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Høring vedr. avvikling av ordning med områdestyrer i reindriftsforvaltningen

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets brev datert 30.09.2011med forslag til endringer
i reindriftsloven som følge av avvikling av ordningen med områdestyrer samt overføring av
områdestyrenes oppgaver til Fylkesmannen.

Fylkesmannen viser til erfaringene med avvikling av fylkeslandbruksstyrene. Gjennom
endring i jordloven 19. juni 2009, ble oppgavene til fylkeslandbrusstyret overført til
Fylkesmannen fra 1. januar 2010. Det er vår erfaring at denne endring og forenkling av
saksbehandlingen i plan- og arealsaker har fungert godt, og at Fylkesmannens helhetlige
oppfølging planområdet og saker knyttet til dette viser at dette var en fornuftig reform.

På samme måte har vi grunn til å tro at det er et hensiktsmessig tiltak å gjennomføre den
foreslåtte endring i reindriftsloven for å oppnå en best mulig samordnet og helhetlig
forvaltning av arealressursene.

Vi viser for øvrig til høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, hvor det bl.a. er pekt på
behov for korrigeringer i §23 og 24. Vi støtter disse merknadene.

Troms reinbeiteområde følger andre grenser enn Troms fylke. De nordligste kommunene
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og delvis Kåf.jord, ligger i Vest-Finnmark reinbeiteområde.
I sør passerer Troms reinbeiteområde fylkesgrensene til Nordland. Fire av reinbeitedistriktene
har beiter i Nordland fylke. Svenske samebyer har til også rett til sommerbeite innenfor seks
delområder i Troms.
Vedlagt kart viser de områder som krysser fylkesgrensene.

Det er viktig at utfordringene knyttet til myndighetsutøvelse etter reindriftsloven innrettes
mest mulig praktisk for de reinbeitedistrikter som krysser fylkesgrensene. I tillegg må det
også tas hensyn til at forholdet til svensk reindrift.
Vi går for øvrig ut fra at det i alle tilfeller bør legges opp til rutiner for at evt. innsigelser
knyttet til areal i nabofylket behandles i dialog med fylkesmannen i vedkommende fylke.

Vi viser for øvrig til departementets redegjørelse om prosess for reformen og om dialog med
Sametinget og NRL. Fylkesmannen avventer nærmere informasjon og oppdrag fra
departementet når disse spørsmål er løst.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www.fylkesmannen.no/troms
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