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HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE NY NORSK - SVENSK
REINBEITEKONVENSJON.

Viser til brev av 27.8.2010 fra Landbruks-  og matdepartementet til Svahken sijte hvor det
fremgår at høringsfristen for uttalelse for de berørte reindistrikter er 15.oktober 2010.
Svahken sijte er et av de berørte reinbeitedistrikt og vil med dette avgi sin høringsuttalelse.

Svahken sijte mener i hovedsak at forslaget til ny reinbeitekonvensjon kan danne
grunnlaget  for en ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige.

Svahken sijte/Elgå Reinbeitedistrikt, heretter Svahken sijte, er fornøyd med at gjerdetrassen
som er beskrevet i områdeprotokollen § 44 og § 45 er tatt med i konvensjonsteksten fra
Rogshåen i elven Røa og til Grovelsjon, og fra Grovlands utløp til Flotningen hvor riksvei
218 krysser riksgrensen mellom de to stater.

Svahken sijte grenser mot Idre Nya Sameby fra Rogshåen i elven Røa og ned til Grovelsjoen.
Fra Grovfans utløp og ned til Flotningen ved riksvei 218 grenser ikke Svahken sijte mot noen
svensk sameby.

Svahken Sijte er også fornøyd med at gjerdetrassen fra Grovfans utløp til Rr 140 A hvor
riksvei 221 krysser riksgrensen mellom de to land er endret.

Dette trassevalget ivaretar hensynet til de klimatiske forholdene når det gjelder
snømengde/snøfonner som legger seg i løpet av vinteren, ved at gjerdetrassen er flyttet ned i
skoggrensen Området rundt Salsfjellet er viktig for Svahken sijte om våren, da mye av
reinkalvingen foregår i dette området. Det nye reingjerdet vil bli et inntakt fysisk hinder som
ikke er neddrevet av snø. Reingjerdet vil forhindre sammenblandinger av rein mellom Idre
Nya Sameby og Svahken sijte i en meget følsom periode for reinen som reinkalvningen
utgjør.

De norske fjellområdet ved Grovelsjon brukes som hovedfartsåre av svenske turister. Svahken
sitje har problemer med menneskelige aktiviteter i dette området når man kommer flyttende
med rein ned til beitehagen på Gruvhammeren på sommeren og høsten. Reinen blir lett skremt
ved at turister, og de har ofte med seg hunder, ferdes i området, Det vanskeliggjør arbeidet for
reineierne under flyttningen av reinen inn til beitehagen.

Ved at gjerdetrassen endres fra nåværende trasse til konvensjonsforslagets trasse blir området
noen hundre meter videre, og det fører til at flyttveien inn til beitehagen blir større. Flyttingen
med rein blir lettere og mer forutsigbart for reineierne i forhold til menneskelige aktiviteter.



Svahken sijte mener at følgende merknader bør utredes nærmer.

Overprøvningsnemden, i egenskap av å være en domstol, har rett til å fatte vedtak i tvister
mellom reindriftssamer/reinbeitedistrikter. For at rettssikkerheten til den enkelte
reineier/reinbeitedistrikt skal ivaretas, bør det innarbeides en ankemulighet til i lovteksten. På
samme måte som vedtak vedrørende konsesjonsavgiften i konvensjonen kan ankes jamfør
kapitel 4 artikkel 18 i konvensjonsteksten.

Svahken sitje mener at det skal utgå erstatning fra respektive lands myndigheter til de
reindriftssamer/reinbeitedistrikter som blir berørt av omfordelningsprinsippet av beiteområder
eller at reineiere/reinbeitedistrikter blir berørt på annen måte. I lovteksten er det kun omtalt
muligheter til skadeerstatninger i etterhånd.

Reingjerder langs beitegrenser mellom norsk og svensk reindrift er nødvendig for å unngå
sammenblandinger av rein, uansett om den norsk - svenske reinbeitekonvensjon blir ratifisert
Landskaps topografien langs riksgrensen mellom Sverige og Norge er grunnlaget for behovet
av et funksjonelt reingjerde mellom norsk og svensk reindrift.

Svahken sijte mener at det må avsettes midler direkte over respektive lands statsbudsjetter
som er øremerket til reinbeitekonvensjons arbeid med forvaltning og bygging/vedlikehold av
reingjerder som er nevnt i konvensjonsteksten mellom norsk og svensk reindrift

Med vennelig hilsen

Svahken sijte/Elgå Reinbeitedistrikt
v/ Lars Ivar Danielsen
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