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Ny norsk  svensk reinbeitekonvensjon -  Høringsuttalelse

Saksdokumenter:

1 07.07.2010 Landbruks- og matdepartementet  I Ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon - Høring
2 18.10.2010 S Ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon -

Høringsuttalelse

3 Brev datert 13.4.2005 fra Ruvhten sameby (v/ Glenn Rensberg) til Reindriftsforvaltningen
(ePhorte sak 2005/163 1)

Saksframstilling:

Landbruks og matdepartementet har sendt den nye konvensjonen om grenseoverskridende reindrift
mellom Norge og Sverige på høring. Den nye konvensjonen ble undertegnet av de respektive
landbruksministere 7. oktober 2009. Med det har Norge og Sverige forpliktet seg til en videre oppfølging
mot ratifikasjon, som i Norge krever Stortingets samtykke. I den forbindelse er saken sendt på høring,
herunder til områdestyrer og reindriftsstyret.

I høringsbrevet fra LMD blir  det gjort rede for prosessen. Videre er  selve konvensjonsteksten med
tilhørende protokoller vedlagt.  Spørsmålet er om konvensjonen kan ratifiseres og om de to land kan
iverksette denne slik den foreligger.  Se vedlegg.

Konvensjonen skal deretter innarbeides i norsk rett ved en ny paragraf i reindriftsloven (§ 2a).

Situasjonen i dag er slik at den grenseoverskridende reindrift forvaltes etter ulike regler i Norge og
Sverige. I Sverige legges Lappekodisillen av 1751 til grunn, mens i Norge gjelder egen lov i henhold til
konvensjonen av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige til grunn. Dette er en uholdbar situasjon, som
ikke kan fortsette.

Foreliggende konvensjon vil for de sørlige områder først og fremst gi mulighet for å finne mer fleksible
beite- og driftsløsninger basert på samarbeidsavtaler mellom reinbeitedistrikt og sameby.

Konvensjonen legger også opp til at de som mener å ha sedvanemessig rett til reinbeite i det annet land
utover det som går fram av konvensjonen, kan få prøvd dette rettslig. Reindriftsagronomen har friskt i
minnet det varsel vi mottok fra Ruvhten sameby i 2005 og påfølgende år, med hjemmel i lappekodisillen
av 1751, om rett til innflytting av flere tusen rein til Fæmund sijte og Gåebrien sijte. Slike situasjoner kan
fortsatt oppstå dersom man ikke har et oppdatert regelverk å følge.

Det skal videre opprettes to nye organ; reinbeitenemnd og overprøvingsnemnd. Disse kan treffe vedtak
og finne løsninger i konfliktsituasjoner, og for øvrig bidra til samarbeid på tvers av grensen.
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I tillegg er det vesentlige endringer i områdeprotokollen vedrørende grensegjerdene, om hvor de skal gå
og ansvarsfordelingen mellom de to land for bygging og vedlikehold av disse. Spesielt er myndighetenes
ansvar for grensegjerdet lengst sør utvidet.

For øvrig vises til høringsdokumentet med vedlegg.

For Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde er det viktig at konvensjonen snarest blir ratifisert og
iverksatt slik den foreligger.

Slik reindriftsagronomen oppfatter det hele, er det to alternativ:

1. Godta konvensjonen slik den foreligger eller
2. Forkaste konvensjonen slik den foreligger.

Reindriftsagronomens forslag til  vedtak:

Områdestyret for reindrift Sør-Trøndelag/ Hedmark godtar konvensjonen slik den foreligger og anmoder
om at den snarest blir ratifisert og iverksatt.

Områdestyrets behandling:
Reindriftsagronomens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Tille sforsla fra Hans:
Områdestyret påpeker det vi ser som feil side 11 om at vararep. leder møtet der leder er borte.

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Om rådestyrets vedtak:

Områdestyret for reindrift Sør-Trøndelag/ Hedmark godtar konvensjonen slik den foreligger og anmoder
om at den snarest blir ratifisert og iverksatt.

Områdestyret påpeker det vi ser som feil side 11 om at vararep. leder møtet der leder er borte.

Side  2 av 2
Møtebok


