
 

Høringsuttalelse om ny Reinbeitekonvensjon. 

 

Ref. epost av 25.10.2010 fra Målselv kommune, hvor vi blir bedt om å skrive en uttalelse om 

forslag til ny Reinbeitekonvensjon – innen 30.10.2010. 

 

En ekstrem kort uttalelsesfrist på en så stor sak. 

 

Målselv Høyre har likevel forsøkt å gi et svar.  

…………………………………… 

Målselv Høyres uttalelse: 

Ser man på de siste oppslagene i media så er det behov for å få en grenseoppgang ift reindrift 

over grensen. Paradoksalt nok så er det jo de svenske samene som har historiske rettigheter til 

beite i dette området. Gamle tradisjoner skal selvsagt ivaretas, men det må inn mer presise 

reguleringer og lover for dette. 

 

Det er absolutt nødvendig å få til et avtaleverk som regulerer dette. 

 

Vi ser at det skal etableres et eget organ Kapittel 3 Artikkel 11, Norsk-Svensk 

reinbeitenemnd. Jeg mener det er viktig å se nøye på pkt 9, som omhandler hva nemnda kan 

fatte vedtak om. De kan gi uttalelse i saker som kan berøre den grenseoverskridende 

reindriften. Dette betyr muligens at enda et samisk organ skal gi uttalelse om byggeprosjekter 

som norske myndigheter ønsker å iverksette. Reindriftas interesser synes allerede å være 

meget godt ivaretatt med de gjeldende bestemmelser om høring. Hvilken oppsettende 

virkning kan dette ha i en prosess? 

 

Kapittel 2 Artikkel 9 og særlig pkt 2, som gir rett til oppføring av anlegg eller bolig som 

trengs i reindriften. Vi har ikke funnet at det er andre myndigheter som skal/kan komme med 

innsigelser på dette eller godkjenne slik byggeaktivitet – dette bør endres, da det kan se ut 

som om kommunens myndighet er borte. Hva med plan- og bygningsloven i forhold til dette? 

Kommunen må ikke uten videre gi bort/skusle bort mer myndighet. Besluttende myndighet 

her MÅ etter Målselv Høyres syn være NORSKE myndigheter (fylke eller kommune). 

 

Hvordan skal denne nemnda fungere i forhold til en eventuell ny forvaltning av Statens grunn 

i Troms og Finnmark? Det naturlige er jo at svenske reindriftssamer har en representant i et 

eventuelt framtidig Utmarksråd. Dette bør eventuelt avklares på et tidlig stadium. 

 

Målselv Høyre har ingen videre merknader. 

 

 

Helene Rognli 

Leder Målselv Høyre  

 

Bardufoss 29.10.2010 

  


