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Kartlegging av historisk og nåværende landskaps- og
ressursbruk i Finnmark

Alma Thuestad, Einar Eyþórsson og Stine Barlindhaug
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Nordområdeavdelingen

Innledning

Norsk institutt for kulturminneforskning
(heretter NIKU) har, som sakkyndig utreder for
Finnmarkskommisjonen (heretter FK), utredet
historisk og nåværende landskaps- og ressursbruk
L ÀHUH RPUnGHU L )LQQPDUN Primitive tider og
NAM-styret har på denne bakgrunn bedt forfatterne om å diskutere bruk av kulturminneverdier
LUHWWLJKHWVSURVHVVHQHVRPQnSnJnUL)LQQPDUN
Vi ble bedt om å holde et debattinnlegg basert på
følgende påstand:
Fysiske spor etter lang tids bruk av et område
EUXNHVVRPDUJXPHQWLUHWWLJKHWVNUDY'HW
er motstand mot å registrere slike spor som
automatisk fredete kulturminner fordi de vil
medføre en begrensning og “heftelse” på eiendom,
og fordi kulturminner som trekkes fram i en slik
rettighetsprosess brukes til å fortelle en bestemt
historie om IRUWLGHQ

'HQQHSnVWDQGHQNDQY UHULNWLJ når det gjelder
automatisk fredete kulturminner på privat grunn
Påstanden er imidlertid ikke relevant i det
pågående arbeidet med avklaring av rettighetsVS¡UVPnO Sn WLGOLJHUH VWDWVJUXQQ L )LQQPDUN
'RNXPHQWDVMRQVDUEHLGHW VRP 1,.8 KDU XWI¡UW
på oppdrag fra FK omfatter ikke registrering
DYNXOWXUPLQQHUSnSULYDWJUXQQ'HWGUHLHUVHJ
i all hovedsak om kartlegging av nåværende
og tidligere bruk av grunn og naturressurser
i utmark, på arealer som i dag disponeres av
)LQQPDUNVHLHQGRPPHQ KHUHWWHU )H)R  , GHWWH
debattinnlegget har vi derfor valgt å gjøre rede

for hvordan NIKU har gått fram i kartlegging av
KLVWRULVNODQGVNDSVRJUHVVXUVEUXNL)LQQPDUN,
tillegg kommer vi inn på spørsmålet om hvordan
resultatene av en slik kartlegging kan bli brukt
for å underbygge rettighetskrav og fortelle ulike
KLVWRULHURPIRUWLGHQ
Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonen

).VRPEOHRSSQHYQWDY.RQJHQLVWDWVUnG
mars 2008, har sin bakgrunn i LOV 2005-0617-85 Lov om rettighetsforhold og forvaltning av
grunn og naturressurser i Finnmark fylke (§ 5
tredje ledd) IUD KHUHWWHU¿QQPDUNVORYHQ ,
WLOOHJJWLOHWDEOHULQJDY).LQQHKROGHU¿QQPDUNVloven bestemmelser om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende kollektive og individuelle
UHWWLJKHWHU ). VNDO Sn JUXQQODJ DY «gjeldende
nasjonal rett … utrede bruks- og eierrettigheter
til den grunnen som Finnmarkseiendommen
overtar etter § 49» ¿QQPDUNVORYHQ § 29 første
ledd  2SSJDYHQ RPIDWWHU NDUWOHJJLQJ DY
eksisterende bruks- og eierrettigheter folk i
Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig
EUXN )LQQPDUNVNRPPLVMRQHQ D  )RUXW
IRU ¿QQPDUNVORYHQ YDU RPNULQJ   DY DOW
ODQGDUHDOL)LQQPDUNEHWUDNWHWVRPVWDWVJUXQQ,
KHQKROGWLOORYHQ ¿QQPDUNVORYHQ EOHGLVVH
DUHDOHQH VRP XWJM¡U RPNULQJ  NYDGUDWkilometer, overført fra staten ved Statskog SF
WLO )H)R  MXOL  )LQQPDUNVNRPPLVMRQHQ
E   +YRUYLGW HOOHU L KYLONHQ XWVWUHNQLQJ
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det er opparbeidet kollektive og private bruksog eiendomsrettigheter til tidligere statsgrunn i
Finnmark var imidlertid ikke avklart forut for
RYHUI¡ULQJHQ .RPPLVMRQHQV NDUWOHJJLQJ DY
slike rettigheter skal også bidra til å oppfylle
Norges forpliktelser under ILO konvensjonen
169, artikkel 14 (ILO 2013) vedrørende
kartlegging av urbefolkningers rettigheter til
ODQG 8WUHGQLQJHQH IUD ). VNDO OLNHYHO Y UH
HWQLVN Q¡\WUDOH 2SSGUDJHW WLO NRPPLVMRQHQ
er å vurdere eventuelle rettigheter ervervet av
innbyggere i Finnmark, familier, bygder eller
næringer, uavhengig av om de er samiske,
NYHQVNHHOOHUQRUVNH
FK har, gjennom en anbudskonkurranse,
bestilt sakkyndige utredninger for ulike områder
HOOHU IHOW L )LQQPDUN 1,.8 RJ 8QLYHUVLWHWHW
i Tromsø (UiT) har utredet feltene Stierdná/
Stjernøya og Sievju/Seiland (Felt 1), Unjárgga
gielda/Nesseby kommune (Felt 2), Sállan/
Sørøya (Felt 3) og Kárášjoga gielda/Karasjok
kommune (Felt 4) (Eyþórsson et al D
2011b; Myrvoll et al0\UYROOet al 
Øvrige samarbeidspartnere i utredningen av Felt
4 var Northern Research Institute (Norut) og
Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš/Samisk
1 ULQJV RJ 8WUHGQLQJVVHQWHU 6(*  9LGHUH
har Norsk institutt for naturforskning (NINA)
gjennomført en utredning av Varangerhalvøya
øst (Felt 5) som omfatter kommunene Vadsø og
Vardø (Øian et al 
Utredningene omfatter tidligere statsgrunn,
også grunn som FeFo etter overtagelsen i 2006
KDUVROJWWLOSULYDWHHOOHURIIHQWOLJHUHWWVVXEMHNWHU
Formålet var å fremskaffe grunnlagsmateriale for
FKs vurderinger av private og kollektive rettighetsforhold gjennom å bidra til en systematisk
kartlegging av nåværende og tidligere bruk av
landområder og naturressurser, samt rettsoppfatQLQJHUWLONQ\WWHWGHQQHEUXNHQ1,.8VRSSJDYH
VOLN GHQ YDU EHVNUHYHW L EHKRYVVSHVL¿NDVMRQHQ
fra FK, var å gi en beskrivende fremstilling av
ulike gruppers (jordbrukere, reindriftsutøvere,
N\VW RJ IMRUG¿VNHUH VM¡ODNVH¿VNHUH NRPELQDsjonsbrukere, fastboende bygdebefolkning,
fritidsbrukere/allmennhet og eventuelt andre)
bruk av grunn og naturressurser (Eyþórsson et
144
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alDE0\UYROO et al0\UYROO
et al 'HWYDUGDEUXNHQVLQQKROGRPIDQJ
RJYDULJKHWVRPVNXOOHEHVNULYHV1DWXUUHVVXUVHU
er et vidt begrep som omfatter både fornybare
RJ LNNHIRUQ\EDUH UHVVXUVHU %HJUHSHW EOH Sn
bakgrunn av utredningenes formål, avgrenset
til å omfatte fornybare ressurser i utmark,
ressurser som har næringsmessig betydning
eller rekreasjonsverdi i dag, men også i noen
grad ressurser som tidligere har vært av stor
betydning, men som nå for en stor del har mistet
sin økonomiske verdi (Eyþórsson et al. 2011a:
  8WUHGQLQJVDUEHLGHW IRNXVHUWH EnGH Sn
historisk og nåtidig bruk, samt på hvordan både
bruken og folks rettsoppfatninger om den har
utviklet seg over tid fra den dansk-norske staten i
1775 utstedte Kgl. Res. 27. mai 1775 angaaende
Jorddelingen i Finmarken samt Bopladsers
Udvisning og Skyldlægning (JordsalgsresoluVMRQHQ 8WUHGQLQJVDUEHLGHWVRPHUJMHQQRPI¡UW
av NIKU omfatter ikke vurderinger av private og
NROOHNWLYHEUXNVRJHLHQGRPVUHWWLJKHWHU).KDU
LI¡OJH¿QQPDUNVORYHQ § 32) ansvar for at saker
blir tilstrekkelig opplyst, og skal på selvstendig
grunnlag kartlegge eksisterende rettigheter
XDYKHQJLJ DY RP QRHQ KDU ODJW LQQ NUDY
Kommisjonen oppfordrer imidlertid interessehavere til å melde inn krav og rettigheter de
mener å ha (Finnmarkskommisjonen D 
NIKUs metodiske tilnærming til kartlegging av
landskaps- og ressursbruk i Finnmark

Eksisterende kunnskap fra tilgjengelige
skriftlige kilder, rettslige dokumenter samt arkiv
og databaser utgjør en viktig del av kildegrunnODJHW IRU XWUHGQLQJHQH , WLOOHJJ YDOJWH 1,.8 n
innhente informasjon fra lokalbefolkningen ved
KMHOS DY VS¡UUHVNMHPD RJ LQWHUYMXHU 0XQWOLJ
overlevert lokal kunnskap har vært en viktig
kilde til informasjon om ulike sider ved og,
ikke minst, ulike rettsoppfatninger omkring
landskaps- og ressursbruk og rettigheter tilknyttet
GHQ EHVNUHYQH EUXNHQ 9HUGLHQ DY VOLN ORNDO
kunnskap har blitt tydeliggjort de seneste tiårene
VHHNVHPSHOYLV'XQQ&UDPSWRQ RJ
har blant annet fått en viktig rolle i forskjellige

Thuestad, Eythorsson og Barlindhaug
rettighetsprosesser (se eksempelvis Eyþórsson
2008; 7RELDV  %UDWWODQG   (Q YLNWLJ
inspirasjon for NIKUs metodiske tilnærming
var Living Proof: The Essential Data-Collection
Guide for Indigenous Use- and Occupancy Map
Surveys (Tobias 2009), som beskriver en metode
for kartlegging av landskaps- og ressursbruk
utviklet i samarbeid med urfolk (Union of
British Columbia Indian ChiefsRJ(&275867
&DQDGD VRPHQGHODYNDPSHQIRUDQHUNMHQQHOVH
DYUHWWLJKHWHUWLOODQGRJUHVVXUVHUL&DQDGD
'DWDLQQVDPOLQJHQ KDU IRU HQ VWRU GHO Y UW
basert på omfattende kartbaserte spørre- og
LQWHUYMXXQGHUV¡NHOVHU 0nOJUXSSHQH YDU EnGH
den fastboende befolkning innenfor feltene
og reindriftsutøvere som benytter utredningsområdene i næringsøyemed, samt, i noen
tilfeller, personer som tidligere har vært bosatt,
HOOHU GUHYHW Q ULQJ L GH DNWXHOOH RPUnGHQH
Tematisk tar undersøkelsene utgangspunkt i
¿QQPDUNVORYHQ    KYRU GHW IUHPJnU
hvilke ressurser som omfattes av rettigheter
for henholdsvis Finnmarks og den enkelte
NRPPXQHV LQQE\JJHUH 8WUHGQLQJVDUEHLGHW
fokuserte blant annet på bruk av beiteland (rein,
VWRUIHVPnIHRJKHVW VOnWWHPDUNVHWHUGULIW¿VNH
LYDQQRJYDVVGUDJVDPWVM¡ODNVH¿VNH MDNWRJ
fangst, hogst, torvuttak, bær, sennagress, egg
og dun, duodjiimaterialer, ferdsel og rekreasjon
(Eyþórsson et al D E 0\UYROO et al
2011; Myrvoll et al. 'HWEOHXWIRUPHWHW
spørreskjema hvor folk ble bedt om å redegjøre
for sin egen og familiens bruk av ressurser,
og å stedfeste bruken gjennom stedsnavn og
kartfesting av bruksområder for hver ressurs de
EHVNUHY%UXNHQVYDULJKHWRJRPIDQJVNXOOHRJVn
DQJLVLVNMHPDHW5HVSRQGHQWHQHEOHYLGHUHVSXUW
om deres forståelse av og oppfatninger omkring
UHWWLJKHWHU WLO ODQG RJ UHVVXUVHU (QNHOWH DY
respondentene deltok i undersøkelsen på vegne
DY E\JGHODJ HOOHU VLLGD 'HW EOH JMHQQRPI¡UW
kartbaserte oppfølgingsintervjuer av et utvalg
personer som hadde svart på spørreundersøkelsen og intervjuer av andre informanter som
meldte sin interesse eller representerte områder
eller næringer som var ufullstendig dekket av

NAM 2013
VS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ 'LVVH LQWHUYMXHQH IXOJWH
WHPDWLNNHQLVS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ
En betydelig datamengde ble samlet inn
JMHQQRPVS¡UUHRJLQWHUYMXXQGHUV¡NHOVHQH'HW
ble opprettet en database hvor man kan sammenstille og visualisere stedfestet informasjon, samt
se på sammensetningen av ulike former for
ressursutnyttelse, brukens intensitet, varighet
og omfang, for eksempel innenfor et bestemt
område eller i forhold til en bestemt person/
IDPLOLH HOOHU JUXSSH .RUW VDJW KYD VRP KDU
foregått hvor, hvor lenge, i hvilket omfang og
LNNHPLQVWKYHPKDUY UWLQYROYHUW'DWDEDVHQ
er å anse som en digital representasjon av
informantopplysninger vedrørende bruk av
områder og ressurser (Eyþórsson et alD
Eyþórsson et al. 2011b: 7; Myrvoll et al
22; Myrvoll et al.    'HQ LQQHKROGHU
informasjon sett fra brukernes perspektiv, og det
HULNNHODJWLQQRSSO\VQLQJHUIUDDQGUHNLOGHU,
og med at databasen er digital er det imidlertid
gode muligheter for å sammenholde innsamlede
data med andre kilder, som for eksempel
Reindriftsforvaltningens kartmateriale (2013),
Ørnulf Vorrens (1962) kartlegginger av reindrift
i Finnmark, kulturminnedatabasen Askeladden
(2013) og Statskogs (2002 a og b) registreringer
DYE\JQLQJHULXWPDUN
Lokal kunnskap om kulturminner og tradisjonell
landskaps- og ressursbruk

I løpet av de siste tiårene har det vokst frem en
EHYLVVWKHW RPNULQJ YHUGLHQ DY ORNDO NXQQVNDS
Lokal kunnskap omfatter i mange sammenhenger
informasjon om sammenhengen mellom kulturPLQQHURJWUDGLVMRQHOOODQGVNDSVRJUHVVXUVEUXN
Slik kunnskap er i økende grad systematisk
samlet inn og tatt i bruk av regionale kulturminnemyndigheter, forskere og andre aktører innenfor
kulturminnefeltet i Norge (se eksempelvis
)DOFK RJ 6NDQGIHU  %DUOLQGKDXJ et al.
6FKDQFKH%DUOLQGKDXJ ,GDJ
oppfattes slik kunnskap som verdifull, og ikke
PLQVW OHJLWLP NXQQVNDS 'HW V\QHV OLNHYHO å
være et skille i hvordan bruk av lokal kunnskap
om kulturminneverdier er implementert i
145
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1RUJH , VDPLVNH VDPPHQKHQJHU VHU GHW XW WLO
at lokal kunnskap er integrert i kulturminneforvaltning og forskning i større grad enn innenfor
arkeologien for øvrig'HWWHNDQKDVDPPHQKHQJ
med at bruk av lokal kunnskap innenfor samisk
arkeologi også inngår i et omfattende identitetsprosjekt, mens lokal kunnskap i arkeologien for
¡YULJ SULP UW EHQ\WWHV IRU n EHO\VH VSHVL¿NNH
SUREOHPVWLOOLQJHU 'HW V\QHV n Y UH HW PHU
bevisst fokus på samarbeid med lokalbefolkning
og på bruk av lokal kunnskap innenfor samisk
arkeologisk forskning og forvaltning enn
LQQHQIRU QRUVN DUNHRORJL JHQHUHOW 6DPHWLQJHW
har blant annet utarbeidet retningslinjer for
vurdering av samiske hensyn ved endret bruk
av utmark som beskriver tradisjonell praksis og
kunnskap om utmarksbruk som en sentral del av
YXUGHULQJVJUXQQODJHW 6DPHWLQJHW 
Erfaringer fra en rekke forskjellige registreringsprosjekter viser at lokal kunnskap om
kulturminner og om sammenhengen mellom
kulturminner og tradisjonell landskaps- og
ressursbruk kan ha stor nytteverdi for gjennomI¡ULQJ RJ UHVXOWDW DY XQGHUV¡NHOVHQH 'HW HU
dokumentert at lokal kunnskap kan gi relevant
informasjon om kulturminner og være til
nytte som kunnskapsgrunnlag for kulturminneregistrering og prognosevurderinger (se
HNVHPSHOYLV %DUOLQGKDXJ et al. 2007; Skandfer
2009; Sommerseth 2009; Norberg og Fossum
%DUOLQGKDXJRJ3HWWHUVHQ6FKDQFKH
%DUOLQGKDXJ /RNDONXQQVNDS
kan bidra til forståelsen av både kulturminner
og sammenhengen mellom kulturminner og
ODQGVNDSV RJ UHVVXUVEUXN , QRHQ WLOIHOOHU NDQ
slik kunnskap være avgjørende for å forstå
NRQNUHWH PRUIRORJLVNH WUHNN YHG NXOWXUPLQQHU
En tradisjonell lavvo har en struktur med et
sentralt ildsted og to steinrekker (bearpmet)
fra ildsted til utgang (se eksempelvis Leem
 >@  8QGHU UHJLVWUHULQJHU L 'HDQRGDW
(Vestertana) ved Tanafjorden ble det imidlertid
påvist et større antall ildsted med en enkelt
VWHLQUHNNH %DUOLQGKDXJ    , GHWWH
området er lavvoinngangen gjennomgående
østvendt, men orienteringen til den ene
steinrekken varierte og kunne være plassert både
146
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QRUGHOOHUV¡UIRULQQJDQJHQ'HWYLVWHVHJnY UH
en helt konkret og praktisk årsak for ildstedenes
XWIRUPLQJ ,I¡OJH HOGUH UHLQGULIWVXW¡YHUH NXQQH
OHLUSODVVHUVHVOLNXWXQGHUYnURJK¡VWÀ\WWLQJHQ
QnUIDPLOLHQHLNNHYDUPHG,RJPHGDWPDQLNNH
var så mange ble bare halve lavvoen klargjort
for bruk, og man passet også på å organisere
lavvoen slik at man satt med ryggen mot vinden
IRUDWU¡\NHQIUDEnOHWLNNHVNXOOHGULYHPRWGHP
Eksempler som dette viser at muntlige tradisjoner
blir bekreftet av landskap og arkeologiske
kulturminner, og kulturminner blir bekreftet
DY PXQWOLJH WUDGLVMRQHU *MHQQRP V\VWHPDWLVN
dokumentasjon og visualisering av konteksten
mellom lokal kunnskap og arkeologiske spor
i terrenget kan man videreføre kunnskapen til
andre sammenlignbare områder og dermed øke
GHQJHRJUD¿VNHUHOHYDQVHQ 6WHZDUWet al
%DUOLQGKDXJ 
I utredningsarbeidet NIKU har utført for FK
kan man grovt sett snakke om et tidsperspektiv
på 150 nU 'HWWH HU L DUNHRORJLVN VDPPHQKHQJ
en svært kort tidshorisont ettersom bosettingen i
)LQQPDUNVWUHNNHUVHJPHUHQQnUEDNRYHU
L WLG VH HNVHPSHOYLV 2OVHQ   6DPWLGLJ
er de siste hundreårene en viktig historisk
periode med store samfunnsendringer, og det
er forholdsvis få skriftlige kilder som beskriver
VDPLVN DNWLYLWHW RJ ERVHWWLQJ IUD GHQQH WLGHQ
Eksisterende kilder er i mange tilfeller skrevet av
embetsmenn fra kirke og stat, og bør ses i lys av
VDPWLGHQVVRVLDOGDUZLQLVWLVNHRJQDVMRQDOLVWLVNH
strømQLQJHU,RJPHGDWHOGUHVNULIWOLJHNLOGHUL
stor grad representerer et ensidig og negativt syn
på samisk kultur og levesett er muntlig overlevert
kunnskap og kulturminner viktige kilder til
kunnskap om samiske bruks- og bosetningsomUnGHU+XQGUHnUVJUHQVHQIRUDXWRPDWLVNIUHGQLQJ
av samiske kulturminner gjør også bruk av
muntlige kilder mye mer relevant enn for mange
DQGUHDUNHRORJLVNHNRQWHNVWHU
Respondentene på NIKUs spørre- og intervjuundersøkelser har bidratt med store mengder
data om historisk og nåværende landskaps- og
UHVVXUVEUXN LQQHQIRU GH UHVSHNWLYH IHOWHQH
'H KDU RJVn EHVNUHYHW RJ NDUWIHVWHW VSRU HWWHU
EUXN RJ VWUXNWXUHU WLONQ\WWHW GHQQH EUXNHQ
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'HWWH GUHLHU VHJ EODQW DQQHW RP XWPDUNVVOnWWHU
torvuttak, gjerdeanlegg, sommerboplasser,
leirplasser, gammer, gammetufter, hytter og
veier (Eyþórsson et al. 2011a, 2011b; Myrvoll
et al  0\UYROO et al   (Q GHO DY
de beskrevne strukturene er trolig eldre enn
hundre år og omfattes dermed av fredningsbeVWHPPHOVHQH L NXOWXUPLQQHORYHQ   'HWWH
gjelder kanskje særlig gammer, gammetufter og
øvrige strukturer på boplass- og leirområder som
KDU Y UW L EUXN L JHQHUDVMRQHU 8QGHUV¡NHOVHQH
har imidlertid i liten grad resultert i informasjon
om kulturminner generelt, dette uavhengig av
IUHGQLQJVVWDWXV'HWWHPnVHVLVDPPHQKHQJPHG
at kartlegging av kulturminner og klarlegging
av en eventuell fredningsstatus til beskrevne
strukturer ikke har inngått i NIKUs utredningsDUEHLGIRU).8QGHUV¡NHOVHQHVRJRJVnUHVSRQdentenes, fokus, har vært på bruk og strukturer
WLONQ\WWHWEUXNLNNHSnNXOWXUPLQQHU
'H LQQVDPOHGH GDWDHQH IRUWHOOHU P\H RP
områdebruken og, på generell basis, en del
om potensialet for kulturminner innenfor
XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHQH 'HWWH JMHOGHU Værlig
aktiviteter man erfaringsmessig vet etterlater
VSRU L WHUUHQJHW (Q JMHQQRPJDQJ DY PDWHULDOHW
fra spørre- og intervjuundersøkelsene i UnjárgaNesseby viser imidlertid at koblingen mellom
bruk og konkrete kulturminner ikke uten videre
HU nSHQEDU %DUOLQGKDXJ RJ 7KXHVWDG  
Gammer benyttes eksempelvis i forbindelse med
snarefangst selv om de ikke er direkte koblet til
IDQJVWHQ VHHNVHPSHOYLV1LOVHQ 3RWHQVLalvurderinger som er basert på muntlig overlevert
lokal kunnskap vil også til en viss grad begrenses
WLOnRPIDWWHGHVLVWHKXQGUHnUHQH6DPWLGLJKDU
den beskrevne bruken ofte en større tidsdybde
enn informantene konkret har kunnskap om,
og informasjonen kan derfor være relevant for
HQ OHQJUH WLGVSHULRGH HQQ PDQQV PLQQH 'HW HU
en kontinuitet i landskaps- og ressursbruk som
JM¡U DW PDQ RIWH NDQ ¿QQH ÀHUH «generasjoner»
av samme type kulturminne i umiddelbar nærhet
%DUOLQGKDXJ 
Vår erfaring med bruk av lokal kunnskap om
landskaps- og ressursbruk og lokal kunnskap om
kulturminner viser at det er viktig å ha et klart
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formål og en systematisk tilnærming til slik
GDWDLQQVDPOLQJ , IRUELQGHOVH PHG XWUHGQLQJVarbeidet for FK samlet NIKU inn et omfattende
datamateriale gjennom spørre- og intervjuunderV¡NHOVHU 0HG XQQWDN DY HQNHOWH NXOWXUPLQQHtyper som har en klar tilknytning til bruk, slik som
gammer og gammetufter, fremkom forholdsvis
OLWHLQIRUPDVMRQRPNRQNUHWHNXOWXUPLQQHU,RJ
med at undersøkelsene ikke primært fokuserte på
kulturminner er også datamaterialet i begrenset
grad direkte relevant for kulturminneregistringer
%DUOLQGKDXJ RJ 7KXHVWDG   ,QGLUHNWH NDQ
LPLGOHUWLG GDWDHQH KD YHUGL 9L PHQHU DW GDWD
vedrørende landskaps- og ressursbruk sammen
med visualiseringer på kart kan øke kunnskapen
om både lokalisering konkret og generelle lokaliVHULQJVIDNWRUHU IRU HQNHOWH W\SHU NXOWXUPLQQHU
Innsamlete data fra et område kan, i tillegg til
å ha lokal utsagnskraft, bidra til økt generell
kunnskap om kulturminnetyper og hvor man
NDQ IRUYHQWH n ¿QQH VOLNH NXOWXUPLQQHU L DQGUH
VDPPHQOLJQEDUH RPUnGHU 'HWWH NDQ Y UH HW
bidrag til å utvide erfaringshorisonten angående
de seneste hundreårenes kulturhistorie, kulturPLQQHU RJ NXOWXUPLQQHW\SHU ,QQVDPOHGH GDWD
om ressurs- og landskapsbruk har imidlertid
begrenset verdi for å kartlegge bosetting og bruk
i tidligere tidsperioder som stein- og jernalder
hvor også klima- og ressursbildet til dels var
DQQHUOHGHV
Lokal kunnskap vedrørende landskaps- og
ressursbruk og om kulturminner kan tilretWHOHJJHV L HW JHRJUD¿VN LQIRUPDVMRQVV\VWHP
KHUHWWHU *,6  9HG EUXN DY *,6 NDQ PDQ
sammenstille og visualisere ulike aspekter
ved kulturminner og landskapsbruk innenfor
GH VDPPH RPUnGHQH (Q VOLN GDWDEDVH PHG
stedfestede data om kulturminner og historisk
bruk åpner muligheter til å nyttiggjøre seg av
lokal kunnskap til blant annet prediksjon, slik at
man bedre kan målrette eventuelle undersøkelser
i områder ut over de opprinnelige undersøkelVHVRPUnGHQH 'DWDEDVHQ VRP HU RSSUHWWHW Sn
grunnlag av datamaterialet samlet inn gjennom
utredningsarbeidet for FK vil kunne bidra med
materiale som kan styrke utsagnskraften også for
RPUnGHUPHGPDQJHOIXOOWGDWDJUXQQODJ
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Lokal kunnskap om kulturminner og tradisjonell
landskaps- og ressursbruk i de pågående
rettighetsprosessene i Finnmark

Rettigheter til land og ressurser kan være
omstridt, og det ligger sannsynligvis ulike
motiver til grunn for å gjennomføre og å delta
i den type undersøkelser NIKU har gjennomført
L )LQQPDUN ).V DUEHLG HU ORYSnODJW RJ GHUHV
PRWLY HU L Vn PnWH NODUW 'HW VDPPH JMHOGHU
NIKU hvis arbeid for FK er utført i henhold
til en oppdragsbeskrivelse og med et klart
formål om å fremskaffe grunnlagsmateriale
for FKs vurderinger og derigjennom bidra til
).V JMHQQRPI¡ULQJ DY VLWW ORYSnODJWH RSSGUDJ
%HIRONQLQJHQV PRWLYHU IRU n ELGUD WLO XQGHUV¡NHOVHQ NDQ Y UH PHU VDPPHQVDWW *MHQQRP
LQWHUYMXXQGHUV¡NHOVHQH ¿NN YL EHGUH NMHQQVNDS
WLOLQIRUPDQWHQHVPRWLYHUIRUnGHOWD*MHQQRPgående var mange bekymret for hva kommisjonsarbeidet ville bety for deres bruk, og om de
risikerte tap av bruksrettigheter hvis de ikke
rapporterte inn sin bruk og hvordan de oppfattet
VLQH UHWWLJKHWHU , ÀHUH DY LQWHUYMXHQH PHG GH
IDVWERHQGH¿NNYLHWNODUWLQQWU\NNDYDWGHQQH
bekymringen ble forsterket av omfattende krav
fra enkelte reineiere som krevde eiendomsrett
til store arealer basert på kontinuerlig bruk av
EHLWHODQG 'HQ ERIDVWH EHIRONQLQJHQ EOH L QRHQ
tilfeller provosert til å fremskaffe dokumenWDVMRQSnVLQEUXNDYGHVDPPHRPUnGHQH)RU
mange fastboende var dette en viktig motivasjon
for å bidra til å kartlegge historisk og nåværende
ODQGVNDSVRJUHVVXUVEUXN
Kvaliteten og detaljnivået på informasjonen
gitt gjennom spørreskjema og kartmateriale
HU YDULHUHQGH 9nUW LQQWU\NN HU LPLGOHUWLG DW
GH ÀHVWH UHVSRQGHQWHQH WRN RSSJDYHQ DOYRUOLJ
RJ YDU VY UW Q¡\H PHG n In IDNWDHQH NRUUHNW
Ettersom utredningsarbeidet var en del av en
prosess for å fastslå bruks- og eiendomsrettigheter til betydelige areal og ressurser, var vi
bevisst på muligheten for at individer og/eller
JUXSSHUNXQQHRYHUGULYHHJHQEUXN(QVDPPHQstilling av informasjon fra ulike brukere og
brukergrupper gav imidlertid ingen klare indikaVMRQHUSnGHWWH'HLQQVDPOHGHGDWDHQHEOHRJVn
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VDPPHQKROGWPHGLQIRUPDVMRQIUDDQGUHNLOGHU
Lokale interesserepresentanter har beskrevet
NIKUs utredninger som relativt korrekte beskriYHOVHUDYVLWXDVMRQHQVOLNVRPGHRSSIDWWHUGHQ
'HWHUYnURSSIDWQLQJDWDUEHLGHWVRPEOHODJWQHG
i forbindelse med spørreskjemaene og intervjuundersøkelsene har gitt folk bedre mulighet til å
delta i prosessen, og dermed gitt rettighetskartOHJJLQJHQVW¡UUHOHJLWLPLWHWORNDOW6DPWLGLJKDU
prosessen økt bevisstheten lokalt omkring rettighetsspørsmål, og i noen tilfeller ført til at gamle
NRQÀLNWHU RJ XNODUKHWHU RPNULQJ HLHQGRPVUHWW
RJJUHQVHUKDUInWWQ\DNWXDOLWHW
NIKUs arbeid er beskrevet som verdifullt
av FK, og FKs rapporter er delvis basert på
1,.8V XWUHGQLQJHU /RNDO NXQQVNDS KDU
derigjennom, som en del av kildegrunnlaget for
FKs vurderinger, en plass i rettighetsprosessene
L )LQQPDUN 'H LQQVDPOHGH GDWDHQH RPIDWWHU
imidlertid ikke informasjon om konkrete
strukturer beskrevet som kulturminner, det dreier
seg om muntlig informasjon om hvilke områder
VRPEOHEUXNWWLOKYDRJDYKYHP8WUHGQLQJHQH
utgjør også bare en del av grunnlagsmaterialet
for FK som i stor grad har lagt vekt på skriftlig
dokumentasjon, for eksempel fra gamle rettstvister og statens myndighetsutøvelse i forbindelse med utvisning av eiendom for boplasser,
XWPDUNVVOnWWHUODNVHSODVVHURJYHGWHLJHU'HWHU
altså lagt betydelig vekt på bruk og rettigheter
som følger vedvarende bruk av områder hvor
staten har utvist et aktivt eierskap – et eierskap
DY RPUnGHU VRP LI¡OJH ¿QQPDUNVORYHQ LNNH
WLOK¡UHU VWDWHQ 'HQ KLVWRULVNH ODQGVNDSV RJ
ressursbruken som ikke er skriftlig dokumentert,
men som i dag primært kan spores i form av
blant annet kulturminner er ikke vektlagt i
VDPPH JUDG 'LVVH VSRUHQHV SRWHQVLHOOH VWDWXV
som automatisk fredete kulturminner har ikke
vært et tema for utredningene og eventuell
kulturminneverdi inngår heller ikke som en
del av vurderingsgrunnlaget i FKs rapporter
)LQQPDUNVNRPPLVMRQHQEFG 
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Avslutning

Vi har i dette debattinnlegget sett på bruk av
kulturminneverdier i de pågående rettighetsprosessene i Finnmark i lys av påstanden:
Fysiske spor etter lang tids bruk av et område
EUXNHVVRPDUJXPHQWLUHWWLJKHWVNUDY'HW
er motstand mot å registrere slike spor som
automatisk fredete kulturminner fordi de vil
medføre en begrensning og “heftelse” på eiendom,
og fordi kulturminner som trekkes fram i en slik
rettighetsprosess brukes til å fortelle en bestemt
KLVWRULHRPIRUWLGHQ

Sett på bakgrunn av prosessene i Finnmark
så langt og vår befatning med kartlegging
av historisk og nåværende landskaps- og
ressursbruk stemmer ikke denne påstanden helt
RJ KROGHQW /RNDO NXQQVNDS KDU VWnWW VHQWUDOW
i NIKUs utredningsarbeid og dokumentert
kunnskap om landskaps- og ressursbruk er også
tatt i bruk av FK som en del av kommisjonens
YXUGHULQJVJUXQQODJ'HSnJnHQGHUHWWLJKHWVSURsessene kan sies å ha ført til en økende bevissthet
omkring rettighetsspørsmål, og det har, både hos
enkeltpersoner, bygdelag og siidaer, oppstått
et behov for å kartlegge og dokumentere egen
bruk som grunnlag for å fremme rettighetskrav
LSURVHVVHQHL)LQQPDUN).KDUVnODQJWLOLWHQ
grad etterspurt opplysninger om kulturminner
i landskapene som vitner om den beskrevne
bruken, men forholder seg til beskrivelser og
NDUWVRPYLVHUUHVXUVVRPUnGHURJKLVWRULVNEUXN
'HWHUGHUIRU så langt lite som tyder på at det er
grunnlag for å si at det eksisterer motstand mot å
registrere spor etter bruk som automatisk fredete
NXOWXUPLQQHU Kartlegging av eventuelle kulturminneverdier har ikke vært i fokus, verken hos
ORNDOEHIRONQLQJ HOOHU ). 'HW HU PXOLJ DW IRON
har tatt i bruk kulturminner i sin argumentasjon
ovenfor FK, men vi har ikke inntrykk av at dette er
YHOGLJIUHPWUHGHQGH,GHWRI¡UVWHXWUHGQLQJHQH
Stierdná/Stjernøya og Sievju/Seiland (Eyþórsson
et alD), Unjárgga gielda/Nesseby kommune
(Eyþórsson et al. 2011b), inngikk egne kapitler
RP NXOWXUPLQQHU , GH VHQHUH XWUHGQLQJHQH HU
imidlertid kulturminner utelatt ettersom FK ikke
anser kulturminner og registrering av kultur-
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PLQQHUVRPnOLJJHLQQHQIRUVLWWPDQGDW1,.8
er av den oppfatning at kulturminner tilknyttet
landskaps- og ressursbruk gjennom de siste 150
år er relevant for kartleggingsarbeidet til FK,
men fysiske kulturminner har altså ikke fått noen
sentral plass i utredningene og heller ikke i de
DYJM¡UHOVHQHVRPVnODQJWHUWDWW
Erfarne utmarksbrukere har ofte bred
kunnskap om sporene bruken har satt i terrenget
RJ RIWH RJVn RP NXOWXUPLQQHU 6DPPHQ PHG
muntlig overført kunnskap, vil slike spor kunne
være viktige kilder til informasjon om landskapsog ressursbruk fra Finnmarks nære historie hvor
skriftlige kilder og offentlig dokumentasjon ikke
HUWLOIUHGVVWLOOHQGH)LQQPDUNVODQGVNDSHWHURJVn
et landskap med god evne til å bevare en synlig
materialitet med lang tidsdybde, noe som er av
EHW\GQLQJ IRU IRONV NMHQQVNDS WLO NXOWXUPLQQHU
Synlige kulturminner i landskapet har gjennom
sin tydelige tilstedeværelse blitt en del av
folks bevissthet og inngår som en naturlig del
av kunnskapen og fortellingene hos dem som
NMHQQHU RJ EUXNHU VLQH RPUnGHU %DUOLQGKDXJ
  (NVHPSHOYLV HU GHW L 8QMiUJD1HVVHE\
en sterk tradisjon med gammer i utmark brukt i
forbindelse med blant annet reindrift, utmarksVOnWWHU MDNW IDQJVW ¿VNH RJ E USOXNNLQJ
Gammene ligger særlig i tilknytning til utmarkslåtter og vinterfangstomrnGHU 1LOVHQ 
Ved å i større grad inkludere slike spor i kartleggingsarbeidet ville man fått et bredere kunnskapsgrunnlag om lokalbefolkningens historiske og
QnY UHQGHODQGVNDSVRJUHVVXUVEUXN
Summary
Pursuant to the Finnmark Act, the Finnmark Commission
was established in order to identify potentially existing
collective or individual use- and property rights on
ODQG IRUPHUO\ GH¿QHG DV VWDWHRZQHG LQ )LQQPDUN 7KH
Commission charged the Norwegian Institute for Cultural
Heritage Research (NIKU) with reviewing historical and
current land- and resource use within selected survey areas.
NIKU conducted several large-scale map-based surveys
concerning individual and communal traditional use, as well
as common understandings of the rights situation related to
land- and resource use.
Local knowledge describing traditional land- and
resource use has so far been deemed of value for the ongoing
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rights processes in Finnmark. There is, however, little to
suggest that the physical traces of the described use have had
an important place in either the proceedings or the decisions
made so far. In our opinion, cultural heritage sites and local
knowledge are important sources of information for a time
period when written sources and public documents are less
than adequate, and viewed together such data contribute to
a broader understanding of both cultural heritage sites and
the relationship between sites and historic land- and resource
use.
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