
 

 

 Utskrift av møtebok 
 
       Plan – og jordstyret 

 

       i møte den 14. des 2011. 

 

       Av  7   medlemmer var    7  tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). 
     

     

     

     

Sak 058/2011 Høring om avvikling av områdestyrer, - reindriftsloven 
 

   Jfr. saksfremlegg nr. 31611. 

 

Rådmannen fremmer slik innstilling: 
 

Rødøy kommune v/ Plan og jordstyret tar til etterretning forslag om: 

- Avvikling av områdestyrer i reindrift 

- Endringer i reindriftsloven 

 

Fra kommunens landbruksforvaltning er nevnt aktuelle forhold mellom reindrift og jordbruk som vi 

møter i praksis. 
 

 

 

Plan- og jordstyrets vedtak: 

Som innstillingen, enstemmig. 

 

 

 

Rett utskrift 

    Rødøy kommune, landbrukskontoret, den 16.01.2012   

 

 

Ole Edgar Nilssen       

 

     

Særutskrift av sakens behandling kan fås på anmodning. 
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Saksbehandler: Ole Nilssen 

Sakens hjemmelsgrunnlag: Brev fra Landbruks- og matdepartementet 30.9.2011 

Jnr. ref: 740/11 Arkiv:  Klageadgang: Nei Off. dok: Ja 

 

 

Høring om avvikling av områdestyrer, - reindriftsloven 

 

 
Bakgrunn 

 

Høringsbrevet 

 

Landbruksdepartementet har sendt høringsbrev til bl.a. kommuner i Nordland, med forslag til endringer i lov 

om reindrift av 1.7.2007. Forslaget vil avvikle områdestyrer og overføring av oppgavene til Fylkesmannen. 

 

Områdestyrene har vært med i den offentlige forvaltning fra 1979. 

 

Med overføring av områdestyrets myndighet vil også lokale forvaltningskontorer legges til Fylkesmannen. 

Fylkesmannen blir statlig regional fagmyndighet i forvaltning av reindrift. 

 

Reindriftsstyret og Reindriftsforvaltningen i Alta vil opprettholdes under navn Statens reindriftsforvaltning. 

 

Høringsbrevet har vedlagt forslag til endringer i Lov om reindrift av 1.7.2007, til høring 

 

 

Forslag til endringer i Lov om reindrift 

 

Departementet foreslår endringene for å forenkle den offentlige forvaltning i reindrift. 

 

Videre vil departementet skille mellom næring og offentlig forvaltning, og at myndigheten får hovedsakelig 

godkjennings og kontrolloppgaver i forhold til tidligere. 

 

Fylkesmannen vil få innsigelsesmyndighet i saker vedrørende reindrift. Omleggingen vil gi raskere 

behandlingstid. Det vil også sikre at reindriftens interesser kommer med i all regional forvaltning. 

 

Ved reindriftsloven av 2007 ble reindriften gitt større innflytelse over egne indre anliggender, som etablering 

av siidaandeler og fordeling av reintall, etablering av bruksregler og bruk av distriktets ressurser. Endelig 

godkjenning av reintall vil fortsatt ligge i reindriftsstyret. 

 

Overføring til Fylkesmannen er viktig i forhold til sanksjoner ved ulovlige forhold i reindrift.  

 

Fylkesmannen får den rådgivende og tilretteleggende funksjon for Landbruksdepartementet i vedtak om 

gjerder og anlegg. 
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Områdestyrenes innsigelsesadgang etter Plan- og bygningsloven, for å gi et arealvern har brukt en stor del av 

styrenes tid. Ved innsigelsesmyndigheten overføres Fylkesmannen, blir Statens reindriftsforvaltning og 

Reinsdriftsstyret klagemyndighet. 

 

Hensynet tilreindriften må tillegges en vekt slik at reindriften bevares. Fylkesmannen har en betydelig 

kompetanse i arealforvaltning og er godt egnet til å sikre at kommunene og fylkeskommunene ivaretar sitt 

ansvar i forhold til reindriften. Det er i ny plan- og bygningslov krav om deltakelse og medvirking. 

 

 

Forhold ved lokal jordbruksforvaltning og reindrift, sett fra kommunalt landbrukskontor 

 

Rødøy kommune er i vinterbeiteområde for reindrift med jordbruksbygder på halvøyer og øyer. Tilflytting av 

rein skjer på vinter og fraflytting tidlig på våren. Det er blitt oftere bruk av øyer og halvøyer til vinterbeite de 

siste år. 

 

Rødøy kommune har årlig flere søknader om tillatelser til nydyrking, som høres hos regionale forvaltninger 

herunder reindriftsforvaltningen i fylket. 

 

Kommunal landbruksforvaltning møter forholdet mellom jordbrukseiendommer og reindriften ved spørsmål 

om: 

 

Beiteopphold og reinflytting 

- Ved tilflyttet rein på vårbeite, er det gårdbrukere som spør kommunen om reineiere skal holde rein 

utenfor dyrka jord, særlig trenges det på ny eng. Det er opplevd lite tilsyn av rein ved jordbruk om 

våren og rein som ikke hentes når den kommer inn på dyrka jord. 

- Det kan være meldinger fra gårdbrukere om rein som kan være blitt igjen etter fraflytting om våren 

- Det hender at reindrifta legger ned gårdens gjerder ved tilflytting på vinter. 

- Landbrukskontoret i kommunen ber gårdbrukere ha kontakt med og ta imot med reindriften under 

beiteopphold og samarbeide. 

 

Nydyrking 

- Søknader fra gårdbruker om godkjenning av nydyrking. Vi er fornøyd med at lokal 

reindriftsforvaltning normalt svarer innen svarfrist som er en måned etter Nydyrkingsforskriften 

under jordloven 

- reindriften har ofte bedt kommunen om å sette vilkår om gjerder og høvelige porter rundt nydyrka 

jord, eller at reindriften kan holdes skadesløs hvis rein kommer på dyrka jord 

- Innsigelser på nydyrkingssøknader ved reinflyttelei. Det er gitt forslag fra reindriften om at partene, 

som er distriktsstyre i reindrift og grunneier i jordbruk, inngår avtale som fratar reindriften ansvar for 

skade på jord ved flytting og opphold. Slikt forslag om avtale blir fra jordbrukets side sett på som 

urimelig. Der jordbruket gir forslag til felles løsning må det kunne imøtekommes fra reindriften. Fra 

kommunens side spørres om reindriftsforvaltningen kan foreslå en terrengbredde som er nødvendig 

til flyttelei.  

 

- Områdestyrets har anledning etter reindriftsloven til å stanse nydyrkingstiltak i viktige områder for 

reindriften. Tillatelse til nydyrking vil være gitt av kommunen etter jordloven. Her er det to lover som 

kan gi motstridende avgjørelser. 

 

- Lokal reindriftsforvaltningens innsigelse om utarbeidelse av konsekvensanalyse ved over 50 daa 

nydyrking, ved at det innhentes reindriftskyndig uttalelse. Det vil falle på gårdbruker som tiltakshaver 

etter forskrift om konsekvensanalyse å utarbeide analysen for kommunen, en oppgave som kan synes 

stor for nydyrker/bruksutbygger uten rimelig bistand.  

 

Skogsvei 

- Høringer til lokal reindriftsforvaltning, som regional høringspart, ved søknad om godkjenning av plan 

for bygging av skogsvei. 
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Reindriftskartet 

- Reindriftsforvaltningens kart på nett over viktige områder. Kartet er omtrent i stedfesting og kan ha 

inntegning av områder nært inntil gårdsbruk. Videre tegnes inn områder og flytteleier som sjelden 

eller aldri er i bruk. 

 

 

Dokumenter 

Brev fra Landbruks- og matdepartementet 30.9.2011 

Landbruks- og matdepartemenet 30.9.2011: Forslag til endringer i Lov om reindrift av 1.7.2007 

 

 

 

 

 

Rådmannen fremmer slik innstilling: 

 

Rødøy kommune v/ Plan og jordstyret tar til etterretning forslag om: 

- Avvikling av områdestyrer i reindrift 

- Endringer i reindriftsloven 

 

Fra kommunens landbruksforvaltning er nevnt aktuelle forhold mellom reindrift og jordbruk som vi møter i 

praksis. 

 

 Rødøy kommune, den 5.12.2011 

 

 

 

Svend Leif Einvik 

 

          Ole Edgar Nilssen 

jordbruksjef 


