
Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Roald Huseth
Tlf. direkte: 74 16 80 28
E-post: rhu@fmnt.no

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: 200801953 SMP

Vår ref.: 2011/5599

Vår dato: 16.01.2012

Arkivnr: 541

r u ks- og inaidep.
Dr

iqcq
0 JAN 2012Mo.ftatt:

l.P

Uttalelse til forslag til endringer i lov om rein rein ri s oven )
av 1.7.2007

Det vises til departementets brev av 30.09.2011. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har
følgende merknad:

Fylkesmannen er enig i forslaget om at forvaltningskontorene administrativt overføres til
fylkesmannen. En slik overføring vil kunne medvirke til bedre ressursutnytting og bedre
legitimitet og konfliktløsningsmekanismer, spesielt i arealplanspørsmål.

Vi er likeledes enig i at områdestyrene avvikles og at områdestyrenes oppgaver overføres til
fylkesmannen. Det er naturlig å se dette som en parallell til den nedlegging av
fylkeslandbruksstyrene som allerede har skjedd.

Det understrekes herfra at det er ønskelig at den administrative overføring og nedlegging av
områdestyrene skjer samtidig. Dette vil sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av
reformen.

I og med at grensene for reinbeitedistriktene ikke nødvendigvis er sammenfallende med
fylkesgrensene, må det avklares hvorledes sammenhengen mellom det faglige ansvarsområde
og innsigelsesmyndigheten skal håndteres. Vi regner med at dette blir et tema i den videre
prosess, men vil allerede nå signalisere at fylkesmannens innsigelsesmyndighet må knyttes til
kommunene i eget fylke. Dette betyr at reindriftsforvaltningen i fylket vil måtte utføre arbeid
også for andre fylkesmenn i plansaker der distriktet omfatter areal i flere fylker. Dette anses
som uproblematisk.

Selv om lokalisering av reindriftsadministrasjonen ikke er tema i høringen, vil Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag likevel signalisere at hensynet til at man ikke skal svekke det sørsamiske
miljø som bygges opp på Snåsa, bør veie tungt når reindriftsadministrasjonen i Nord-
Trøndelag skal lokaliseres. Fylkesmannen ser for sin del ikke store problemer med å drifte en
reindriftsavdeling på Snåsa uten at den tilsiktede samordning og effektivisering blir
skadelidende.

Vi mener det er behov for å se nærmere på § 23 annet ledd idet vi er usikker på om
forvaltningsmyndigheten innenfor et verneområde har myndighet til å fastsette regler om
motorferdsel gjennom egen forskrift.

Til endringen i lovens § 24 bør delegering konsekvent være til fylkesmannen, og ikke til
reindriftsagronomen. Henvisning til adgangen til videredelegering til reindriftsagronomen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000 e-post: postmottak@fmnt.no
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108 lnternett: www.fmnt.no



Side 2 av 2

anses unødvendig da denne adgangen følger av fylkesmannens rolle som virksomhetsleder og
ikke trenger særskilt hjemmel i særlov.

Med hilsen

Inge Ryan
fylkesmann

Roald Huseth
Kommunaldirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift


