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Høringsbrevet er behandlet i kommuens tekinisk- og miljøutvalg. Og et enstemmig utvalg stiller seg bak
følgende uttale:

Hemnes kommune tar til etterretning at det er utarbeidet en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon som det
går fram av brev fra departementet datert 07.07.2010. I utgangspunktet er kommunen positiv til at det nå
kommer på plass en ny konvesjon som virker klargjørende for forvaltningen av den grenseoverskridende
reindriften. Dette må antas å være en fordel både for reindriftsutøverene og andre interesenter i
utmarksarealene i berørte områder på begge sider av grensen.

En føring i den nye reinbeitekonvensjonen som kan være av stor betydning for fremtidig arealforvaltning i
reinbeitedistrikter er konvensjonsens artikkel 4 annet ledd: " Landene har overfor hverandre forpliktet seg
til å legge til rettefor en bærekraftig reindrift og ved å sørgefor at nærmere angitte områder står til
disposisjon for reindriften fra det annet land. Som enfølge av en slik forpliktelse, kan ikke myndighetene i
respektive land uten videre innskrenke eller forringe disse områdene gjennom ulike tiltak dersom dette kan
føre til at reindriften i området blir vesentlig
Vanskeliggjort.". I utgangspunket er dette rimelig, og også i tråd med reindriftens hevdvundne rettigheter
og samenes rettigheter som urfolk, som Norge allerede er forpliktet til å ivareta gjennom internasjonale
konvensjoner. På den annen side er det her i høy grad rom for tolkninger både av hvilke tiltak og hvilket
omfang som er egnet til å forringe og innskrenke reindriftsområdene. Det er derfor av stor betydning at en
får balanserte avveininger i forbindelse med arealforvaltning i disse områdene, og at ulike brukerinteresser
er lydhøre ovenfor hverandres interesser i arealbruk og næringsutøvelse.

Et viktig prinsipp i den nye konvensjonen er at reindriftsutøvere på begge sider av grensen skal ha saker
som berører disse til høring. Dette er fastslått i konvensjonens artikkel 13. Også under dagens
forvaltningsregime er svenske samebyer uttaleberettiget. Dette besørges i dag av Reindriftsforvaltningen
som ber disse om uttale i saker som angår disse Dette anses som kurant for kommunen.

Annet ledd i artikkel 13 presiserer at denne høringsbestemmelsen i forhold til Reinbeitenemnden ikke
påvirker den ordinære høringen som skal skje overfor berørte private og offentlige interesser etter annet
lovverk. I områdeprotokollen er det satt opp en detaljert oversikt over tiltak som vil bli gjennomført i
forbindelse med gjennomføringen av reinbeitekonvensjonen. Flere av disse har et omfang som åpenbart vil
kreve koneskvensutredning etter PLB. Dette er egnet til å skape en forståelse av at det nye Norsk-svenske
reinbeitenemnda legger opp til en forvaltning som overstyrer annet lovverk og andre samfunnsinteresser.
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I følge artikkel 3 forutsettes det at den grenseoverskridende reindriften skal utøves i samsvar med de
rettigheter og plikter som følger nasjonan rett i det land som reindriften utøves,  om ikke annet felger av
konvensjonen.  Dette er etter kommunens skjønn en noe uheldig formulering, som også bidrar til å skape
tvil om det her er tale om en avgrensing av norsk rettsutøvelse innenfor de aktuelle områder.

Hemnes kommune vil derfor understreke at det må forutsettes at den Norsk-svenske reinbeitenemnda kun
skal ha en konsulterende rolle i forhold som berører interesser utenom reindriftsnæringen, og at
innsigelsesinstituttet fortsatt skal ligge hos norsk sektormyndighet, representert ved områdestyret for
reindrift, slik som i dag Videre må det forutsettes at det ikke under noen omstendighet kan iverksettes
tiltak på intiativ av den nye reinbeitenemnden som er i strid med gjeldende saksbehandling etter PBL , eller
at det settes i gang tiltak uten at berørte parter blir hørt. Disse momenter må tas eksplesitt inn i
konvensjonens artikkel 13, hvor nemndens myndighetsområde er fastlagt.

Hemnes kommune forutsetter videre at konvensjonsutkastets Kap. 2, Artikkel 9, pkt 2. om rett til å ta
brensel og virke, oppføre anlegg og bolig, og rett til jakt og fiske, forstås slik reindriftslovens §§ 25 og 26
fastsetter i dag, og slik det er gjengitt på side 5 i høringskrivet. Dette fremgår ikke klart av kommentarene
til de enkelte kapitlene i utkastet, side 10 i høringsbrevet.

Hemnes kommune registrerer at de lokale reinbeitedistriktene langs grensen ikke har blitt betraktet som
høringspart, dette gjelder selvsagt da også reindriftsutøvere tilknyttet vår kommune. Vi forutsetter derfor at
også disse får anledning til å komme med uttale til denne konvensjonen, som i høy grad berører deres
næringsinteresser.

Ut over dette har Hemnes kommune ingen innvendinger på høringsutkastet.

Med hilsen

Bård Fagerbakk Øyst in lie
Plansjef Landbrukssjef
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