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Høring Avvikling av ordningen med områdestyrer

Vi viser til departementets høringsnotat med forslag til endringer i lov om reindrift i
forbindelse med overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.

Fylkesmannen mener det er av stor betydning at områdestyrets myndighet overføres til
fylkesmennene parallelt med en administrativ overføring av forvaltningskontorene, slik
departementet nå legger opp til. Vi mener dette er viktig for en effektiv gjennomføring av
reformen, og støtter derfor de foreslåtte lovendringene, men med to merknader.

I § 23 annet ledd om motorisert ferdsel i vema områder må det gjøres korrigering ved at
dette vernet nå er hjemlet i ny lov. Vi mener videre at siste setning bør revurderes og
oppdateres i forhold til forvaltningsreformen for nasjonalparker. "Vedkommende
forvaltningsmyndighet" er i mange tilfeller fylkesmannen, men overtas nå av de
nyopprettede styrene for nasjonalparkenes del. Etter det vi oppfatter, er det noe uklart
hvilken mulighet forvaltningsmyndigheten har til å fastsette nærmere regler om
motorferdsel gjennom egen forskrift.

I § 24 må "reindriftsagronomen" erstattes med "fylkesmannen". Videre må setningen
"Fylkesmannen kan delegere sin myndighet etter dette ledd til reindriftsagronomen" utgå.
Som virksomhetsleder vil fylkesmannen kunne delegere myndighet videre uten egen
hjemmel i særlov.

Distriktsinndelingen er slik at distrikter både i nord og sør i fylket overlapper
fylkesgrensene, og dermed er grensen for Nordland Reinbeiteområde forskjellig fra fylkets
grenser. Vedlagte kartoversikt viser dagens inndeling. I sør ligger en mindre del av Nord-
Trøndelag Reinbeiteområde (Østre Namdal og Vestre Namdal Reinbeitedistrikt) i
Nordland, og omvendt går Nordland Reinbeitedistrikt inn i Nord-Trøndelag fylke
(distriktene Byrkije og Voengelh Njaarke). Avvikene er større i nord. Tjeldøy
Reinbeitedistrikt ligger i sin helhet i Nordland fylke, men inngår i Troms Reinbeiteområde.
Og Kanstadfjord/Vestre Hinnøy ligger i all hovedsak i Nordland, men inngår i Troms
Reinbeiteområde. I tillegg ligger en mindre del av tre distrikter (Kongsvikdalen, Grovfjord
og Gielas) i Nordland, men tilhører reinbeiteområdet i Troms.

Fylkesmannen er usikker på om begrepet "Reinbeiteområde" vil bli opprettholdt etter at
ordningen med områdestyrer avvikles. Dersom denne definisjonen av et gitt antall
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reinbeitedistrikter opprettholdes, forutsetter vi at grensen mot Troms endres slik at Tjeldøy
og Kanstadfjord/Vestre Hinnøy inngår i Nordland Reinbeiteområde.

Når det gjelder myndighetsutøvelse etter reindriftsloven rettet mot det enkelte distrikt eller
siida må det finnes frem til praktiske løsninger for de distrikter som krysser fylkesgrensene.
Vi mener at en justert reinbeiteområdegrense her vil fordele ansvaret mellom de berørte
fylkesmenn.

I høringsnotatet framgår det at innsigelsesretten etter plan- og bygningsloven blir delegert
til fylkesmennene, og det vises til at dette vil legge bedre til rette for en mer helhetlig og
samordnet håndtering av arealspørsmål. Vi deler denne vurderingen. Siden denne
myndighetsutøvelsen er rettet mot kommunen, forutsetter vi at innsigelsesretten følger
fylkesgrensene. Ved eventuell bruk av innsigelsesretten for areal i et distrikt som tilhører
reinbeiteområde i et nabofylke, vil det være naturlig å be om råd fra fylkesmannen i
vedkommende fylke.

Fylkesmannen vil for øvrig vise til departementets vurderinger og begrunnelser for
reformen i høringsnotatet, og i Meld.St.9 om Landbruks- og matpolitikken. Vi har spesielt
merket oss at det i stortingsmeldingen (s 197) vises til at dialog og medvirkning for
Sametinget og NRL skal ivaretas på en hensiktsmessig måte i de fylkesvise prosessene, og
ser fram til en snarlig avklaring for hvordan disse skal gjennomføres.
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Vedlegg: Kartoversikt over reinbeitedistrikter i Nordland
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Reinbeitedistriktene i Nordland
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Troms reinbeiteområde

1 Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy 2 Kongsvikdalen
3 Tjeldøy 4 Grovfjord
5 Gielas




Nordland Reinbeiteområde




6 Skjomen 7 Frostisen
8 Stajggo-Håbmer 9 Duokta
10 Balvatn 11 Saltfjellet
12 Hestmannen/ Strandtindene 13 Ildgruben
14 Røssåga/ Toven 15 Jillen Njaarke
16 Byrkije 17 Voengelh Njaarke

Nord-Trøndelag reinbeiteområde




18østre Namdal 19 Vestre Namdal


