siste års drift av eiendommen viser inn-
tekter i størrelsesorden 30 millioner kroner
(Finnmarkeseiendommen, 2007). Inntekter
fra arealrelatert virksomhet som tomtefeste,
salg av sand/grus/mineraler, vannfall- og
vindkraftkontrakter, samt inntekter fra jakt
og fiske representerer mesteparten av disse
inntektene. FeFo har synliggjort at det er ei-
endom, utmark og næring som vil være de
strategiske områdene for virksomheten. 

All aktivitet som berører arealrelatert
virksomhet bør skje i samarbeid med kom-
munene. Dette gjelder både ikke bare plan-
arbeid som i stor grad er regulert gjennom
plan- og bygningsloven, men også nærings-
utviklingsarbeid som berører de arealressur-
sene som FeFo rår over. 

Ved å delta og bidra i det regionale utvi-
klingspartnerskapet i fylket sammen med
andre aktører kan FeFo kan være med å leg-
ge viktig premisser. De områdene som kan
synes å ha størst utviklingspotensial er ener-
gi, mineral- og bergverksvirksomhet og rei-
seliv. 

Utfordringer og forventninger
Finnmarkseiendommen er en spesiell kon-
struksjon. Som nevnt er ikke FeFo et offent-
lig organ, men må forholde seg til alle lover
og regler som alle andre grunneiere. I tillegg

er det et privat rettsubjekt hvor det er styret
som har det hele og fulle ansvar. Organet vil
i tillegg drive myndighetsutøvelse. Dette rei-
ser flere dilemma i forhold til hvem som sit-
ter «med hendene på rattet». 

Forpliktelsen til å verne naturgrunnlaget
for samisk kultur som er et viktig element i
finnmarksloven er ikke statisk. Både den
rettslige utviklingen og den faktiske situa-
sjonen med hensyn til arealbruk og nærings-
utvikling tilsier at den nye grunnforvaltning
må være tydelig. Denne må gi rom for utvik-
ling og fleksibilitet innen næringsutvikling
både det som baserer seg på det samiske na-
tur- og kulturgrunnlag og det ikke-samiske.
Det vil i løpet av de nærmeste årene være
vanskelig å skille mellom samiske og ikke-
samiske næringer dersom en ser bort fra de
tradisjonelle næringene.

Eierskap, offentlighet og legitimitet 
Den rollen som FeFo har innebærer at dens
styre utøver et iverksetteransvar i medhold
av lov som rettighetshaver. Siden Sametin-
get og Finnmark fylkesting oppnevner repre-
sentanter til styret kan de derfor oppfattes
som eiere. I så fall kan derfor disse to politis-
ke organene kalles politiske eiere i og med at
man ved opprettelsen ikke tok eksplisitt stil-
ling til benevnelse på eieformen. Operasjo-
nelt får dette liten eller ingen juridisk innfly-
telse på utforming av avtaler, kontrakter,
etc. som i hovedsak vil være styrets ansvars-
område, men det oppnevnende organ kan til-
bakekalle sine styrerepresentanter til en-
hver tid. 

Dette er et interessant dilemma som vil
kunne være grunnlag for spenninger både
utad og innad i styret. Foreløpig har styret
holdt de fleste av styremøtene lukket for of-
fentligheten og har måttet tåle hard kritikk
for det. Selv om referatene er tilgjengelige
sier ikke disse noe om evt. intern uenighet.
Sametinget og Finnmark fylkeskommune
har tilsynelatende litt forskjellig tilnærming
til hvordan de oppfatter sin rolle som påvir-
ker av FeFos politikk og utøver av rollen som
grunneier. Fylkeskommunen har synliggjort
sine forventninger til sine styremedlemmer
ved å vedta et politisk grunnlag for sine re-
presentanter i FeFo-styret.
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Finnmarkslovens sentrale grep og Finn-
markseiendommens «lakmustest» er at den
evner å gi finnmarkingene en følelse av at de
selv bestemmer over naturressursene i fyl-
ket. Det er store diskusjoner vedrørende Fe-
Fos avgjørelser og prioriteringer allerede
selv om ingen vesentlige endringer er fore-
tatt. Det er og vil bli avgjørende for om FeFo
vil oppnå legitimitet internt i fylket. Fylkets
befolkning har vært vant til Statskog-regi-
met og alt som ikke oppfattes som «minst
like bra eller bedre « vil måtte tåle kritikk. 

Tidligere fylkesordfører og nåværende fis-
keriminister Helga Pedersen brukte uttryk-
ket «herrer i eget hus» 7 i forbindelse med
finnmarkslovprosessen og dette var med på
å bygge under at finnmarkingene skulle få
mer hånd om naturressursene. 

Under høringene til Ot.prp.nr 53 (2002–
2003) 16.juni 2003 understreket delega-
sjonslederen fra Finnmark fylkeskommune
for justiskomiteen at: 

«Det må i loven bli fastslått at Finn-
markseiendommen gjennom sine grunnei-
errettigheter har full råderett over sine are-
aler, ressurser og rettigheter både over og
under grunnen på fastlandet, samt rettig-
hetene til ressursene i de kystnære far-
vann» 

Dette kan være uttrykk for et optimistisk
syn på hva grunneierett inneholder, alterna-
tivet kan være for liten kunnskap om hva
grunneierbeføyelsene består i. Men det kan
også sies å illustrere at det blant folkevalgte
i Finnmark er liten tradisjon for å opptre
som grunneier. 

Som tidligere nevnt er ikke etableringen
ev Finnmarkseiendommen en statisk til-
stand, men en mulighet som må følges opp
med utviklingsarbeid og evne til nytenkning.
Det må utvikles ny kunnskap med bakgrunn
i det som er oppnådd. Denne kunnskapen må
utvikles gjennom samhandling mellom flere
institusjoner. Denne samhandlingen må skje
gjennom de sentrale aktører (Finnmarksei-
endommen, Sameting og fylkesting) sammen
med FoU-miljøer og utdanningsinstitusjo-

ner. Formålet med en slik prosess vil være å
se på hvordan loven må forstås i et urfolkper-
spektiv, samtidig som utviklingsperspekti-
vet blir en motiverende faktor.

Forventninger fra næringslivet:
Det er knyttet store forventninger til hvor-
dan FeFo opptrer og utøver sin rolle knyttet
til næringsutvikling innen fylket. Dette gjel-
der spesielt næringer som reiseliv, energipro-
duksjon (vind og vann), samt bergverks- og
mineralindustrien. Disse representerer store
verdier og kan bidra som strategiske ressur-
ser for Finnmarksamfunnets økonomiske ut-
vikling. Interessen for utbygging av vind-
kraftanlegg i fylket er svært stor og det vil ha
betydning hvordan FeFo opptrer i forhold til
utbyggere og kommuner. 

Bergverks- og mineralindustrien har også
enormt potensiale i Finnmark og det kan se
ut som om mange bedrifter har avventet til
finnmarksloven har kommet på plass. Gjen-
nom tidligere kartlegginger er det påvist
mange interessante malm-, mineral- og na-
tursteinsforekomster, som kan gi sysselset-
ting knyttet til bryting/uttak og foredling
spesielt i indre Finnmark. Det er store for-
ventninger i bergverksnæringen. Det betyr
at diamantfunn i Finnmark kan represente-
re store verdier. Som grunneier vil Finn-
markseiendommen ha rettighetene til de
ikke mutbare mineralene. Hvis uttak av sli-
ke forekomster er forenelig med retningslin-
jene etter § 4 kan dette representere en stra-
tegisk ressurs på Finnmarkseiendommen.

Finnmarksloven resulterte i endringer i
bergverkslovens bestemmelser. Disse medfø-
rer i hovedsak at før man starter leting etter
mineralforekomster i Finnmark skal FeFo,
Sametinget og de regionale område- og loka-
le distriktsstyrene varsles varsles. I tillegg
skal bergverksmyndighetene legge vesentlig
vekt på hensynet til samiske interesser når
de vurderer søknader om rett til å utnytte
mineralforekomstene. Sametinget, fylkes-
kommunen og kommunen har anledning til
å uttale seg om saken etter endringene, jf.
bergverksloven § 22a. 

7.  Stenografisk referat fra konsultasjon fra justiskomiteens konsultasjoner med Sametinget og Finnmark fylkes-
ting 29. mars 2004. 
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Sammendrag
Det er utviklingen av sameretten og proses-
sene som startet etter 1980 som har lagt
grunnlaget for finnmarksloven. Loven er ut-
formet slik at den gir muligheter for alle
finnmarkinger, men sikrer samene som ur-
folk et særskilt vern. Grunnen som er over-
ført fra statlig til lokalt eierskap gjennom
Finnmarkseiendommen blir et felleseie for
alle innbyggerne i fylket og styres av tre re-
presentanter fra Sametinget og tre represen-
tanter fra Finnmark fylkesting. Avklaring av
individuelle og kollektive rettigheter vil skje
på grunnlag av nasjonal rett hvor det er bru-
ken som er avgjørende. I forhold til Statskogs
tidligere eiendomsregime er Finnmarkseien-
dommen i flere sammenhenger mer fristilt
som grunneier. Dette skaper forventninger
både hos det samiske folk, de ikke-samiske,
offentlige myndigheter og næringsliv.

Referanser
Justis- og politidepartementet (2003), Ot.prp. nr.

53 (2002–2003) Om lov om rettsforhold og for-
valtning av grunn og naturressurser i Finn-
mark fylke (Finnmarksloven). 

Justis- og politidepartementet (1997) NOU 1997:4
Naturgrunnlaget for samisk kultur, 
ISBN 82-583-0417-8

Justis- og politidepartementet (1994) NOU 1994:21
Bruk av land og vann i Finnmark i historisk per-
spektiv. ISBN 82-583-0297-3

Justis- og politidepartementet (1984) NOU 1984:
18 om samenes rettsstilling, 
ISBN 82-00-70897-7

Justis- og politidepartementet (2003) Ot.prp. Nr 53
(2002-.2003) Om lov om rettsforhold og forvalt-

ning av grunn og naturressurser i Finnmark fyl-
ke (Finnmarksloven), elektronisk utgave:
http://odin.dep.no/repub/02-03/otprp/53

Stortinget, Justiskomiteen (2005) Innst.O.nr 80
Innst.O.nr.80 (2004–2005) 

Odelstinget,Justiskomiteen (2005) Besl. O. Nr 77
(2004–2005)

Justis- og politidepartementet (1993) NOU 1993:
34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finn-
mark

Justis- og politidepartementet (1994) NOU 1994:
21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk
perspektiv

Justis- og politidepartementet (1997) NOU 1997: 5
Urfolks landrettigheter etter folkerett og uten-
landsk rett

Justis- og politidepartementet (1997) NOU 1997: 4
Naturgrunnlaget for samisk kultur 
–Samerettsutvalgets forslag til forvaltningsmo-
dell for Finnmark 

Joki, Olav (1997)»Statskog og grunneierretten»
Artikkel i Utmark nummer 3-2003 

Risvand, J. (1979). Ressurser og ressursdispone-
ring. Landbruksforlaget. ISBN 82-529-0392-4.

Rydningen, A. (2003) Naturressurser og økono-
misk vekst i en periferregion. NORUT 

Samfunnsforskning AS. Rapport nr 03/2003. 29
Vedtak i Finnmark fylkesting 6.des 2005 sak 25/05 
Vedtak i Finnmark fylkesting 9.juni 1999, sak

99/09

Nettsider:
http://www.finnmarkseiendommen.no/
www.finnmarksloven.no
www.ffk.no
www.samediggi.no
www.statskog.no

KoP_2007-1.book  Page 15  Wednesday, February 21, 2007  11:46 AM




