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HØRINGSUTTALELSE – KONVENSJON MELLOM NORGE OG FINLAND OM 

OPPFØRING OG VEDLIKEHOLD AV REINGJERDER OG ANDRE TILTAK 

 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til Landbruks- og 

matdepartementets høringsbrev vedrørende konvensjon mellom Norge og Finland om 

oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på 

det andre rikets område av 9. desember 2014. Tema for høringen er hvorvidt den nye 

konvensjonen skal ratifiseres for påfølgende iverksetting i de to landene.  

 

FeFo er grunneier av ca. 95 % av Finnmark fylke og forvalter grunn og naturressurser mv. 

som den eier i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven for øvrig. 

Reingjerdet vil således få betydning for de interesser FeFo er satt til å ivareta.  

 

FeFo ser positivt på at det er et ønske om å regulere ansvarsfordelingen når det gjelder 

oppføring og vedlikehold av gjerdene. For FeFo er det sentralt at det i utformingen av 

konvensjonen er tatt hensyn til effektene tiltaket vil ha på naturmangfoldet og friluftslivet i 

området. Dette innebærer at det ved oppføring må tilrettelegges for at folk kan ferdes i 

området og at det foreligger klare ansvarsregler for vedlikehold og oppfølging dersom dette 

ikke gjennomføres i tilstrekkelig grad. Vi ser at dette er tatt hensyn til på bakgrunn av 

konsekvensutredningen og at det skal gjennomføres avbøtende tiltak for å sikre at disse 

hensynene ivaretas.  

 

FeFo er på bakgrunn av dette positive til ratifisering av konvensjonen.  

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

 

 

Sverre Pavel       Christina Dahr 
leder grunn og rettigheter      rådgiver 

Tel: 94261535 
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