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HØRING: ENDRINGER I FINNMARKSLOVEN MV. 

Bakgrunn 

I dette høringsnotatet foreslås det endringer i finnmarksloven § 43 første ledd samt opphevelse av § 

9 andre ledd i forskrift 16. mars 2007 nr. 277 om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for 

Finnmark (senere kalt «forskriften»). 

Forslaget om endringer i finnmarksloven § 43 første ledd innebærer en justering i statens plikt til å 

dekke sakskostnader i saker for Utmarksdomstolen for Finnmark som gjelder krav om rettigheter 

som Finnmarkseiendommen (FeFo) har motsatt seg. Det foreslås at Finnmarkskommisjonen må ha 

konkludert med at motparten har rettigheter på grunn som FeFo i dag har grunnbokshjemmelen til, 

for at staten skal ha plikt til det. I tillegg foreslås et nytt tredje punktum i § 43 første ledd, der det 

åpnes for at Utmarksdomstolen utover dette kan bestemme at staten skal dekke nødvendige 

sakskostnader i saker av prinsipiell karakter eller dersom andre særlige grunner tilsier det. 

Det foreslås også å oppheve forskriftsbestemmelsen om at tilkjente sakskostnader etter § 43 dekkes 

over Utmarksdomstolens eget budsjett. 

Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag er gjennom media blitt gjort kjent med at høringsfristen er 

utsatt til 9. februar. 

Uttalelse 

Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag anser at de foreslåtte endringer i finnmarksloven § 43 første 

ledd vil innebære at private parter ved tap for Finnmarkskommisjonen ikke får dekket sine utgifter til 

juridisk bistand av staten for Utmarksdomstolen. Forslaget er urimelig og vil kunne medføre en 

betydelig økonomisk risiko og svekke berørte parters mulighet til å få sin sak prøvd. 

 



Dette vil være et klart brudd på folkeretten og vil samtidig bidra til en svekket rettsikkerhet. 

På denne bakgrunn ønsker Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag å uttrykke at forslaget til endringer i 

finnmarksloven § 43 første ledd ikke er akseptabelt og dermed ikke kan innføres. 

For øvrig støtter Unjárgga gilisearvi /Nesseby bygdelag høringsuttalelsen fra Forskergruppe for same- 

og urfolksrett, UiT, i denne lovendringssaken. 
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