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SØR-VARANGER KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRING I 
REINDRIFTSLOVEN 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 21.12.2015 og telefonsamtale med Tor Kjøllestad.  
 

Utvalg for miljø og næring i Sør-Varanger kommune har i møte 18. februar 2016 
avgitt følgende høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementets forslag til 
endringer i reindriftsloven: 

Sør-Varanger kommune er glad for at departementet ser alvorlig på 
problemstillingene knyttet til overbeiting og reintall. Samtidig er kommunen svært 
fornøyd med at dette er problemstillinger som er lite relevante for Sør-Varanger 
kommune, da alle våre siidaer driver forsvarlig og godt innafor de rammene som her 
er satt. Kommunen er derfor opptatt av at eventuelle endringer, eller endra 
praktisering av eksisterende lover og forskrifter, ikke må slå urimelig og urettferdig ut 
for utøvere og siidaer som over tid har praktisert en bærekraftig og forsvarlig reindrift. 
 
Kommunen ser at endringene som foreslås, griper inn i sentrale problemstillinger 
knyttet til selvbestemmelse og sedvane samtidig som kommunen er usikker på om de 
foreslåtte endringene i reindriftsloven vil løse de utfordringene som beskrives. Etter 
kommunens vurdering, gir allerede eksisterende lov myndighetene et godt grunnlag 
for å gripe inn med nødvendige virkemidler og tiltak. Spørsmålet er kanskje heller om 
reindriftsforvaltningen har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å utføre 
oppgavene i tråd med lovens intensjoner, jfr riksrevisjonens vurdering. I vår kommune 
foreligger det også et eksempel på at selv der det foreligger en rettskraftig dom om 
bruk av vinterbeiter, har forvaltningen ikke klart å regulere beitingen. 
 
Sør-Varanger kommune mener derfor at departementet bør prioritere forsterket bruk 
av eksisterende lov med tilhørende virkemidler, og heller vente med endringer i loven 
til loven blir gjenstand for en helhetlig revisjon. 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Stig Ulvang (s) 
Jordbrukssjef 
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