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Ang. Lakselva på Senja, og retten til land og vann i samiske områder.
I likhet med finnmarksloven bør det i Troms fylke komme tilsvarende lovverk om
samiske rettigheter.
Lakselva på Senja i Troms fylke er et godt eksempel på den urett grunneierne mot
myndigheter og privat personer har- og opplever.
Det er viktig at det blir iverksatt kartleggingsarbeid av eier- og besittelse- og
bruksrettigheter for Troms fylke snarest.
Ang. Lakselva på Senja hvor det har vært rettskraftige avgjørelser er det viktig med
utredning til en kartleggingskommisjon, for å identifisere og anerkjenne de
rettsmessige eier- og bruksrettshaverne.
Senja har samisk bosetning, og grunneierne til elva består for det meste av samisk
befolkning.
Det har vært strid om Lakselva siden 1500 tallet. Kirken og kongen har stått som
eiere, og striden har vært siden kongen på 1500 tallet overdrog halvparten av elva til
Trondenes bispen. Og på 1800 tallet kom elva på private hender.
Lakselva er den største lakseelva på Senja, og den eneste av to eller tre lakselver i
Norge som grunneierne ikke disponerer og bestemmer over.
Den 22 august 1823 blei statens halvpart bygslet bort il Lars Larsen Lind, og i 1932
fikk han kjøpe halvparten av elva og den første privatiseringa var i gang, senere
bygslet også Lars Larsen Lind kirkas halvpart og han disponerte hele elva.
11865  selges kirkas halvpart til lensmann Dahl.
11870  solgte Lars Larsen Lind sin andel og eierforholdene blei oppstykket helt til
sakfører Ebeltoft eide elva i 1881.
Senere var elva på flere hender, slik som handelsmenn, lensmenn, sorenskriver, og
overrettsakfører. Handelsmann Bell som kjøpte opp elva og eide den til han solgte
den i 1951 til A/L Lakselva som eier fiskevassdraget pr. d.d.
Det blei stevnet sak mot staten for å få klarlagt fiskerettens utstrekning, og i den tredje
rettsaken slo Høyesterett fast i 1956 lakselvas utstrekning og fiskerett, og eierforholdet
til A/L Lakselva som eier av fiskevassdraget.
Det blei solgt andeler i elva, og mesteparten av grunneierne var fattige folk som ikke
hadde råd til å kjøpe dyre andeler, og dermed ikke fikk fiskerett i elva, uten og måtte
kjøpe dyre fiskekort. Nå eier grunneierne grunnen men ikke fiskeretten.
Det er ca 117 andelshavere som har fiskerett til elva, og de færreste av dem er



grunneiere eller bor på Senja
Vi som i dag bor aimed elva ønsker rettigheter til elva, og benytte den til fiske og
binæring. Vi føler også en stor urett at utenhygdsfolk skal eie og disponere fiskeretten
den bør tilbakeføres til grunneierne.
Mesteparten av land og vann her på Senja, som da ikke tilhører staten, eies av samisk
folkeslag.
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