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HØRINGSUTTALELSE VEDR. ENDRING AV REINDRIFTSLOVEN § 60 OG 

FORSLAG TIL FORSKRIFT 

Det vises til Landbruks-og matdepartementets høringsbrev av 21.12.2015 vedr. 

endring i reindriftsloven (reinl.) § 60 og forslag til forskrift.  

Forslagene går ut på å gi Fylkesmannen hjemmel til, på nærmere angitte vilkår, å 

fastsette høyeste reintall per siidaandel. Endringen er foreslått inntatt i reinl. § 60 som 

et nytt femte ledd. Ordlyden er som følger: 

«Fylkesmannen skal, når særlige grunner foreligger, fastsette et øvre reintall per siidaandel. 
Departementet kan gi nærmere bestemmelser om slik reintallsfastsettelse.  
 

To eller flere siidaandeler kan, etter at Fylkesmannen har fattet vedtak i henhold til første ledd, 

gjennom enighet bestemme en annen reintallsfordeling for sine siidaandeler, så lenge de holder 

seg innenfor disse siidaandelenes fastsatte reintall». 

 

 

Etter vårt syn berører forslaget sentrale sider ved samers reindriftsrett. Det vil berøre 

statens forpliktelser til å sikre det materielle grunnlaget for reindriften, og vil omhandle 

reindriftsamenes rett til selvbestemmelse.  I tillegg til dette vil det også stille spørsmål 

om reineiernes eiendomsrett til rein. 

 

LMD kan ikke frastå sitt ansvar for å sikre samenes rettigheter i forhold til 

folkeretten og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. 

LMD står ikke fritt til å bestemme hvordan tiltak skal utformes, slik at det kan 

lede til at enkelte samer blir stående rettsløse. 

 



I høringsbrevet vises det til reduksjonsproblematikken i enkelte deler av Finnmark 

der distriktene selv ikke har klart å redusere etter de føringer som LMD og 

Reindriftsloven har lagt.  

Lovendringen begrunnes blant annet med at det er kommet «signaler» som kan 

«…tyde på at en del reineiere øker, eller vil øke sitt reintall for å komme bedre ut ved 

en eventuell ny reintallsreduksjon, såkalt posisjonering.»   

Det virker som om LMD vil endre Reindriftsloven på bakgrunn av situasjoner i 

enkelte områder.    

 

Reindriftsloven i dag er et detaljert regelverk med påbud på driftsmessige områder. 

Det hetes nå at det jobbes for et økt selvstyre innen reindrifta. Men den stadige 

lovendringen ser ut som nok en søken etter å forvalte og styre reindriftsnæringen ut i 

fra en oppfatning om at reindriftsretten skal reguleres uttømmende etter 

Reindriftsloven. 

 

Vi går imot LMD forslag til endring av reindriftslovens § 60 samt forslag til forskrift 

gitt med hjemmel i Reindriftslovens § 60 femte ledd annet punktum.  

 

 

 

 

Med hilsen for 

 

Skæhkere Sijte 

Hanne-Lena Wilks 

sign. 
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