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Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i Finnmarkslovens §43 første ledd 
innebærer en justering av Statens plikt til å dekke sakskostnader for Utmarksdomstolen for 
Finnmark. 

Gjeldende rett 
Gjeldende rett er uttrykt i finnmarksloven § 43, første ledd; «Staten dekker utgiftene til 
utmarksdomstolens egen virksomhet. Staten dekker også nødvendige utgifter for partene i 
saker om krav om rettigheter som Finnmarkseiendommen har motsatt seg». 

Likebehandling 
Uavhengig av urfolks rettigheter og folkerettslige betraktninger er det naturlig å sammenligne 
med utmarkskommisjonen for Nordland og Troms og Høyfjellsommisjonen for sentrale 
høyfjellsområder i Sør-Norge hvor «staten» i disse sakene dekket partenes utgifter, de fikk 
sine krav behandlet uten å måtte bære egne kostnader. 
For Finnmarks befolkning samlet sett innebærer forslaget at de i langt større grad må bære 
kostnadene selv ved rettsavklaringer; kostnader folk i andre deler av landet får dekket av 
staten. Finnmarkslovens §43 må av den grunn forstås på samme måte, Staten må dekke 
kostnadene for rettsavklaringer også for folket i Finnmark. 
Regelendringen vil innebære en forskjellsbehandling av folk i Finnmark sammenlignet med 
folk i andre deler av landet og kan stoppe rettsavklaringsprosessen i Finnmark. 
Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag går derfor imot forslaget om endring av §43 slik Justis- og 
beredskapsdepartementet foreslår. 
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Anbefaling 
Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag vil påpeke at Finnmarksloven er bygd på en klar forståelse av 
de folkerettslige forpliktelser som ligger i IL0-169. 
Vår oppfatning og forståelse av kostnadsregelen i §43 er; Staten dekker nødvendige utgifter 
for part i saker og krav om rettigheter som Finnmarkseiendommen har motsatt seg, 
innbyggerne i Finnmark er grunneiere av Finnmarkseiendommen. 
På dette grunnlaget går Sør-Varanger sjølaksefiskarlag imot forslaget om endring av §43 slik 
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår. 
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