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Ny norsk-  svensk reinbeitekonvensjon - Høring

Det vises til brev av 9. juli 2010 vedlagt høringsnotat om ny norsk-svensk
reinbeitekonvensjon.

Reinen på den skandinaviske halvøya har naturlig hatt sine trekkruter øst vest. Da det
ble trukket en grense mellom Norge og Sverige i 1751, ble den sedvanemessige
sesongflyttingen sikret et fortsatt grunnlag gjennom den såkalte Lappekodisillen. I
lange tidsrom har Lappekodisillen vært avløst av konvensjoner som har regulert den
grenseoverskridende reindriften nærmere, senest reinbeitekonvensjonen mellom
Norge og Sverige av 1972 som opphørte å gjelde i 2005.

Det har siden 2004 vært ført forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny
konvensjon, og 24. februar 2009 ble en forhandlingsløsning parafert av de to lands
forhandlingsledere. Konvensjonen ble så undertegnet av landbruks- og matministeren
og den svenske jordbruksministeren 7. oktober 2009. Med undertegningen har de to
land forpliktet seg til en videre oppfølging mot ratifikasjon og ikrafttredelse. Det neste
formelle skritt er dermed ratifikasjon, noe som krever Stortingets samtykke.

Finansdepartementet savner en redegjørelse for økonomiske og administrative
konsekvenser av forslaget. På forespørsel opplyser Landbruks- og matdepartementet at
det skal etableres nemnder som forutsettes knyttet opp mot eksisterende institusjoner i
respektive land. Etableringskostnadene vil dermed bli forholdsvis beskjedne, anslagsvis
inntil 0,5 mill. kroner som total norsk andel. Det kan være vanskelig å ha en bestemt
oppfatning om aktivitetsnivået, særlig for overprøvingsnemnden, men anslagsvis vil den
norske andelen for driften av nemndene utgjøre 1- 2 mill. kroner per år. Norge skal ha
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ansvar for om lag 180 km gjerder.  Ca. 100 km vil være nye, bygd over noe tid, og med
en samlet kostnad på om lag 10 mill.  kroner.  I Norge og Sverige skal i alt 150 km
tidligere oppførte gjerder rives. Det meste av dette er svensk ansvar.  Samlet
vedlikehold kan på sikt stipuleres til i størrelsesorden 2 mill. kroner per år for Norges
del.

Finansdepartementet legger til grunn at norske utgifter til gjennomføring av konvensjonen
dekkes innenfor gjeldende bevilgninger over Landbruks-  og matdepartementets budsjett.

Finansdepartementet har for øvrig ikke merknader.
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