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1. Sammendrag/Čoahkkáigeassu
1.1 Sammendrag
Kapittel	2	Innledning
I	 Kapittel	 2	 gis	 det	 en	 redegjørelse	 for	 arbeidsgruppens	
oppnevning	 og	 mandat,	 samt	 bakgrunnen	 for	 arbeidet.	
Arbeidsgruppen	har	hatt	følgende	mandat:

«Arbeidsgruppen	skal	vurdere	og	fremme	forslag	til	
lovbestemmelser	i	jordskifteloven	om	rettsutgreiing	
for fastsetting av innhold og grenser for rettigheter 
mellom	utøvere	og	innehavere	av	reindriftsretten.

Arbeidsgruppen	skal	vurdere	og	fremme	forslag	til	
lovendringer	for	krav	om	bruksordning	etter	jord-
skifteloven om interne forhold i reindriften. Dette 
skal	vurderes	i	forhold	til	reindriftslovens	bestem-
melser	om	bruksregler,	jf.	reindriftsloven	§§	57-60.

Arbeidsgruppen	skal	vurdere	hvordan	meklingsord-
ningen	etter	reindriftsloven	fungerer.	Arbeidsgrup-
pen	skal	også	vurdere	og	eventuelt	fremme	forslag	
til	tiltak	for	en	effektiv	bruk	av	meklingsbestemmel-
sen i reindriftsloven.

Arbeidsgruppen	skal	vurdere	og	fremme	forslag	til	
tiltak	for	hvordan	man	sikrer	nødvendig	kunnskap	
og kompetanse i jordskifteretten om samiske sed-
vane,	kultur	og	rettsforståelse.»

Arbeidsgruppen	 har	 forstått	 mandatet	 slik	 at	 det	 skal	
vurderes	 og	 foreslås	 endringer	 i	 reindriftsloven	 og	 jord-
skifteloven	 som	 sikrer	 at	 jordskifteretten	 gis	mulighet	 til	
å	 gjennomføre	både	 rettsfastsettende	og	 rettsendrende	
saker internt i reindriften. Særlig er det fremhevet at det 
skal	åpnes	 for	å	gjennomføre	bruksordninger	etter	 jord-
skifteloven	 internt	 i	 reindriften.	Bruksordning	 skal	 sees	 i	
sammenheng med reindriftslovens bestemmelser om 
bruksregler.	I	den	forbindelse	har	arbeidsgruppen	lagt	til	
grunn	at	 foreslåtte	endringer	skal	 være	 tilpasset	dagens	
reindriftslov,	samt	hvordan	reindriften	utøves	og	er	orga-
nisert. 

Arbeidsgruppen	 har	 lagt	 til	 grunn	 at	 dersom	 reindriften	
skal	kunne	bringe	saker	inn	for	jordskifteretten,	må	jord-
skiftedommerne	ha	nødvendig	kunnskap	og	faglig	kompe-
tanse	i	samisk	sedvanerett,	kultur	og	rettsforståelse.	

Kapittel	3	til	og	med	kapittel	6	gir	bakgrunnsinformasjon	
i forhold til problemstillinger som tas opp i rapporten. I 
kapittel	 7	 til	 og	 med	 kapittel	 9	 gir	 arbeidsgruppen	 sine	
vurderinger	og	forslag	til	det	som	omfattes	av	mandatet.	
Kapittel	 10	 omhandler	 arbeidsgruppens	 vurderinger	 og	
forslag	knyttet	til	uavklarte	rettighetsforhold	på	vinterbei-
tene	i	deler	av	Finnmark.	Kapittel	11	redegjør	for	arbeids-
gruppens	forslag	til	lovteknisk	løsning,	og	rapportens	siste	
kapittel,	kapittel	12,	 inneholder	en	vurdering	av	forslage-
nes	administrative	og	økonomiske	konsekvenser.	

Kapittel	3	Reindriftsretten	og	rettslige	
rammebetingelser
I dette kapittelet gis en beskrivelse av reindriftsretten 
og de nasjonale og internasjonale rettslige rammebe-
tingelsene. Under nasjonale rettslige rammebetingelser 
behandles	 Grunnloven	 108,	 og	 under	 internasjonale	
rettslige	 rammebetingelser	 behandles	 aktuelle	 artikler	 i	
den	 Europeiske	menneskerettskonvensjonen	 (EMK),	 FNs	
konvensjon	av	1966	om	sivile	og	politiske	rettigheter	(SP),	
FNs	erklæring	om	urfolks	rettigheter	(UNDRIP)	og	ILO-kon-
vensjonen nr. 169. 

Kapittel	4	Reindriften	i	Norge	i	dag
Innledningsvis gis	 en	 beskrivelse	 av	 reindriftens	 utbre-
delse,	og	hvordan	den	i	dag	utøves.	Videre	gis	en	beskri-
velse av hvordan næringen er organisert og hvordan 
den	 forvaltes.	Arbeidsgruppen	har	sett	det	som	viktig	at	
rapporten	 bidrar	 til	 økt	 kulturforståelse	 og	 innsikt	 i	 den	
grunnleggende	samiske	forståelsen	av	reindriften,	og	har	
derfor valgt å innarbeide et delkapittel som også beskriver 
samspillet	mellom	dyr,	menneske	og	beite.

Kapittel	5	Reindrift	og	jordskiftelovgivningen
I dette kapittelet gis en oversikt over reineierens tilgang til 
jordskiftevirkemidlene	og	den	utvikling	 som	har	 vært	 på	
dette området. Konkret gis en kort historisk gjennomgang 
av	reineiernes	adgang	til	å	kreve	ordning	av	beitebruk	og	
avklaring av beiterettsforhold ved jordskifterettene. Der-
etter beskrives jordskifteloven av 1979 og gjeldende rett 
i reindriftsloven.

Kapittel	6	Jordskifteloven	av	2013
Kapittelet gir en kort gjennomgang av jordskifteloven av 
2013.	Foruten	endringer	i	hvem	som	skal	kunne	fremme	
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sak for jordskifteretten innebærer jordskifteloven av 2013 
ingen nye regler om reindrift og jordskifte. 

Kapittel	7	Vurderinger	og	forslag	–	Reindrift	og	
jordskifte
Kapittelet	 inneholder	 arbeidsgruppen	 sine	 vurderinger	
og forslag med henblikk på kravskompetanse og parts-
forhold,	 dernest	 drøftes	 disposisjonsprinsippet.	 Videre	
drøftes	de	rettsfastsettende	og	de	rettsendrende	sakene.	
Til	slutt	i	kapittelet	gis	en	drøfting	av	grunnlaget	for	jord-
skifteløsningen.

Kapittel	7.2	Hvem	kan	kreve	sak	og	være	part	i	sak	
Kapittelet omhandler hvem som kan kreve sak og være 
part i en sak. Ny jordskiftelov ivaretar reindriftens organi-
satoriske oppbygging på en bedre måte da siidastyret og 
siidaandelene	også	er	gitt	kravskompetanse,	i	tillegg	til	dis-
triktsstyret.	Ved	at	sideordnede	rekrutteringsandeler	har	
samme	rettigheter	og	plikter	som	ledere	av	siidaandeler,	
foreslår	 arbeidsgruppen	 at	 også	 sideordnede	 rekrutte-
ringsandeler gis kravskompetanse. 

Arbeidsgruppen	drøfter	også	forholdet	mellom	siida,	siida-
andel og reineiere som ikke er leder av siidaandel. Arbeids-
gruppen	 ser	 det	 som	 avgjørende	 at	 siidaandelsleder	 har	
kontroll med og oversikt over hva som skjer i siidaandelen. 
Ellers	kan	 lederansvaret	uthules,	og	det	kan	skape	uover-
siktlige	 tilstander	 og	 uforutsigbarhet	 for	 siidaandelsleder.	
Dette	vil	etter	arbeidsgruppens	syn	også	gjelde	ved	anven-
delsen	av	 jordskiftelovens	virkemidler.	 I	en	siidaandel	bør	
derfor	 bare	 lederen	 kunne	 fremme	 rettsfastsettende	 og	
rettsendrende saker i forhold til andre siidaer/distrikter. 
Det	er	 ikke	naturlig	at	øvrige	enkeltreineiere	setter	 i	gang	
slike prosesser på egen hånd. 

Når	det	gjelder	partsevne,	dvs.	evnen	til	å	være	part	i	en	
sak,	vil	det	være	slik	at	reineiere	i	en	siidaandel	som	ikke	er	
leder	vil	kunne	være	part.	Dette	vil	imidlertid	bero	på	den	
enkelte	sak	og	hva	partene	ønsker.	

Arbeidsgruppen	viser	til	at	disposisjonsprinsippet	gjelder	
fullt	 ut	 i	 de	 rettsfastsettende	 sakene	 i	 jordskiftedomsto-
lene. I behandlingen av disposisjonsprinsippet gis det en 
kort fremstilling av hvordan disposisjonsprisnippet er iva-
retatt	i	jordskifteloven	både	med	hensyn	til	bruk	av	andre	
virkemidler	 enn	de	 som	er	 krevd,	 regulering	 av	 grenser,	
adgangen	til	å	trekke	en	sak	og	adgangen	til	å	utvide	en	
rettsendrende	sak	geografisk.	I	tillegg	blir	det	gitt	en	kort	
fremstilling	av	hvorvidt	det	offentlige	kan	kreve	sak,	uten	
å være part. 

Kapittel	7.3	Rettsfastsettende	saker
Kapittelet	 omhandler	 rettsfastsettende	 saker,	 grense-
fastsetting	 og	 rettsutgreiing.	 Arbeidsgruppen	 viser	 til	 at	

uavhengig	 av	 hvordan	 gjeldende	 bestemmelser	 i	 jord-
skifteloven	kapittel	4	er	å	forstå,	ser	arbeidsgruppen	det	
slik at disse bestemmelsene skal være gjeldende internt i 
reindriften.	Arbeidsgruppen	viser	til	at	rettsspørsmål	mel-
lom	reindriftsutøvere	til	dels	er	blitt	svært	framtredende,	
ikke	 minst	 i	 forbindelse	 med	 arbeidet	 med	 bruksregler	
etter	reindriftsloven	kapittel	7.	Arbeidsgruppen	viser	til	at	
slike	spørsmål	 i	sentrale	områder	 i	Finnmark	har	vært	til	
hinder for en tilfredsstillende framdrift i dette arbeidet. 

En	 gjennomføring	 av	 rettsfastsettende	 saker	 vil	 også	 i	
mange	tilfeller	være	en	forutsetning	for	gjennomføring	av	
rettsendrende saker internt i reindriften. 

Arbeidsgruppen	ser	ikke	behov	for	endringer	i	jordskifte-
loven,	men	fremmer	et	konkret	forslag	til	ny	bestemmelse	
i reindriftsloven med henvisning til jordskifteloven kapittel 
4. 

Kapittel	7.4	Rettsendrende	saker
Kapittelet omhandler de rettsendrende sakene. Arbeids-
gruppen	mener	at	det	er	uheldig	at	reindriften	er	avskåret	
fra	å	kunne	benytte	virkemidler	i	jordskifteloven	som	står	
til	disposisjon	for	andre	beitebrukere.	Etter	reindriftsloven	
§	59	 fjerde	 ledd	kan	 jordskifteretten	bare	sette	bestem-
melser	om	beitebruk	til	side	uten	å	utarbeide	nye.	Arbeids-
gruppen	finner	dette	lite	hensiktsmessig.	

Arbeidsgruppen	viser	til	at	det	er	flere	måter	å	tilnærme	
seg	 spørsmålet	 om	 økt	 bruk	 av	 jordskifterettens	 virke-
midler på interne forhold i reindriften. Et alternativ har en 
parallell til allmenningslovgivningen. Ett annet alternativ er 
å åpne for tilgang til alle av jordskiftelovens virkemidler. På 
den	måten	vil	de	folkerettslige	forutsetninger	om	access to 
court	utvilsomt	være	oppfylt.	

Arbeidsgruppen	 har	 hatt	 tilgang	 til	 alle	 virkemidlene	
som	utgangspunkt,	men	 funnet	det	hensiktsmessig	med	
enkelte	avgrensninger.	Avgrensingene	er	gitt	ut	fra	hvilke	
virkemidler	 i	 jordskifteloven	 kapittel	 3	 som	 er	 aktuelle	
å	 bruke	 på	 interne	 forhold	 i	 reindriften.	 I	 vurdering	 av	
avgrensning	 har	 arbeidsgruppen	 også	 vektlagt	 hvordan	
reindriften	i	dag	utøves	og	er	organisert,	samt	reindrifts-
rettens særstilling. 

Arbeidsgruppen	foreslår	at	reindriften	skal	kunne	fremme	
sak for jordskifteretten for interne forhold også i rettsen-
drende	 saker	 med	 enkelte	 avgrensninger.	 Arbeidsgrup-
pen	ser	for	seg	at	rettsendring	er	aktuelt	i:
1. Jordskiftesak	når	godkjente	bruksregler	foreligger.	
2. Jordskiftesak	underveis	i	arbeidet	med	bruksreglene.
3. Jordskiftesak	når	arbeidet	med	bruksregler	ikke	fører	

fram.
4. Jordskiftesak mellom distrikter.
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1. Bruksordning og felles tiltak når godkjente bruks
regler foreligger.	 Arbeidsgruppen	 viser	 til	 at	 reinbeite-
distriktene	 har	 en	 plikt	 til	 å	 utarbeide	 bruksregler	 etter	
reindriftsloven	 §§	 57	 og	 58.	 Arbeidsgruppens	 forslag	 i	
punkt	 1	 åpner	 for	 å	 bringe	 bruksreglene	 inn	 for	 jord-
skifteretten	 etter	 at	 disse	 er	 utarbeidet	 og	 fastsatt	 slik	
reindriftsloven	 foreskriver.	 Bruksreglene	 skal	 også	 god-
kjennes av Fylkesmannen. Her stopper forvaltningens 
behandling	 av	 bruksreglene	 etter	 arbeidsgruppens	 for-
slag.	Arbeidsgruppen	foreslår	at	fristen	i	reindriftsloven	§	
59,	for	når	bruksreglene	kan	bringes	inn	for	jordskifteret-
ten,	videreføres.	Fristen	er	6	måneder	etter	at	reglene	er	
godkjent	av	Fylkesmannen.	Fordi	de	fleste	distriktene	har	
godkjente	bruksregler,	vil	fristen	for	disse	først	bli	aktuali-
sert ved endring av reglene. 

2. Jordskiftesak underveis i arbeidet med bruks
reglene. Dette	punktet	er	aktuelt	dersom	arbeidet	med	
bruksreglene	stopper	opp	med	bakgrunn	 i	uenighet	om	
enkelte	elementer	i	bruksreglene,	for	eksempel	uenighet	
om	beitegrenser	eller	beitebruk.	Dette	bør	kunne	løftes	ut	
og	avgjøres	av	jordskifteretten.	I	slike	tilfeller	kan	en	avgjø-
relse	fra	jordskifteretten	bidra	til	at	distriktet	får	utarbeidet	
bruksregler	i	ettertid.

3. Jordskiftesak når arbeidet med bruksregler ikke 
fører fram. Dette	 punktet	 retter	 seg	 mot	 tilfeller	 der	
arbeidet	 med	 bruksreglene	 er	 blitt	 forsinket	 eller	 ikke	
har	 ført	 fram.	 Det	 kan	 skyldes	manglende	 rettsavklarin-
ger eller at det ikke oppnås enighet om enkeltelementer 
i	reindriftsloven	§	57.	Dersom	distriktet	ikke	får	utarbeidet	
bruksregler,	 bør	 jordskifteretten	 utarbeide	 slike	 regler.	
Dersom	 distriktsstyret	 ikke	 fremmer	 sak,	 må	myndighe-
tene	etter	arbeidsgruppens	vurderinger	 få	en	slik	mulig-
het. Dette henger sammen med kravet i reindriftsloven 
om	at	distriktene	skal	utarbeide	dette	sentrale	verktøyet	
for	ressursforvaltning.	For	å	sikre	at	distriktet	får	bruksre-
gler,	 foreslår	arbeidsgruppen	at	Fylkesmannen	gis	kravs-
kompetanse.

4. Jordskiftesak mellom reinbeitedistrikter. Det kan 
være	behov	 for	å	 få	utarbeidet	bruksregler	og	regler	 for	
felles	 tiltak	 og	 investeringer,	 for	 eksempel	 felles	 gjerde	
for	flere	distrikt.	Det	kan	også	være	aktuelt	dersom	flere	
distrikt	ønsker	å	gå	sammen	 for	å	etablere	 felles	 slakte-	
og skilleanlegg eller en felles tilknytningsveg. Dersom de 
berørte	 ikke	klarer	å	 komme	 til	 enighet	om	beliggenhet,	
utforming	eller	fordeling	av	kostnader,	bør	det	være	mulig	
å bringe saken inn for jordskifteretten. 

Arbeidsgruppen	 foreslår	 at	 ordningen	 med	 at	 Fylkes-
mannen	utarbeider	bruksregler	bortfaller.	

Arbeidsgruppen	foreslår	at	jordskifteloven	kap	3	med	vir-
kemidlene	i	§§	3-4,	3-8,	3-9	og	3-10	bør	gjøres	tilgjengelig	
for interne forhold i reindriften. 

Paragraf 3-4 omfatter i dag ikke reindriftsrettighetene. 
I	 motsetning	 til	 bruksretter	 som	 ligger	 til	 fast	 eiendom,	
eksempelvis hvor innehaver av en eiendom har en bestemt 
rett	 til	 en	 utnyttelse	 av	 en	 utmarksressurs,	 eksisterer	
reindriftsrettighetene	uavhengig	av	hvem	som	eier	grun-
nen. Videre er det slik at reindriftsretten har et selvstendig 
rettsgrunnlag	i	alders	tids	bruk.	På	denne	bakgrunn	finner	
arbeidsgruppen	det	nødvendig	å	foreta	endringer	i	§	3-4,	
slik at bestemmelsen også omfatter reindriftsretten. I til-
legg	foreslår	arbeidsgruppen	å	tilføye	«gjerder-	og	anlegg»	
til andre ledd i bestemmelsen. Dette innebærer at jord-
skifteretten kan fastsette at installasjoner på areal som går 
i	bytte	blir	overført	til	ny	siida.

Jordskiftelovens	bestemmelser	om	bruksordning	og	felles-
tiltak	er	 inntatt	 i	§§	3-8	og	3-9.	Bestemmelsene	er	svært	
aktuelle	internt	i	reindriften	både	på	siidanivå,	 i	distriktet	
og	i	saker	som	er	felles	for	to	eller	flere	reinbeitedistrikt.	
Bruksordninger,	ofte	i	kombinasjon	med	fellestiltak,	ender	
vanligvis opp med et regelverk for forpliktende samarbeid. 

Som ledd i et jordskifte blir det ofte etablert et lag og fast-
satt	 vedtekter	 for	 laget,	 jf.	 jordskifteloven	§	3-10.	Etable-
ring	av	slike	lag	vil	også	kunne	være	aktuelt	for	reindriften	
for å administrere felles ordninger fastsatt ved jordskifte. 

Etter	jordskifteloven	§	3-1	kan	en	sak	omfatte	ett	eller	flere	
virkemidler.	 I	en	bruksordnings	sak	kan	det	 for	eksempel	
være	 tvist	 om	 rettsgrunnlaget.	 Er	 det	 tvist	 om	 en	 siida-
grense,	kan	også	denne	fastsettes.	Det	kan	også	være	at	
det	vedtas	arealbytter	som	gjør	sperregjerder	overflødige	
eller	 fører	 til	at	disse	må	flyttes.	Om	partene	krever	det,	
kan dette skje som ledd i en og samme sak. 

Et	 jordskifte	 vil	 etter	 omstendighetene	 kunne	 endre	
grunnlaget	for	fastsettelse	av	reintallet	i	den	enkelte	siida.	
Reintall	 er	 sentralt	 i	 bruksreglene	 og	 jordskifteretten	
bør,	 etter	 arbeidsgruppens	 vurderinger,	 ha	 mulighet	 til	
å	 fastsette	 nye	 reintall	 på	 siidanivå.	 En	 eventuell	 reduk-
sjon	av	reintallet	må	følge	reindriftslovens	bestemmelser.	
Reindriftsloven	§	58	siste	ledd	innebærer	at	bruksreglenes	
bestemmelser	om	reintall	skal	stadfestes	av	Reindriftssty-
ret.	Arbeidsgruppen	 foreslår	at	dette	 ikke	skal	gjelde	 for	
jordskifterettens	nye	reintall.	Dette	begrunnes	ut	fra	effek-
tivitetshensyn	og	domstolens	uavhengighet.	

Arbeidsgruppens	 gjennomgang	 av	 jordskiftelovens	 saks-
behandlingsregler	 konkluderer	 med	 at	 disse	 reglene	 er	
egnet til også å benyttes for interne forhold i reindriften. 
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Det	som	tidligere	har	vært	under	jordskifte	kan	ikke	tas	opp	
til	ny	behandling	før	etter	10	år,	jf.	jordskifteloven	§	3-37.	
Bestemmelsene gjelder bare for jordskifte etter lovens 
kapittel	3.	Arbeidsgruppens	forslag	innebærer	at	samme	
bestemmelse	også	skal	gjelde	for	reindriftsutøverne.	

Innad i reindriften kan det være tilfeller hvor 10 år er for 
lang	 tid	 for	å	kunne	 ta	opp	saken	på	nytt.	Dette	kan	 for	
eksempel	 være	 hvor	 jordskifteretten	 fastsetter	 et	 øvre	
reintall	 for	siidaen	som	en	del	av	en	bruksordning.	Etter	
en	 tid	 kan	 gjennomsnittsvektene	 gå	 opp,	 noe	 som	 kan	
indikerer	at	det	kan	være	rom	for	å	øke	reintallet	i	siidaen.	
I	 denne	 type	 saker	 vil	 det	 etter	 arbeidsgruppens	 vurde-
ringer	 kunne	 argumenteres	 for	 at	 forutsetningene	 for	
fastsettelsen av reintallet er endret og at det derfor kan 
kreves	ny	sak.	En	annen	løsning	er	at	man	i	vedtektene	til	
bruksordningen	innarbeider	mulighetene	for	endringer.	I	
slike	tilfeller	vil	det	være	naturlig	at	nytt	reintall	godkjennes	
av	Reindriftsstyret.	

Kapittel	7.5	Grunnlaget	for	jordskifteløsningen
Kapittelet	 omhandler	 grunnlaget	 for	 jordskifteløsningen.	
En	bruksordning	eller	 et	 felles	 tiltak	 skal	 føre	 til	 at	 eien-
dommer	og	bruksrettigheter	blir	mer	tjenlige.	I	reindrifts-
sammenheng	 gjelder	 dette	 bruksrettigheter.	 Alle	 parter	
har krav på å få tilbake verdier tilsvarende det de gikk inn 
med	i	jordskiftet.	Dette	gjelder	både	for	grunneiendoms-
retter	og	bruksretter,	herunder	reindriftutøvernes	rettig-
heter.	For	å	sikre	at	vilkårene	blir	oppfylt,	må	det	fastsettes	
et	grunnlag	for	jordskifteløsningen.

Arbeidsgruppen	 har	 drøftet	 hvordan	 man	 skal	 fasette	
verdien av de rettigheter som den enkelte part bringer 
inn	 i	 jordskifte.	 Av	 jordskifteloven	 §	 3-13	 framgår	 det	 at	
jordskifteretten	 skal	 fastsette	 bruksrettsforholdene	 slik	
de er. Dersom partene er enige om hele eller deler av 
verdigrunnlaget,	kan	retten	bygge	på	dette.	Etter	arbeids-
gruppens	 vurderinger	må	 dette	 også	 gjelde	 i	 forhold	 til	
reindriften.

Reindriftsloven	§	59	gir	anvisning	om	at	beitebruksregler	
skal	bygge	på	tradisjonell	utøvelse	av	reindrift	på	de	aktu-
elle	arealene.	Disse	forholdene	bør	etter	arbeidsgruppens	
vurderinger	også	gjelde	ved	fastsetting	av	grunnlaget	for	
jordskifteløsningen.	

I	 reindriften	kan	man	 ikke	støtte	seg	på	skatteskyld	eller	
annet kjent forholdstall for å fastsette en ideell andel og 
dermed	et	grunnlag	for	jordskifteløsningen.	Årsaken	er	at	
reindriftsretten ikke har vært knyttet opp mot en fast eien-
dom.	Etter	arbeidsgruppens	vurderinger	må	man,	om	par-
tene	ikke	er	enige	 i	noe	annet,	 fastsette	grunnlaget	med	
utgangspunkt	 i	 det	 dyretallet	 vedkommende	 siida	 eller	
siidaandel	har	hatt	på	beite.	Arbeidsgruppen	ser	det	som	

hensiktsmessig	å	legge	til	grunn	et	gjennomsnittlig	reintall	
over	et	gitt	antall	år.	Arbeidsgruppa	finner	det	problem-
tisk	å	fastsette	et	grunnlag	ved	å	ta	hensyn	til	forholdene	
før	1980.	Dette	har	sammenheng	med	at	 reindriften	 fra	
1970-	tallet	har	vært	igjennom	en	sterk	teknologisk	utvik-
ling.	Denne	utviklingen	har	medført	betydelige	endringer	i	
tradisjonelle driftsformer. Videre bidro reindriftsloven av 
1978	og	reindriftsavtalen	til	grunnleggende	endringspro-
sesser	fra	gamle	til	nye	driftsformer,	samt	til	strukturelle	
endringer i næringen. 

Med	bakgrunn	i	disse	forhold	foreslår	arbeidsgruppen	at	
grunnlaget	for	den	enkelte	siida	eller	siidaandel	i	et	jord-
skifte	skal	fastsettes	med	utgangspunkt	i	et	gjennomsnitt-
lig	reintall	i	vårflokk,	og	hvor	man	ikke	bør	gå	lengre	tilbake	
enn 1980. 

Det	historiske	reintallet	for	siidaen	er	summen	av	de	tall	
som er rapportert og godkjent for den enkelte siidaandel 
(før	2007	driftsenhet)	i	perioden	etter	1980	gjennom	Mel
ding om reindrift,	jf.	reindriftsloven	§18.

Arbeidsgruppen	 understreker	 at	 dette	 reintallet	 danner	
utgangspunkt	 for	siidaens	partsandel	og	dermed	grunn-
laget	for	jordskifte,	og	vil	ikke	nødvendigvis	være	bestem-
mende	for	hvor	mange	rein	som	kan	føres	på	beite	i	dag.	
Derimot vil partsandelen være bestemmende for siidaens 
andel av det totale reintallet som fastsettes for et felles-
beite.

Selv	om	det	historiske	reintallet	vil	 være	utgangspunktet	
for	partsandelen	 i	et	 fellesbeite,	 viser	arbeidsgruppen	 til	
at	det	også	kan	være	andre	faktorer	som	må	vurderes	når	
andelen skal fastsettes. Dette kan være tilfellet dersom 
flere	siidaer	bruker	ett	og	samme	areal	til	ulike	tider.	

Kapittel	8	Mekling
I	 kapittelet	gis	det	en	vurdering	av	 reindriftslovens	mek-
lingsbestemmelse og hvordan denne bestemmelsen mer 
effektivt	kan	benyttes.	

Meklingsbestemmelsen	 i	 reindriftsloven	 er	 i	 liten	 grad	
benyttet. Selv om mekling er ment å være et viktig element 
ved	konfliktløsning,	går	det	ikke	klart	frem	av	forarbeidene	
hvordan	 bestemmelsen	 er	 tenkt	 brukt.	 Det	 er	 ikke	 gitt	
nærmere regler om mekling. 

Arbeidsgruppen	mener	 at	 man	 fortsatt	 skal	 ha	 mekling	
som	et	instrument	i	reindriften,	men	at	dette	må	utvikles	
og	forbedres	for	å	kunne	fungere	etter	sin	hensikt.

Etter	arbeidsgruppens	syn	bør	departementet,	i	henhold	
til	 reindriftsloven	 §	 73	 siste	 ledd,	 gi	 nærmere	 regler	 om	
gjennomføring	av	mekling.	Reglene	bør	utformes	slik	at	de	
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på	den	ene	siden	gir	en	fleksibel	utenrettslig	 ramme	for	
meklingen,	samtidig	som	de	gir	grunnlag	for	en	viss	formell	
forankring	av	meklingen,	beskrivelse	av	prosedyrer	mv.	slik	
at	meklingen	blir	gjennomført	så	rasjonelt	som	mulig,	og	
med	et	 forpliktende	resultat	 for	partene	dersom	meklin-
gen	fører	fram.	Dessuten	er	det	formålstjenlig	med	en	viss	
notoritet	dersom	meklingen	ikke	fører	fram	og	konflikten	
gir	 grunnlag	 for	 annen	 oppfølging.	 Arbeidsgruppen	 har	
laget et forslag til retningslinjer for mekling som ligger som 
vedlegg til rapporten. Siktemålet med retningslinjene er å 
gi	rammer	for	meklingen	som	sikrer	en	effektiv	og	ryddig	
meklingsprosess,	og	som	samtidig	 ikke	innebærer	en	for	
sterk	rettsliggjøring	eller	at	nødvendig	fleksibilitet	går	tapt.

For	at	meklingen	skal	ha	en	fornuftig	funksjon	og	gi	resul-
tater,	er	det	viktig	med	kompetente	meklere	som	både	har	
faglig kompetanse om reindrift og særlig kompetanse på 
mekling.	Arbeidsgruppa	foreslår	at	reindriftslovens	innled-
ningskapittel	får	en	ny	§	8	a	hvor	Landbruks-	og	matdepar-
tementet	gis	myndighet	til	å	oppnevne	et	utvalg	av	fagkyn-
dige	meddommere.	 Arbeidsgruppa	 foreslår	 at	 personer	
fra	dette	utvalget	også	kan	brukes	som	meklere.	

Arbeidsgruppen	foreslår	at	tallordet	to strykes i reindriftslo-
ven	§	73	første	ledd.	Dette	for	å	fjerne	tvil	om	at	det	også	
kan	mekles	der	hvor	det	er	flere	enn	to	parter	 involvert.	
Videre	 foreslås	det	at	Reindriftsstyrets	adgang	 til	å	peke	
ut	mekler	i	henhold	til	§	73	annet	ledd	sløyfes.	Det	er	ikke	
hensiktsmessig	at	Reindriftsstyret	 skal	ha	noe	 rolle	her	 i	
tillegg til fylkesmannen.

Kapittel	9	Behov	for	kunnskap	i	jordskifteretten	om	
samisk	sedvane,	kultur	og	rettsforståelse
I	 rapporten	 har	 arbeidsgruppen	 ved	 flere	 anledninger	
understreket	betydningen	og	nødvendigheten	av	at	jord-
skifteretten	øker	sin	kunnskap	om	samiske	sedvane,	kul-
tur	og	 rettsforståelse.	Videre	har	arbeidsgruppen	 lagt	 til	
grunn	at	økt	kompetanse	om	disse	forhold	er	en	forutset-
ning	for	at	man	skal	lykkes	dersom	det	åpnes	for	bruk	av	
jordskifteretten også på interne forhold i reindriften. 

Arbeidsgruppen	foreslår	at	det	må	arbeides	for	å	opprette	
en	masterutdanning	i	eiendom	i	Nord-Norge,	og	ber	aktu-
elle	 organer;	 Domstolsadministrasjonen,	 Landbruks-	 og	
matdepartementet	og	Sametinget,	om	å	ta	et	tydelig	initia-
tiv	overfor	universitetet	i	Tromsø	med	siktemål	å	etablere	
et	 slikt	 studium	 ved	 universitetet.	 Et	 utdanningstilbud	 i	
flere	landsdeler	vil	sikre	at	man	i	fremtiden	kan	rekruttere	
jordskiftedommere som vil bo og arbeide i egen landsdel. 
Dette	er	svært	viktig	for	Nord-Norge	hvor	rekrutteringen	
er	utfordrende.	En	utdanningstilbud	i	Nord-Norge	vil	også	
bidra	til	å	styrke	muligheten	for	å	rekruttere	kandidater	fra	
den samiske befolkningen og dermed være et viktig bidrag 
til at Norge kan oppfylle sine folkerettslige forpliktelser 

overfor	samene.	Et	slikt	utdanningstilbud	vil	kunne	ha	en	
særlig	 vinkling	mot	 reindrift	 og	 samiske	 rettsforhold,	 og	
dermed	være	en	ressurs	ut	mot	de	øvrige	utdanningsin-
stitusjonene.	

Et	 flertall	 i	 arbeidsgruppen	 foreslår	 at	 Domstols-
administrasjonen	i	den	videre	dialogen	med	utdanningsin-
stitusjonene	 arbeider	 for	 at	 det	 etableres	 et	 eget	 fag	 i	
samerett/reindriftsrett	 i	 de	 obligatoriske	 studieplanene	
med	 minimum	 5	 studiepoeng.	 I	 tillegg	 må	 det	 utvikles	
valgfrie	fag	innenfor	dette	området	som	stimulerer	aktu-
elle kandidater til å spesialisere/fordype seg innenfor fag-
området.	Slik	stimulering	kan	eksempelvis	skje	ved	at	det	
tas	med	i	utlysninger	at	slike	fag	vektlegges	ved	tilsetting	
i dommerstillinger. I dette arbeidet er det også viktig at 
Sametinget og reindriftsnæringens organisasjoner enga-
sjerer	seg	direkte	overfor	utdanningsinstitusjonene	for	å	
øve	nødvendig	påtrykk.

Et	mindretall	mener	man	får	best	effekt	av	kompetanse-
tiltakene	 når	 disse	 settes	 inn	 overfor	 den	 gruppen	 som	
faktisk	er	utnevnt	til	jordskiftedommere.

Etter	arbeidsgruppens	vurdering	er	det	viktig	at	det	også	
i	 introduksjonskursene	 for	 nyutnevnte	 dommere	 gis	 en	
innføring	i	same-	og	reindriftsrett,	samisk	kultur	og	retts-
forståelse.	Arbeidsgruppen	foreslår	og	henstiller	Domsto-
ladministrasjonen til å styrke same- og reindriftsrett i disse 
kursene.	 Videre	 foreslår	 et	 flertall	 å	 gjøre	 disse	 kursene	
eksamensrettet i en eller annen form.

Det	 gjennomføres	 også	 kurs	 og	 seminarer	 for	 jordskif-
tedommere hvor reindrift og samiske sedvaner er tema. 
Disse	kursene	arrangeres	både	i	regi	av	DA	(Kompetanse-
komiteen	for	dømmende	funksjoner)	og	gjennom	eksterne	
kanaler	(Juristforbundet).	Denne	type	etterutdanning	skjer	
på	 frivillig	 basis.	 Disse	 kursene	 er	 viktige	 arenaer	 hvor	
aktuelle	problemstillinger	settes	på	dagsordenen.	Arbeids-
gruppen	henstiller	Sametinget	og	Norske	Reindriftsamers	
Landsforbund	til	å	fremme	tema	til	disse	kursene.	

Arbeidsgruppen	 foreslår	 at	 Domstoladministrasjonen	 i	
utlysningsteksten	til	dommerembeter	i	de	samiske	områ-
dene,	 tydeliggjør	 at	 kandidater	 med	 kompetanse	 innen	
samisk	 språk,	 same-	 og	 reindriftsrett,	 samisk	 kultur	 og	
rettsforståelse	oppfordres	til	å	søke.	

Jordskiftemeddommernes faglige kompetanse er en viktig 
del av rettsikkerheten jordskiftedomstolene er satt til å 
ivareta.	For	å	sikre	nødvendig	kompetanse	hos	meddom-
mere	og	bruk	av	meddommere	også	som	meklere,	fore-
slår	arbeidsgruppen	at	Landbruks-	og	matdepartementet	
etter forslag fra Sametinget og reindriftens organisasjo-
ner gis kompetanse til å oppnevne meddommere. Etter 
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arbeidsgruppens	vurderinger	er	det	mest	hensiktsmessig	
at	 en	 slik	 løsning	 kommer	 inn	under	bestemmelsen	om	
fagkyndige	meddommere,	jf.	dl.	§	94.	

En	slik	ordning	innebærer	at	man	kan	ha	en	«pool»	av	aktu-
elle	 fagkyndige	 meddommere	 uavhengig	 av	 kommune/
domssokn.	Ordningen	vil	også	sikre	at	næringa	selv	har	et	
ansvar for og en god oversikt over ordningen.

Arbeidsgruppen	finner	det	naturlig	at	en	slik	ordning	tas	
inn i reindriftsloven og ikke i jordskifteloven. Videre har 
arbeidsgruppen	tatt	utgangspunkt	i	at	oppnevning	av	fag-
kyndige meddommere skal være hovedregelen fordi det 
er viktig å sikre og styrke den reindriftsfaglige kompetan-
sen.

I	etterkant	av	at	utvalget	med	reindriftskyndige	meddom-
mere	er	oppnevnt,	foreslår	arbeidsgruppen	at	Landbruks-
direktoratet og Domstolsadministrasjonen i samarbeid 
gjennomfører	kurs	for	fagkyndige	meddommere/meklere	
for å forberede dem for oppgaver i jordskifteretten og 
som meddommere og meklere i reindriftssaker. 

Arbeidsgruppen	ser	fordeler	av	at	det	etableres	en	jord-
skiftedomstol	 innenfor	 reindriftens	 kjerneområde,	 og	
retter	en	henstilling	til	Landbruks-	og	matdepartementet	
om	 å	 vurdere	 å	 flytte	 jordskiftedomstolen	 fra	 Vadsø	 til	
Tana.	En	etablering	 i	 Tana	vil	 skape	en	større	nærhet	 til	
så	 vel	 reindriftsnæringen	 som	 det	 samiske	 samfunnet.	
En	flytting	vil	også	legge	forholdene	til	rette	for	samhand-
ling med Indre Finnmark tingrett. Dette vil også ha positiv 
effekt	knyttet	 til	blant	annet	økt	kompetanse	 i	 reindrifts-	
og	samerett,	samisk	sedvane	og	kulturforståelse.	

Kapittel	10	Avklaring	av	rettighetsforholdene	på	 
høst-	og	vinterbeiteområder	i	Vest-Finnmark
Med	utgangspunkt	 i	 de	uavklarte	beite-	 og	 andre	 rettig-
hetsmessige	forhold	på	høst-	og	vinterbeitene	i	Vest-Finn-
mark,	har	arbeidsgruppen	valgt	å	behandle	dette	temaet	
særskilt.	 Kapittelet	 gir	 først	 en	 gjennomgang	 av	 det	
betydelige arbeidet som er lagt ned for å fastsette siida-
grensene	og	sonegrensene,	samt	arbeidet	med	å	ordne	
beitebruken	innenfor	dette	området.	Deretter	foretas	det	
en	 kort	 gjennomgang	 av	 arbeidet	 med	 utarbeidelse	 av	
bruksregler	for	distrikt	30A,	30B	og	30C.	For	å	synliggjøre	
problemstillinger knyttet til dagens ordning er en tenkt 
tvist om gyldigheten av Fylkesmannens forvaltningsved-
tak,	herunder	vedtak	om	utdriving	av	rein	 fra	et	område	
ved	 distriktsgrensen	 mellom	 reinbeitedistrikt	 30C	 og	
30B,	 tatt	med	som	et	eksempel.	Avslutningsvis	 fremmer	
arbeidsgruppen	et	konkret	forslag	til	hvordan	en	sak	om	
rettighetsforholdene	 på	 høst-	 og	 vinterbeiteområdene	
kan	gjennomføres	for	jordskifteretten.	

Kapittel	11	Lovteknisk	regulering
Det foreslås endringer i både reindriftsloven og jordskif-
teloven.	I	utarbeidelse	av	forslag	til	lovteknisk	løsning	har	
det	 vært	 viktig	 for	 arbeidsgruppen	 å	 utarbeide	 et	 sett	
med	regler	som	er	lett	å	forstå	for	de	som	skal	bruke	de	
nye bestemmelsene. Videre at de nye virkemidlene er 
rettet	 inn	mot	 reindriftens	utfordringer,	 tilpasset	dagens	
reindriftslov og ny jordskiftelov. I tillegg har det vært vik-
tig	at	nye	regler	skaper	nødvendig	forutsigbarhet	for	den	
enkelte	reindriftsutøver.	

Arbeidsgruppen	har	valgt	en	løsning	der	det	innarbeides	
egne bestemmelser om rettsfastsettende og rettsen-
drende saker i reindriftsloven. Det foreslås en ny bestem-
melse i reindriftsloven kapittel 7 Bruksregler i distriktet. 
Distriktsplan. En	 slik	 løsning	 vil	 etter	 arbeidsgruppens	
vurderinger	også	bidra	til	å	gi	reindriftsutøveren	en	bedre	
oversikt	over	 gjeldende	 regelverk	og	de	muligheter	 som	
foreligger. 

Kapittel	12	Økonomiske	og	administrative	forhold
Arbeidsgruppens	 forslag	 om	 å	 gi	 reindriften	mulighet	 til	
å	 bruke	 jordskifteretten	 på	 interne	 forhold	 vil	 innebære	
at jordskiftedomstolene i områder for samisk reindrift vil 
få	en	større	arbeidsmengde	enn	 i	dag.	Dette	 innebærer	
at	domstolene	må	styrkes	ressursmessig.	Særlig	forventes	
det	en	økning	av	 saksmengden	ved	Finnmark	 jordskifte-
rett. 

Erfaringene	 med	 arbeidet	 med	 bruksreglene	 etter	
reindriftslovens	 bestemmelser	 har	 vist	 at	 arbeidet	 flere	
steder	har	stoppet	opp	eller	strandet	grunnet	manglende	
rettighetsavklaringer.	Det	er	derfor	grunn	 til	å	 tro	at	det	
særlig	er	på	dette	området	det	i	praksis	vil	bli	flest	saker.	
Disse sakene er tidkrevende og trolig vil det dreie seg om 
større	saker.

Dette	 er	 særlig	 aktuelt	 på	 høst-	 og	 vinterbeitene	 i	
Vest-Finnmark.	Omfanget	av	en	rettsavklaring	på	høst-	og	
vinterbeitene	 i	Vest-Finnmark	er	vanskelig	å	 forutsi,	men	
arbeidsgruppen	legger	til	grunn	et	behov	på	8-10	mill.	kro-
ner over en treårsperiode.

Arbeidsgruppen	foreslår	flere	kompetansetiltak.	Arbeids-
gruppen	 legger	 til	 grunn	 at	 kompetansetiltakene	 som	
foreslås	kan	gjennomføres	innenfor	en	ramme	på	2-3	mill.	
kroner. 

En	forutsetning	for	å	kunne	utøve	en	bærekraftig	reindrift	
er	tilgang	til	tilstrekkelige	beiter	av	ulik	beskaffenhet	gjen-
nom	 året.	 Denne	 forutsetningen	 utfordres	 i	 et	 stadig	
økende	 omfang.	 Arbeidsgruppen	 forslag	 gir	 reindriften	
verktøy	 og	 tilgang	 på	 å	 bruke	 jordskifteretten	 som	 kan	
håndtere	disse	utfordringene	ikke	bare	ut	fra	en	rettslig,	
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men	også	praktisk	synsvinkel.	Total	sett,	 i	et	større	sam-
funnsøkonomisk	perspektiv,	er	arbeidsgruppen	derfor	av	
den	oppfatning	at	forslagene	i	sum	vil	innebære	en	bespa-
relse. 

1.2 Čoahkkáigeassu

Kapihtal	2	Álggahus
2.	 kapihttalis	 čilgejuvvo	 lávdegotti	 nammadeapmi,	
mandáhta	 ja	 barggu	 duogáš.	 Bargojoavkkus	 lea	 leamaš	
čuovvovaš	mandáhta:

«Bargojoavku	galgá	guorahallat	lea	go	boazodolliin	
ja	sis	geain	lea	boazodoalloriekti	vuoigatvuohta	
gáibidit	vuoigatvuođačielggademiid	boazodoalu	
siskkáldas	áššiin	eanajuohkinlága	vuođul,	ja	árvalit	
láhkarievdadusaid	eanajuohkinláhkii.	

Bargojoavku	galgá	guorahallat	ja	ovddidit	láhkaár-
valusaid	boazodoalu	siskkáldas	geavahanortnegiid	
gáibádusaide.	Árvvoštallan	galgá	dahkkot	boazodo-
allolága	doallonjuolggadusaid	vuođul,	gč.	boazodo-
allolága	§§	57-60.	

Bargojoavku	galgá	guorahallat	movt	boazodoal-
lolága	soabahannjuolggadusat	doibmet.	Bargo-
joavku	galgá	maid	árvvoštallat	ja	vejolaččat	árvalit	
doaibmabijuid	boazodoallolága	soabahannjuolgga-
dusaid	beaktilis	geavaheapmái.	

Bargojoavku	galgá	guorahallat	ja	árvalit	doaibma-
bijuid	mat	sihkkarastet	eanajuohkinriektái	doarvái	
gelbbolašvuođa	ja	máhtu	sámi	kulturáššiin,	riek-
teáddejumis	ja	árbevierus.»	

Eanandoallo-	 ja	 biebmodepartemeanta	 ásahii	 čakčat	
2014	 bargojoavkku	 árvvoštallat	 eanajuohkinrievtti	 rolla	
boazodoalu	siskkáldas	vuoigatvuođaáššiid	oktavuođas,	 ja	
boazodoallolága	 soabahannjuolggadusaid.	 Bargojoavku	
geigii	 raporttastis	 njukčamánu	 23.b.	 Bargojoavku	 árvala	
rievdadit	 boazodoallolága	 ja	 eanajuohkinlága	 mii	 dahká	
vejolažžan	geavahit	eanajuohkinrievtti	čielggadit	boazodo-
alu	siskkáldas	vuoigatvuođaáššiid.	

Bargojoavku	 lea	 ipmirdan	mandáhtas	 dainna	 lágiin	 ahte	
dat	galgá	guorahallat	 ja	árvalit	 rievdadit	boazodoallolága	
ja	 eanajuohkinlága	 sihkkarastin	 dihte	 eanajuohkinriektái	
vejolašvuođa	 čađahit	 sihke	 riektemearrideaddji	 ja	 riek-
tenuppástuhtti	 áššiid	 boazodoalu	 siskkobealde.	 Ere-
noamážit	 deattuhuvvo	 rahpat	 vejolašvuođaid	 čađahit	
boazodoalu	siskkáldas	doaibmaortnegiid	eanajuohkinlága	
vuođul.	 Doaibmaortnegiid	 ferte	 árvvoštallat	 boazodo-
allolága	 mearriduvvon	 doallonjuolggadusaid	 ektui.	 Bar-

gojoavku	 lea	 dan	 oktavuođas	 eaktudan	 ahte	 árvaluvvon	
rievdadusat	fertejit	heivehuvvot	dálá	boazodoalloláhkii,	ja	
boazodoalu	jođiheapmái	ja	organiseremii.	

Bargojoavku	 eaktuda	 ahte	 jos	 boazodoallu	 galgá	 sáhttit	
ovddidit	áššiid	eanajuohkinriektái,	de	fertejit	eanajuohkin-
duopmáriin	doarvái	gelbbolašvuohta	 ja	máhttu	sámi	kul-
turáššiin,	riekteáddejumis	ja	árbevierus.

3.	kapihttalis	gitta	6.kapihttalii	válddahallojuvvojit	duogáš-
dieđut	 daid	 gažaldagaid	 birra	 maid	 raporta	 meannuda.	
7.kapihttalis	 gitta	 9.	 kapihttalii	 ovdanbuktá	 lávdegoddi	
iežas	 árvvoštallamiid	 ja	 árvalusaid	 mandáhtas	 ektui.	 10.	
kapihttalis	 leat	 bargojoavkku	 árvvoštallamat	 ja	 árvalu-
sat	 mat	 gusket	 čilgetkeahtes	 vuoigatvuođadillái	 muhtun	
dálveguohtunguovlluin	 Finnmárkkus.	 11.kapihtal	 čilge	
bargojoavkku	árvalusaid	mat	gusket	 teknihkalaš	čovdosi-
idda,	ja	raportta	maŋimuš	kapihtal,	12.kapihtal,	árvvoštallá	
hálddahuslaš	ja	ekonomalaš	váikkuhusaid	maid	árvalusat	
vuolggahit.	

Kapihtal	3	Boazodoalloriekti	ja	rievttálaš	
rámmaeavttut
Kapihtal	 čilge	 boazodoalloriektegažaldagaid	 ja	 riikk-
agottálaš	 ja	 riikkaidgaskasaš	 rievttálaš	 rámmaeavttuid.	
Riikkagottálaš	 rievttálaš	 rámmaeavttuid	 oktavuođas	
meannuduvvo	 Vuođđoláhka	 108,	 ja	 riikkaidgaskasaš	
rievttálaš	 rámmaeavttuid	 oktavuođas	 meannuduvvojit	
áigeguovdilis	 artihkkalat	 Eurohpá	 olmmošvuoigatvuođa-
konvenšuvnnas	 (EOK),	ON	konvenšuvnnas	1966	 siviila	 ja	
politihkalaš	 vuoigatvuođaid	 birra	 (SP),	 ON	 julggaštusas	
eamiálbmogiid	vuoigatvuođaid	birra	(UNDRIP)	ja	ILO-kon-
venšuvnnas	nr.	169.	

Kapihtal	4	Dálá	boazodoallu	Norggas	
Álggos	čilgejuvvo	boazodoalloviidodat,	ja	movt	dat	dál	lági-
duvvo.	Dasto	čilgejuvvo	movt	dat	organiserejuvvo	ja	háld-
dašuvvo.	 Bargojoavkku	 mielas	 lea	 leamaš	 dehálaš	 ahte	
raporta	 maiddái	 ovddida	 kulturáddejumi	 ja	 máhtu	 sámi	
boazodoalu	 vuođđoeavttuin,	 ja	 dan	 dihte	 lea	 ge	 válljen	
lasihit	 oassekapihttala	 gos	 elliid,	 olbmuid	 ja	 guohtumiid	
gaskasaš	ovttasdoaibman	čilgejuvvo.	

Kapihtal	5	Boazodoallu	ja	
eanajuohkinláhkamearrádusat
Kapihtal	čilge	oppalaččat	boazodolliid	beassama	eanajuo-
hkinváikkuhangaskaomiide	 ja	 ovdáneami	 dán	 suorggis.	
Konkrehta	lea	das	historjjálaš	dieđut	mat	oanehaččat	čil-
gejit	boazodolliid	vejolašvuođaid	gáibidit	čorget	guohtune-
atnamiidgeavaheami	 ja	 čielggadit	 guohtundilálašvuođaid	
eanajuohkinrivttiid	 bokte.	 Dasto	 válddahuvvojit	 1979	
eanajuohkinláhka	ja	boazodoallolága	dálá	rievttit.	
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Kapihtal	6	2013	eanajuohkinláhka
Kapihttalis	geahčadat	oanehaččat	2013	eanajuohkinlága.	
Eanajuohkinláhkii	2013	eai	árvaluvvo	eará	njuolggadusat	
boazodoalu	ja	eanajuohkima	ektui,	earret	go	njuolggadu-
sat	mat	mearridit	gii	galgá	beassat	ovddidit	ášši	eanajuo-
hkinriektái.

Kapihtal	7	Árvvoštallamat	ja	árvalusat	–	Boazodoallu	
ja	eanajuohkin
Kapihtal	sisttisdoallá	bargojoavkku	árvvoštallamiid	ja	árva-
lusaid	oasehasgullevašvuođaválddi	ja	oasehasdili	birra,	ja	
dasto	digaštallojuvvo	disponerenprinsihppa.	Viidáseappot	
digaštallojuvvojit	riektemearrideaddji	ja	riektenuppástuhtti	
mearrádusat.	 Kapihttala	 loahpas	 digaštallojuvvojit	 eana-
juohkinčoavdima	eavttut.	

Kapihtal	7.2	Gii	sáhttá	ovddidit	ášši	ja	dohkkehuvvot	
oasehassan
Kapihttalis	 čilgejuvvo	 gii	 sáhttá	 ášši	 ovddidit	 ja	 dohkke-
huvvot	 oasehassan.	 Ođđa	 eanajuohkinláhka	 vuhtiiváldá	
buorebut	 boazodoalu	 organiserenvuogi	 dál	 go	 siidas-
tivrrat	 ja	 siidaoasit	 maiddái	 leat	 ožžon	 oasehasgulle-
vašvuođaválddi,	lassin	orohatstivrraid.	

Buohtalas	álggahansiidaosiin	leat	seammá	vuoigatvuođat	
ja	geatnegasvuođat	go	siidaosiid	jođiheddjiin	ja	dan	dihte	
bargojoavku	árvala	ahte	buohtalas	álggahansiidaoasit	gal-
get	maid	oažžut	oasehasgullevašvuođaválddi.	

Bargojoavku	digaštallá	maid	 áššiid	mat	 gusket	 siiddaide,	
siidaosiide	 ja	 boazoeaiggádiidda	 geat	 eai	 leat	 siiddaoasi	
jođiheaddjit.	 Bargojoavkku	 oaivila	 mielde	 lea	 mearri-
deaddjin	ahte	siidaoassejođiheaddji	diehtá	ja	beassá	bear-
ráigeahččat	mii	 siidaoasis	 dáhpáhuvvá.	Muđui	 billistuvvo	
jođiheaddjiovddasvástádus,	 ja	 dat	 sáhttá	 buktit	 váttis	 ja	
eahpečielga	dili	siidaoassejođiheaddjái.	Bargojoavkku	mie-
las	gusto	dat	maiddái	eanajuohkinlága	váikkuhangaskao-
miid	geavaheapmái.	Siidaoasis	berre	ge	dušše	jođiheaddji	
beassat	ovddidit	riektemearrideaddji	ja	riektenuppástuhtti	
áššiid	 mat	 gusket	 eará	 siiddaide/orohagaide.	 Dat	 lea	
eahpelunddolaš	 ahte	 ovttaskas	 boazoeaiggádat	 álggahit	
diekkár	proseassaid	iehčanassii.

Oasehasgealbbu	 dáfus,	 dohkkehuvvon	 oasehas	man	 nu	
áššis,	 lea	 nu	 ahte	 boazoeaiggát	 guhte	 gullá	muhtun	 sii-
daoassái	 ja	 ii	 leat	 jođiheaddji	sáhttá	dohkkehuvvot	oase-
hassan.	Almmatge	lea	dat	ovttaskas	ášši	duohken	ja	maid	
oasehasat	háliidit.	

Bargojoavku	 čujuha	 ahte	 disponerenprinsihppa	 gusto	
ollislaččat	 riektemearrideaddji	 áššiin	 mat	 mearriduvvo-
jit	 eanajuohkinduopmostuoluin.	 Disponerenprinsihpa	
meannudeamis	čilgejuvvo	oanehaččat	movt	eanajuohkin-
láhka	vuhtiiváldá	disponerenprinsihpa,	nugo	geavahit	eará	

váikkuhangaskaomiid	 go	 daid	 mat	 gáibiduvvojit,	 rádje-
mearrádusat,	 lohpi	 máhcahit	 ášši	 ja	 lohpi	 viiddidit	 riek-
tenuppástuhtti	ášši	geográfalaččat.	Dasa	lassin	čilgejuvvo	
vel	oanehaččat	sáhttá	go	almmolašvuohta	čuoččáldahttit	
ášši,	jos	ii	leat	oasehas.	

Kapihtal	7.3	Riektemearrideaddji	áššit
Kapihtal	sisttisdoallá	riektemearrideaddji	áššiid,	rádjeme-
arrádusaid	 ja	 riektečielggademiid.	 Bargojoavku	 čujuha	
dasa	 ahte	 beroškeahttá	 das	 movt	 eanajuohkinlága	 kap.	
4	 gustovaš	 mearrádusat	 dulkojuvvojit,	 de	 galget	 dát	
mearrádusat	 gustot	 maiddái	 boazodoalu	 siskkáldas	
vuoigatvuođaáššiin,	 bargojoavkku	 oaivila	 mielde.	 Bargo-
joavku	čujuha	dasa	ahte	vuoigatvuođaáššit	boazoeaiggá-
diid	 gaskka	 muhtumassii	 leat	 leamaš	 hui	 guovddážis,	
erenoamážit	 go	 doallonjuolggadusat	 galge	 ráhkaduvvot	
boazodoallolága	kapihttala	7	vuođul.	Bargojoavku	čujuha	
ahte	 dákkár	 gažaldagat	 guovddáš	 sámi	 guovlluin	 Finn-
márkkus	 leat	 leamaš	 hehttehussan	 dán	 barggu	 ovdáne-
apmái.	

Soames	 oktavuođain	 gáibiduvvo	 riektemearrideaddji	
áššiid	 čađahit	 ovdalgo	 riektenuppástuhtti	 áššit	 čađahuv-
vojit	boazodoalu	siskkobealde.	

Bargojoavkku	mielas	 ii	 leat	 dárbu	 rievdadit	 eanajuohkin-
lága,	 muhto	 árvala	 ođđa	 mearrádusa	 Boazodoalloláhkii	
čujuhettiin	eanajuohkinlága	4.kapihttalii.	

Kapihtal	7.4	Riektenuppástuhtti	áššit
Kapihtal	 sisttisdoallá	 riektenuppástuhtti	 áššiid.	 Bargojo-
avku	oaidná	eahpeoiddolažžan	ahte	boazodoallu	ii	beasa	
geavahit	eanajuohkinlága	váikkuhangaskaomiid	maid	eará	
eanageavaheaddjit	besset	geavahit.	Boazodoallolága	§	59	
njealját	 lađđasa	 mielde	 sáhttá	 eanajuohkinriekti	 duššin-
dahkat	 guohtungeavahannjuolggadusaid	 ja	 iige	 ráhkadit	
ođđa.	Bargojoavkku	mielas	lea	dat	hui	unohas.

Bargojoavku	čujuha	dasa	ahte	gávdnojit	ollu	vuogit	movt	
eanajuohkinrievtti	váikkuhangaskaomiid	buorebut	sáhtašii	
geavahit	boazodoalu	siskkáldas	áššiin.	Okta	molssaeaktu	
lea	almennetláhkamearrádus.	Eará	molssaeaktu	lea	addit	
buohkaide	vejolašvuođa	geavahit	eanajuohkinlága	váikku-
hangaskaomiid.	Dáinna	 lágiin	sáhtášii	duođaid	ollašuhttit	
álbmotrievttálaš	gáibádusaid	access to court. 

Bargojoavku	lea	beassan	árvvoštallat	buot	váikkuhangas-
kaomiid,	 ja	 lea	 gávnnahan	 ahte	 lea	 dárbu	 vuoruhit.	Dan	
oktavuođas	 lea	 vuoruhan	 eanajuohkinlága	 3.kapihttala	
váikkuhangaskaomiid	maid	 heivešii	 geavahit	 boazodoalu	
siskkáldas	áššiin.	Vuoruhemiid	árvvoštallamis	bargojoavku	
lea	maid	deattuhan	boazodoalu	dálá	jođihanvugiid	ja	orga-
niserema,	ja	boazodoallovuoigatvuođa	sierrasajádaga.	
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Bargojoavku	 árvala	 ahte	 boazodoallu	 galgá	 sáhttit	 ovd-
didit	 siskkáldas	 áššiid	 eanajuohkinriektái,	 maiddái	 riek-
tenuppástuhtti	 áššiid	 muhtun	 ráddjejumiiguin.	 Bargojo-
avku	oaidná	ahte	riektenuppástuhtti	áššiid	sáhtašii	čađa-
hit:
1. Eanajuohkináššiin	go	doallonjuolggadusat	leat	dohkke-

huvvon.
2. Eanajuohkináššiin	go	doallonjuolggadusbargu	lea	

jođus.	
3. Eanajuohkináššiin	go	doallonjuolggadusbargu	ii	

lihkostuva.
4. Eanajuohkináššiin	orohagaid	gaskka.

1.Doaibmaortnegat ja oktasaš doaibmabijut maŋŋil 
go doallonjuolggadusat leat dohkkehuvvon. Bargojo-
avku	čujuha	dasa	ahte	orohagat	leat	geatnegahttojuvvon	
ráhkadit	 doallonjuolggadusaid	 boazodoallolága	 §§	 57	 ja	
58	 vuođul.	 Bargojoavku	 árvala	 1.čuoggás	 ovddidit	 doal-
lonjuolggadusaid	 eanajuohkinriektái	 maŋŋil	 go	 dat	 leat	
dohkkehuvvon	boazodoallolága	mearrádusaid	mielde.	Fyl-
kkamánni	galgá	nannet	ja	dohkkehit	doallonjuolggadusaid.	
Hálddahuslaš	 áššemeannudeapmi	 galgá	 dasa	 bissánit,	
bargojoavkku	 árvalusa	 mielde.	 Bargojoavku	 árvala	 ahte	
boazodoallolága	 §	 59	mearriduvvon	 áigemearri	 ovddidit	
doallonjuolggadusaid	 eanajuohkinriektái,	 joatkašuvvá.	
Áigemearri	 lea	 6	mánu	maŋŋil	 go	 Fylkkamánni	 lea	 daid	
dohkkehan.	Eanaš	orohagain	leat	dohkkehuvvon	doallon-
juolggadusat,	ja	dan	dihte	ii	leat	áigemearri	áigeguovdilin,	
earret	jos	njuolggadusat	rievdaduvvojit.	

2.Eanajuohkinášši go doallonjuolggadusbargu lea 
jođus. Dát	 čuokkis	 lea	 áigeguovdil	 jos	 bargu	 bissána	
sierramielalašvuođa	 geažil	 doallonjuolggadusaid	 ektui,	
ovdamearkka	dihte	sierramielalašvuohta	guođohanrájáid	
dahje	guohtuneatnamiid	dáfus.	Dáid	áššiid	 galggašii	 leat	
vejolaš	 ovddidit	 eanajuohkinrievtti	 mearrideapmái.	 Dalle	
sáhtašii	 eanajuohkinriekti	 váikkuhit	 dasa	 ahte	 orohat	
beassá	ráhkadit	doallonjuolggadusaid.	

3.Eanajuohkinášši go doallonjuolggadusbargu ii 
lihkostuva.	Dát	čuokkis	guoská	dasa	jos	doallonjuolgga-
dusbargu	maŋŋona	dahje	eahpelihkostuvvá.	Dasa	sáhttet	
sivat	 nugo	 váilevaš	 riektečielggadeamit	 dahje	 eai	 nagot	
olahit	 ovttaoaivilvuođa	 boazodoallolága	 §	 57	 mearrádu-
said	dáfus.	 Jos	orohat	 ii	 ráhkat	doallonjuolggadusaid,	de	
berre	 eanajuohkinriekti	 daid	 ráhkadit.	 Jos	 orohatstivra	 ii	
ovddit	ášši,	de	fertejit	eiseválddit,	bargojoavkku	árvvoštal-
lama	mielde,	oažžut	 vejolašvuođa	dan	dahkat.	Boazodo-
alloláhka	han	gáibida	ahte	orohagat	galget	ráhkadit	guov-
dilis	 resursahálddašanreaiddu.	 Sihkkarastin	 dihte	 oro-
hagaide	 doallonjuolggadusaid,	 árvala	 bargojoavku	 addit	
Fylkkamánnái	oasehasgullevašvuođaválddi.	

4.Eanajuohkináššit boazoguohtunorohagaid gaskka. 
Dat	 soaitá	 leat	 dárbu	 ráhkadit	 doallonjuolggadusaid	 ja	
njuolggadusaid	 oktasaš	 doaibmabijuide	 ja	 investeremi-
idda,	ovdamearkka	dihte	oktasaš	áiddiid	dáfus	masa	servet	
máŋga	orohaga.	Maiddái	dalle	 jos	máŋga	orohaga	háliidit	
ovttas	 ásahit	 ja	 hukset	 oktasaš	 njuovvan-	 ja	 rátkkagárddi	
dahje	 oktasaš	 geainnu.	 Jos	 oasálaččat	 eai	 nagot	 soabadit	
gosa	geaidnu	galgá	huksejuvvot	ja	mo	dat	galgá	huksejuv-
vot,	dahje	mo	goluid	juogadit,	de	berre	ášši	sáhttit	ovddidit	
eanajuohkinriektái.	

Bargojoavku	árvala	sihkut	ortnega	gos	gáibiduvvo	ahte	Fyl-
kkamánni	galgá	ráhkadit	doallonjuolggadusaid.	

Bargojoavku	 árvala	 ahte	 boazodoallu	 galgá	 siskkáldas	
áššiide	 beassat	 geavahit	 eanajuohkinlága	 3.kapihttala	
váikkuhangaskaomiid	 §§	 3-4,	 3-8,	 3-9	 ja	 3-10	mearrádu-
said mielde. 

Gustovaš	 paragráfa	 3-4	 ii	 fátmmas	 boazodoallovuoi-
gatvuođaid.	 Gittaopmodaga	 geavahanvuoigatvuođaid	
ektui,	 ovdamearkka	 dihte	 go	 eanaeaiggádis	 lea	 sierra	
vuoigatvuohta	geavahit	meahcceresurssaid,	lea	boazodo-
alus	nuppe	láhkai	dan	sivas	go	boazodoallovuoigatvuođat	
gustojit	 beroškeahttá	 das	 gii	 eatnamiid	 eaiggáda.	 Dasto	
lea	 nu	 ahte	 boazodoalloriekti	 lea	 iešheanalis	 riekti	 man	
vuođđu	lea	geavaheapmi	dološ	áiggi	rájes.	Dan	vuođul	lea	
bargojoavkku	mielas	 dárbu	 rievdadit	 §	 3-4,	 nu	 ahte	 dat	
fátmmasta	maiddái	boazodoallorievtti.	Bargojoavku	árvala	
vel	 lasihit	 «áiddit-	 ja	 rusttegat»	mearrádusa	nuppi	 lađđa-
sii.	Dat	mearkkaša	ahte	eanajuohkinriekti	sáhttá	mearridit	
ahte	lonuhasrusttegat	mat	huksejuvvojit	areálaid	ala	sáht-
tet	fievrriduvvot	ođđa	siidii.	

Eanajuohkinlága	mearrádusat	mat	gusket	doaibmaortne-
giidda	ja	oktasaš	doaibmabijuide	leat	nannejuvvon	§§	3-8	
ja	3-9.	Boazodollui	leat	mearrádusat	hui	dehálaččat	sihke	
siidadásis,	orohagas	 ja	oktasašáššiin	guovtti	dahje	eanet	
boazoguohtunorohagaid	 gaskka.	 Lea	 dábálaš	 ráhkadit	
geatnegahtti	 ovttasbargosoahpamuša	 doaibmaortnegiid	
ja	oktasašdoaibmabijuid	birra.	

Oassi	eanajuohkindoaimmas	lea	ásahit	searvvi	ja	mearridit	
njuolggadusaid,	 gč.	eanajuohkinlága	§	3-10.	Boazodoallu	
sáhtášii	maid	ásahit	dakkár	searvvi	mii	hálddaša	oktasaš	
ortnegiid	mat	eanajuohkima	oktavuođas	mearriduvvojit.

Eanajuohkinlága	§	3-1	vuođul	sáhttá	ovtta	áššis	meannu-
dit	 ovtta	dahje	máŋga	 váikkuhangaskaoami.	Guohtunge-
avahanáššis	sáhttá	ovdamearkka	dihte	šaddat	 riidu	 riek-
tevuođu	 alde.	 Jos	 lea	 riidu	 siiddarájáid	 dáfus,	 de	 sáhttá	
maiddái	dat	mearriduvvot.	Soaitá	maid	nu	ahte	guohtune-
atnamat	molsojuvvojit	mii	dahká	ahte	ii	leat	šat	dárbu	gas-
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kaáiddiide	dahje	daid	ferte	sirdit.	Jos	oasehasat	gáibidit,	de	
sáhttá	dáid	áššiid	meannudit	ovtta	ja	seamma	áššis.	

Muhtun	dilálašvuođain	sáhttá	eanajuohkinriekti	 rievdadit	
vuođu	 siidda	boazologu	mearrideapmái.	Boazolohku	 lea	
hui	 guovdil	 doallonjuolggadusain	 ja	 eanajuohkinrievttis	
berre,	 bargojoavkku	 árvvoštallamiid	 mielde,	 leat	 vejo-
lašvuohta	mearridit	 ođđa	 boazologu	 siiddadásis.	 Vejolaš	
boazologugeahpedeapmi	 ferte	 čuovvut	 boazodoallolága	
mearrádusaid.	Boazodoallolága	§	58	maŋimuš	lađas	mear-
rida	ahte	Boazodoallostivra	galgá	loahpalaččat	dohkkehit	
siidda	 boazologu.	 Bargojoavku	 árvala	 ahte	 dat	 ii	 galgga	
gustot	 go	 eanajuohkinriekti	 mearrida	 ođđa	 boazologu.	
Ággan	 dasa	 lea	 ahte	 ferte	 vuhtiiváldit	 duopmostuoluid	
beaktilvuođa	ja	sorjjasmeahttunvuođa.	

Bargojoavku	 lea	 geahčadan	 eanajuohkinlága	 áššeme-
annudannjuolggadusaid	 ja	 konkludere	 ahte	 njuolggadu-
said	sáhttá	maid	geavahit	boazodoalu	siskkáldas	áššiin.	

Áššiid	maid	eanajuohkin	 lea	meannudan	ii	sáhte	ođđasit	
meannudit	 ovdal	 10	 jagi	 maŋŋil,	 gč.	 eanajuohkinlága	 §	
3-37.	 Mearrádusat	 gustojit	 eanajuohkináššiide	 mat	 leat	
meannuduvvon	 lága	 3.kapihttala	 vuođul.	 Bargojoavku	
árvala	 ahte	 seammá	 mearrádus	 galgá	 gustot	 maiddái	
boazodolliide.	

Boazodoalus	soaitá	leat	10	jagi	menddo	guhkes	áigi	ovdal	
go	beassá	ášši	meannudit	ođđasit.	Ovdamearkka	dihte	jos	
eanajuohkinriekti	 mearrida	 doaibmaortnega	 oktavuođas	
siidii	bajimus	boazologu.	Muhtun	áiggi	geažis	soaitá	bohc-
cuid	gaskamearálašdeaddu	lassánit,	mii	sáhttá	mearkkašit	
ahte	dalle	lea	sadji	lasihit	siidda	boazologu.	Dákkár	áššiin	
lea	bargojoavkku	árvvoštallama	mielde	vuođđu	ákkastallat	
ahte	eavttut	mearridit	boazologu	leat	rievdaduvvon	ja	ahte	
dat	addá	vejolašvuođa	gáibidit	ođđa	ášši.	Eará	čoavddus	
lea	doaibmaortnetnjuolggadusaid	bokte	addit	rievdadan-
vejolašvuođaid.	 Dakkár	 oktavuođain	 lea	 lunddolaš	 ahte	
Boazodoallostivra	dohkkeha	ođđa	boazologu.	

Kapihtal	7.5	Vuođđu	eanajuohkinčovdosiidda
Kapihtal	 válddahallá	 árvovuođu	 eanajuohkinčovdosiidda.	
Doaibmaortnegat	 dahje	 oktasaš	 doaibmabijut	 galget	
váikkuhit	 dasa	 ahte	 buorebut	 ávkkástallat	 opmodagaid	
ja	 geavahanvuoigatvuođaid.	 Boazodoalu	oktavuođas	das	
lea	 sáhka	 geavahanvuoigatvuođas.	 Buot	 oasehasain	 lea	
vuoigatvuohta	gáibidit	ruovttoluotta	seammalágan	árvvuid	
maid	lea	buktán	eanajuohkimii.	Dat	gusto	sihke	eanarivtti-
ide	ja	geavahanrivttiide,	dás	maiddái	boazodoallorivttiide.	
Sihkkarastin	 dihte	 ahte	 eavttut	 devdojuvvojit,	 de	 ferte	
mearrat	árvovuođu	eanajuohkinčovdosiidda.	

Bargojoavku	lea	digaštallan	movt	rivttiid	árvvu	maid	guh-
tege	 oasehas	 buktá	 eanajuohkimii	 galgá	mearrat.	 Eana-

juohkinláhka	 §	 3-13	 cealká	 ahte	 eanajuohkinriekti	 galgá	
mearridit	 geavahanvuoigatvuođadiliid	nu	go	dat	 leat.	 Jos	
oasehasat	dohkkehit	olles	árvovuođu	dahje	osiid	das,	de	
sáhttá	 riekti	dan	vuhtiiváldit.	Bargojoavkku	árvvoštallama	
mielde	ferte	dat	gustot	maiddái	boazodoalu	áššiide.	

Boazodoalloláhka	 §	 59	 čujuha	 ahte	 guohtungeavaheami	
njuolggadusat	 galget	 vuhtiiváldit	 eatnamiid	 árbevirolaš	
geavaheami	 boazodoalus.	 Bargojoavkku	 árvvoštallama	
mielde	 berre	 dat	 gustot	 go	 eanajuohkinčovdosiidda	
mearrá	árvovuođu.	

Boazodoalus	 ii	 sáhte	 opmodatárvvu	 dahje	 gorrologu	
vuođul	 mearridit	 ideála	 oasi	 ja	 árvovuođu	 eanajuo-
hkinčovdosiidda.	 Sivvan	 dasa	 lea	 ahte	 boazodoallovuoi-
gatvuođat	eai	leat	čadnon	gittaopmodahkii.	Bargojoavkku	
árvvoštallama	ektui	ferte,	jos	oasehasat	eai	leat	eará	soa-
hpan,	 árvovuođu	 mearrat	 siidda	 dahje	 siidaoasi	 boazo-
logu	vuođul.	Bargojoavkku	mielas	lea	heivvoleamos	bidjat	
vuođđun	 dihto	 jagiid	 gaskamearálaš	 boazologu.	 Bargo-
joavku	oaidná	váttisin	mearrat	árvovuođu	 jos	vuhtiiváldá	
dilálašvuođaid	ovdal	1980.	Sivvan	dasa	lea	ahte	boazodo-
allu	 lea	 vásihan	 ollu	 teknihkalaš	 rievdadusaid	 ja	 ovdá-
neami1970-logu	 rájes.	 Ovdáneapmi	 lea	 mearkkašahtti	
lahkai	 nuppástuhttán	 árbevirolaš	 doaibmavugiid.	 Dasto	
vuolggahii	 1978	 boazodoalloláhka	 ja	 boazodoallošiehta-
dus	 vuđolaš	 rievdadusproseassaid	gos	boares	doaibma-
vuogit	 hilgojuvvojedje	 ja	 ođđa	 bohte	 sadjái,	 ja	 ealáhus	
vásihii	struktuvrralaš	rievadusaid.	

Dáid	dilálašvuođaid	vuođul	árvala	bargojoavku	juohke	siidii	
dahje	siidaoassái	mearrat	árvovuođu	giđđaealu	gaskame-
arálaš	boazologu	vuođul,	ja	dat	berre	dahkkot	1980	rájes.	

Siidda	 historjjálaš	 boazolohku	 lea	 ollislaš	 lohku	 mii	 lea	
raporterejuvvon	 ja	 dohkkehuvvon	 juohke	 siidaoassái	
(ovdal	2007	doalloovttadat)	1980	rájes	Boazodoallodieđá-
husa	bokte,	gč.	boazodoallolága	§	18.	

Bargojoavku	 deattuha	 ahte	 dát	 boazolohku	 galgá	 adnot	
vuođđun	siidda	oasehasoassái	 ja	maiddái	eanajuohkimii,	
ja	dat	ii	dárbbaš	mearrideaddjin	dasa	man	ollu	bohccuid	
sáhttá	 fievrrdit	 guohtuneatnamiidda.	 Dattege	 lea	 oase-
hasoassi	mearrideaddjin	 siidda	boazolohkui	 go	boazolo-
hku	mearriduvvo	oktasašguohtunguovlluide.	

Jos	 vel	 historjjálaš	 boazolohku	 biddjoge	 vuođđun	 oase-
hasoassái	 oktasašguohtungeavaheami	 oktavuođas,	 de	
čujuha	 bargojaovku	 dasa	 ahte	maiddái	 eará	 beliid	 ferte	
árvvoštallat	 go	 oasehasoassi	 galgá	 mearriduvvot.	 Nugo	
dakkár	dilálašvuođaid	gos	máŋga	siidda	geavahit	seamma	
eatnamiid	iešguđet	áiggis.	
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Kapihttal	8	Soabaheapmi
Kapihttalis	 árvvoštallojuvvo	 boazodoallolága	 soabahan-
mearrádus	 ja	 mo	 dán	 mearrádusa	 sáhtašii	 buorebut	
geavahit. 

Boazodoallolága	 soabahanmearrádus	 lea	 uhcán	 geava-
huvvon.	 Jos	 vel	 soabahanmearrádus	 galggašii	 dehálaš	
reaidu	 riidočoavdimii,	 de	 ii	 boađe	 čielgasit	 ovdan	 ovda-
bargguin	 mo	mearrádusa	 galggašii	 geavahit.	 Eai	 ge	 leat	
mearriduvvon	 dárkilis	 njuolggadusat	 soabaheami	 čađa-
heami birra. 

Bargojoavku	 oaivvilda	 ahte	 boazodoalus	 lea	 ain	 dárbu	
soabahanmearrádussii,	muhto	dan	ferte	buoridit	ja	ođas-
mahttit	jos	dat	galgá	doaibmat	ulbmillaččat.	

Bargojoavkku	 oaivila	 mielde	 berre	 departemeanta,	
boazodoallolága	§	73	maŋimuš	lađđasa	vuođul,	mearridit	
dárkilis	njuolggadusaid	soabahančađaheapmái.	Njuolgga-
dusaid	berre	hábmet	nu	ahte	dat	doibmet	dikkehis	soaba-
hanrámman	mas	lea	heivehanmunni,	ja	nu	ahte	dat	nuppe	
dáfus	addet	vejolašvuođa	čađahit	formálalaš	soabaheami,	
ja	 čilget	 áššečađahanvuogi	 jna.	 vai	 soabaheapmi	 čađa-
huvvo	nu	njuovžilit	go	vejolaš	ja	geatnegahttá	oasehasaid	
jos	 soabaheami	 bokte	 nákcejit	 riiddu	 čoavdit.	Muđui	 lea	
notoritehta	hui	ávkkálaš	jos	soabaheapmi	eahpelihkostu-
vvá	ja	riiddu	ferte	earaláhkai	čuovvolit.	

Bargojoavku	 lea	 ráhkadan	 árvalusa	 soabaheami	 njuolg-
gadusaide	mat	leat	mielddusin	raporttas.	Njuolggadusaid	
mihttomearri	 lea	 bidjat	 rámmaid	 soabaheapmái	 sihkka-
rastin	dihte	beaktilis	ja	čorgadis	soabahanproseassa,	mas	
sáhttá	 garvit	 riektedoaimma	 ja	 sihkkarastit	 dárbbašlaš	
rievdadanmuni.	

Jos	 soabaheamis	 galgá	 leat	 jierpmálaš	 doaibma	 ja	 addit	
bohtosiid,	 de	 dasa	 dárbbašuvvojit	 dohkálaš	 soabahallit	
geain	 lea	 sihke	 fágamáhtu	 boazodoalus	 ja	 erenoamážit	
gelbbolašvuohta	 soabaheamis.	 Bargojoavku	 árvala	
boazodoallolága	 álgokapihttalii	 ođđa	 §	 8	 a	 gos	 Eanado-
allo-	 ja	 biebmodepartemeanta	 oažžu	 válddi	 nammadit	
lávdegotti	mas	 leat	fágamáhtolaš	mielduopmárat.	Bargo-
joavku	árvala	 ahte	 lávdegotti	 galgá	maid	 sáhttit	 geavahit	
soabahallin. 

Bargojoavku	 árvala	 ahte	 lohku	 guokte	 sihkkojuvvo	
boazodoallolága	§	73	vuosttas	lađđasis	amas	hehttet	eanet	
olbmuid	čađaheames	soabaheami.	Dasto	árvaluvvo	sihkut	
§	 73	 nuppi	 lađđasa	 mii	 addá	 Boazodoallostivrii	 válddi	
nammadit	soabahalliid.	Dat	ii	leat	heivvolaš	ahte	Boazodo-
allostivrras	lea	nammadanváldi	lassin	fylkkamánni.	

Kapihtal	9	Eanajuohkinrievtti	gelbbolašvuohta	sámi	
árbevieruin,	kultuvrras	ja	riekteipmárdusas	
Bargojoavku	 lea	 raporttas	 máŋgii	 deattuhan	 ahte	 lea	
mávssolaš	ja	dárbbašlaš	eanajuohkinrievttis	nannet	máh-
tolašvuođa	 sámi	 árbevieruin,	 kultuvrras	 ja	 riekteipmár-
dusas.	Dasto	 eaktuda	bargojoavku	 ahte	 jos	boazodoallu	
galgá	 sáhttit	 geavahit	 eanadoallorievtti	 čoavdit	 ealáhusa	
siskkáldas	áššiid,	de	ferte	eanajuohkinrievttis	doarvái	gelb-
bolašvuohta	ja	máhttu	sámi	kulturáššiin,	riekteáddejumis	
ja	árbevieruin.

Bargojoavku	árvala	ahte	ferte	bargagoahtit	ásahit	opmo-
datmasteroahppu	 Davvi-Norgii,	 ja	 ávžžuha	 áigeguovdilis	
orgánaid;	Duopmostuollohálddahusa,	Eanadoallo-	ja	bieb-
modepartemeantta	ja	Sámedikki,	duođalaččat	váldit	okta-
vuođa	Romssa	universitehtain	dainna	ulbmilin	ahte	ásahit	
dákkár	 oahpu	 universitehtii.	 Go	 dákkár	 oahppofálaldat	
gávdno	máŋgga	 riikkaoasis,	de	dat	 lea	mielde	sihkkaras-
timin	 ahte	 boahttevuođas	 lea	 álkit	 háhkat	 eanajuohkin-
duopmáriid	 geat	 háliidit	 ássat	 ja	 bargat	 iežas	 guovllus.	
Davvi-Norgii	lea	dat	hui	dehálaš	go	doppe	lea	váttis	háhkat	
dán	 lágan	 fágaolbmuid.	 Jos	 Davvi-Norgii	 biddjo	 dákkár	
oahppofálaldat	 de	 dat	 maid	 buorida	 vejolašvuođaid	
háhkat	sámi	kandidáhtaid	ja	dat	lea	dehálaš	veahkki	dasa	
ahte	Norga	beassá	ollašuhttit	iežas	álbmotrievttálaš	geat-
negasvuođaid	sámiid	ektui.	Dákkár	oahppofálaldagas	sáh-
tašii	maid	váldit	mielde	boazodoalloáššiid	ja	sámi	riektedili,	
ja	livčče	dehálaš	resursan	eará	oahppoásahusaide.	

Bargojoavkku	 eanetlohku	 árvala	 ahte	 Duopmostuoll-
ohálddahus	 viidáset	 gulahallamis	 oahppoásahusaiguin	
bargá	 dan	 guvlui	 ahte	 ásahuvvo	 sierra	 fága	 bákko-
laš	 oahppoplánain	 sámerievttis/boazodoallorievttis	
mas	 oažžu	 unnimus	 5	 lohkančuoggá.	 Dan	 lassin	 ferte	
ovdánahttit	válljenfágaid	dán	suorggis	mat	movttiidahttet	
vejolaš	 kandidáhtaid	 spesialiseret/čiekŋudahttit	 iežaset	
fágasuorgái.	Dákkár	movttiidahttima	sáhttá	ovdamearkka	
dihte	 čađahit	 go	 virgealmmuhusaide	 váldo	 mielde	 ahte	
dákkár	 fágat	 deattuhuvvojit	 duopmáriid	 virgáibidjamis.	
Dán	barggus	lea	maid	dehálaš	ahte	Sámediggi	ja	boazodo-
alloorganisašuvnnat	 čájehit	 beroštumi	 ja	 váldet	 njuolga	
oktavuođa	oahppoásahusaiguin	 ja	váikkuhit	ášši	ovdáne-
apmái.	

Unnitlohku	 oaivvilda	 ahte	 gelbbolašvuođadoaibmabijut	
addet	eanemus	ávkki	 jos	dat	 fállojuvvojit	dan	 jovkui	geat	
leat	nammaduvvon	eanajuohkinduopmárin.	

Bargojoavkku	árvvoštallama	mielde	 lea	dehálaš	ahte	álg-
gahankurssat	mat	lágiduvvojit	áiddo	nammaduvvon	duop-
máriidda	addet	maid	oahpahusa	 sámi-	 ja	boazodoallori-
evttis,	 sámi	 kultuvrras	 ja	 riekteipmárdusas.	 Bargojoavku	
árvala	 ja	 ávžžuha	 Duopmostuollohálddahusa	 nannet	 ja	
vuoruhit	 sámi-	 ja	boazodoallorievtti	dáid	kurssain.	Dasto	
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árvala	eanetlohku	ahte	kurssain	galgá	leat	vejolaš	čađahit	
eksámena	man	nu	hámis.	

Dál	 čađahuvvojit	 maiddái	 kurssat	 ja	 seminárat	 eanajuo-
hkinduopmáriid	várás	gos	boazodoallu	ja	sámi	árbevierut	
leat	 temán.	 Daid	 lágidit	 sihke	 DA	 (Kompetansekomiteen	
for	 dømmende	 funksjoner)	 ja	 earát	 nu	 go	 Juristasearvi	
(Juristforbundet).	 Dákkár	 lassioahppu	 lea	 eaktodáhtolaš.	
Kurssat	 leat	dehálaš	arenat	gos	áigeguovdilis	 gažaldagat	
biddjojuvvojit	áššelistui.	Bargojoavku	ávžžuha	Sámedikki	ja	
Norgga	Boazosápmelaččaid	Riikkasearvvi	árvalit	kurssaide	
temáid.	

Bargojoavku	 árvala	 ahte	 Duopmostuollohálddahus	 go	
almmuha	 duopmárvirggiid	 deattuha	 ahte	 kandidáhtat	
geain	lea	gelbbolašvuohta	sámegielas,	sáme-	ja	boazodo-
allorievttis,	sámekultuvrras	ja	riekteipmárdusas,	ávžžuhuv-
vojit	ohcat.	

Eanajuohkinmielduopmáriid	fágamáhtu	lea	dehálaš	riekte-
sihkkarvuhtii	maid	eanajuohkinduopmostuolut	galget	fuo-
lahit.	Sihkkarastin	dihte	ahte	mielduopmáriin	 lea	doarvái	
máhttu	ja	ahte	mielduopmáriid	galgá	maid	sáhttit	geavahit	
soabahallin,	 de	 árvala	 bargojoavku	 ahte	 Eanadoallo-	 ja	
biebmodepartemeanta	 oažžu	 válddi	 nammadit	 miel-
duopmáriid	 Sámedikki	 ja	 boazodoalloorganisašuvnnaid	
árvalusaid	vuođul.	Bargojoavkku	árvvoštallama	mielde	lea	
buoremus	ahte	dát	čoavddus	váldojuvvo	mielde	mearrá-
dussii	fágamáhtolaš	mielduopmáriid	birra,	gč.	dl.	§	94.	

Dákkár	ortnet	addá	vejolašvuođa	ásahit	«pool»	gosa	čohk-
kejuvvojit	 áigeguovdilis	 fágamáhtolaš	 mielduopmárat	
beroškeahttá	 gielddas/duopmostuolus.	 Ortnet	 sihkka-
rastá	maid	dan	ahte	ealáhus	váldá	ovddasvástádusa	ort-
negis	ja	diehtá	mo	ortnet	doaibmá.	

Bargojoavku	 oaidná	 lunddolažžan	 čatnat	 dán	 ortnega	
boazodoalloláhkii	 ja	 ii	ge	eanajuohkinláhkii.	Bargojoavkku	
vuolggasadji	 lea	 dat	 ahte	 fágamáhtolaš	 mielduopmáriid	
nammadeapmi	galgá	 leat	váldonjuolggadussan	dan	sivas	
go	 lea	dehálaš	sihkkarastit	 ja	nannet	boazodoallofágalaš	
gelbbolašvuođa.	

Bargojoavku	 árvala	 ahte	maŋŋil	 go	 lávdegoddi	mas	 leat	
boazodoallomáhtolaš	mielduopmárat	nammaduvvon,	de	
galget	Eanandoallodirektoráhtta	ja	Duopmostuolloháldda-
hus	ovttasráđiid	čađahit	kurssaid	fágamáhtolaš	mielduop-
máriidda/soabahalliide	 ráhkkanahttit	 sin	 eanajuohkinri-
evtti	doaimmaide	ja	boazodoalloáššiide	mielduopmárin	ja	
soabahallin. 

Bargojoavku	oaidná	ávkkálažžan	ásahit	eanajuohkinduop-
mostuolu	 guovddáš	 sámi	 boazodoalloguvlui,	 ja	 ávžžuha	
Eanadoallo-	 ja	 biebmodepartemeantta	 guorahallat	 sirdit	

eanajuohkinduopmostuolu	 Čáhcesullos	 Detnui.	 Ása-
heapmi	 Detnui	 mielddisbuvttášii	 lagat	 oktavuođa	 sihke	
boazodoalloealáhussii	 ja	 muđui	 sámi	 servodahkii.	 Sirdin	
álkidahtášii	 maid	 ovttasbarggu	 Sis-Finnmárkku	 diggegot-
tiin.	Dat	livčče	maid	positiivvalaš	dan	dáfus	ahte	dat	nan-
nešii	máhtolašvuođa	earret	eará	boazodoallo-	 ja	sámeri-
evttis,	árbevierus	ja	kulturipmárdusas.	

Kapihtal	10	Oarje-Finnmárkku	čakča-	ja	
dálveguohtunguovlluid	vuoigatvuođačielggadeapmi
Dan	 vuolggasajis	 ahte	 guođohanvuoigatvuođat	 ja	 eará	
vuoigatvuođagažaldagat	 mat	 gusket	 Oarje-Finnmárkku	
čakča-	 ja	 dálveguohtunguovlluide	 eai	 leat	 vel	 čielgga-
duvvon,	 de	 lea	 bargojoavku	 válljen	 meannudit	 dán	 ášši	
sierra.	Kapihttalis	čilgejuvvo	álggos	vuđolaš	bargu	mii	 lea	
čađahuvvon	mearridit	 siidarájáid	 ja	 sonarájáid,	 ja	 bargu	
heivejit	guohtungeavaheami	dáid	guovlluide.	Dasto	lea	vel	
oanehaččat	namuhuvvon	mo	bargo	čađahuvvui	go	doal-
lonjuolggadusat	 ráhkaduvvojedje	 orohagaide	 30A,	 30B	
ja	 30C.	 Čalmmustahttin	 dihte	 gažaldagaid	 dálá	 ortnega	
ektui,	de	váldit	mielde	dás	ovdamearkan	jurddašuvvon	rii-
doášši	das	ahte	lea	go	Fylkkamánni	hálddašanmearrádus	
lobálaš,	 nugo	mearridit	 eretvuojehit	 bohccuid	mat	 ledje	
lahka	 orohatrájá	mii	 lea	 30C	 ja	 30B	 orohagaid	 gaskkas.	
Loahpalaččat	árvala	bargojoavku	konkrehta	evttohusa	mo	
guođohanvuoigatvuođaášši	čakča-	 ja	dálveguohtunguovl-
luin	sáhttá	eanajuohkinrievttis	čoavdit.	

Kapihtal	11	Láhkateknihkalaš	muddemat
Árvaluvvo	rievdadit	sihke	boazodoallolága	ja	eanajuohkin-
lága.	 Láhkateknihkalaš	 čovdosiid	 árvalusa	 ráhkadeami	
oktavuođas	 lea	 bargojovkui	 leamaš	 dehálaš	 ahte	 ráhka-
duvvojit	 njuolggadusat	 maid	 geavaheaddjit	 bures	 ipmir-
dit.	Dasto	ahte	ođđa	váikkuhangaskaoamit	galget	čoavdit	
boazodoalu	 hástalusaid,	 ja	 galget	 heivehuvvot	 gustovaš	
boazodoalloláhkii	ja	ođđa	eanajuohkinláhkii.	Dan	lassin	lea	
leamaš	hui	dehálaš	ahte	ođđa	njuolggadusat	addet	juohke	
boazodoallái	vejolašvuođa	einnostit	ovddasguvlui.	

Lávdegoddi	 lea	 válljen	 dakkár	 čovdosa	 gos	 árvaluvvo	
boazodoalloláhkii	 sierra	 mearrádusaid	 riektemearri-
deaddji	ja	riektenuppástuhtti	áššiid	birra.	Árvaluvvo	ođđa	
mearrádus	 boazodoallolága	 7.kapihttalii	 Doallonjuolgga
dusat orohagas. Orohatplána.	Dát	čoavddus,	bargojoavkku	
árvvoštallama	 mielde,	 váikkuha	 dasa	 ahte	 boazodoallit	
buorebut	nagodit	čuovvut	mielde	mo	gustovaš	 láhkame-
arrádusat	doibmet	ja	makkár	vejolašvuođaid	dat	addet.	

Kapihtal	12	Ekonomalaš	ja	hálddahuslaš	áššit
Bargojoavkku	 árvalus	 addit	 boazodollui	 vejolašvuođa	
geavahit	 eanajuohkinrievtti	 čielggadit	 siskkáldas	 vuoi-
gatvuođagažaldagaid	 mearkkaša	 ahte	 eanajuohkin-
duopmostuolut	 sámi	 boazodoalloguovlluin	 ožžot	 eanet	
doaimmaid	go	dál.	Dat	mearkkaša	ahte	duopmostuoluid	
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resurssaid	 ferte	 nannet.	 Erenoamážit	 vurdojuvvo	 ahte	
áššit	bohtet	lassánit	Finnmárkku	eanajuohkinrievttis.	

Go	doallonjuolggadusat	ráhkaduvvojedje	boazodoallolága	
mearrádusaid	mielde,	de	vásiheimmet	ahte	bargu	bissánii	
dahje	 loahpahuvvui	 váilevaš	 riektečielggademiid	 geažil.	
Mii	oaivvildat	ahte	eanaš	áššit	lassánit	juste	dán	suorggis.	
Dákkár	áššit	geavahit	ollu	áiggi	 ja	 jáhkkimis	šaddet	gáibi-
deaddji	áššit.	

Oarje-Finnmárkku	 čakča-	 ja	 dálveguohtunguovllut	 leat	
erenoamáš	áigeguovdilat.	Lea	váttis	einnostit	Oarje-Finn-
márkku	 čakča-	 ja	 dálveguohtunriektečielggadeami	 viido-
daga,	muhto	bargojoavku	oaivvilda	ahte	dasa	dárbbašuvvo	
8-10	milj.	kruvnnu	golmma	jagi	badjel.	

Bargojoavku	 árvala	 soames	 gelbbolašvuođadoaibma-
bijuid.	 Bargojoavku	 oaivvilda	 ahte	 árvaluvvon	 gelbbo-
lašvuođadoaibmabijuid	 sáhttá	 čađahit	 2-3	 milj.	 kruvnnu	
sturrosaš	rámma	siskkobealde.	

Gáibádussan	 fievrridit	 guoddevaš	 boazodoalu	 lea	 ahte	
gávdnojit	doarvái	ja	iešguđetlágan	guohtumat	jagi	miehtá.	
Gáibádus	 hástaluvvo	 eanet	 ja	 eanet.	 Bargojoavku	 árvala	
addit	 boazodollui	 reaidduid	 ja	 vejolašvuođaid	 geavahit	
eanajuohkinrievtti	 hálddašit	 dáid	 hástalusaid	 ii	 dušše	
rievttálaš,	 muhto	 maiddái	 geavatlaš	 oaidninsajis.	 Oppa-
laččat,	 stuorit	 servodatekonomalaš	 perspektiivvas,	 lea	
bargojoavku	 dan	 oaivilis	 ahte	 árvalusat	 oktiibuot	 sáhttet	
mielddisbuktet	seastima.	
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2. Innledning
2.1 Arbeidsgruppens	mandat,	

sammensetning	og	arbeid
Landbruks-	og	matdepartementet	opprettet	høsten	2014	
en	 arbeidsgruppe	 som	 skulle	 vurdere	 jordskifterettens	
rolle	 når	 det	 gjelder	 interne	 forhold	 i	 reindriften,	 samt	
reindriftslovens bestemmelse om mekling. 

Arbeidsgruppen	ble	gitt	slikt	mandat:

«Arbeidsgruppen	skal	vurdere	og	fremme	forslag	til	
lovbestemmelser	i	jordskifteloven	om	rettsutgreiing	
for fastsetting av innhold og grenser for rettigheter 
mellom	utøvere	og	innehavere	av	reindriftsretten.

Arbeidsgruppen	skal	vurdere	og	fremme	forslag	til	
lovendringer	for	krav	om	bruksordning	etter	jord-
skifteloven om interne forhold i reindriften. Dette 
skal	vurderes	i	forhold	til	reindriftslovens	bestem-
melser	om	bruksregler,	jf.	reindriftsloven	§§	57-60.

Arbeidsgruppen	skal	vurdere	hvordan	meklingsord-
ningen	etter	reindriftsloven	fungerer.	Arbeidsgrup-
pen	skal	også	vurdere	og	eventuelt	fremme	forslag	
til	tiltak	for	en	effektiv	bruk	av	meklingsbestemmel-
sen i reindriftsloven.

Arbeidsgruppen	skal	vurdere	og	fremme	forslag	til	
tiltak	for	hvordan	man	sikrer	nødvendig	kunnskap	
og kompetanse i jordskifteretten om samiske sed-
vane,	kultur	og	rettsforståelse.»

Arbeidsgruppen	har	hatt	denne	sammensetningen:
 – Hilde	Wahl	Moen,	Domstoladministrasjonen
 – Liv	Nergaard,	Nord-Troms	jordskifterett
 – Øyvind	Ravna,	Universitetet	i	Tromsø
 – Randi	Skum,	Norske	Reindriftsamers	Landsforbund
 – Torvald	Falch,	Sametinget
 – Johan	Ingvald	Hætta,	Landbruksdirektoratet
 – Tor	Kjøllesdal	Landbruks-	og	matdepartementet
 – Morten	Floor,	Landbruks-	og	matdepartementet

Morten	Floor	har	vært	leder	av	arbeidsgruppen.	

Arbeidsgruppen	hadde	oppstartmøte	6.	november	2014.	
Det	har	deretter	vært	avholdt	6	møter.	Gruppa	avsluttet	
sitt arbeid den 22. mars 2016.

Mandatet	 består	 av	 fire	 hoveddeler.	 Første	 og	 andre	
del	 omfatter	 vurderinger	 av	 de	 rettsfastsettende	 og	 de	
rettsendrende	sakene	i	 jordskifteloven.	Mandatets	tredje	
del omfatter reindriftslovens meklingsbestemmelse. I siste 
del	skal	arbeidsgruppen	fremme	konkrete	forslag	til	tiltak	
som	sikrer	nødvendig	kunnskap	og	kompetanse	i	jordskif-
teretten	om	samisk	sedvane,	kultur	og	rettsforståelse.

Arbeidsgruppen	 forstår	mandatet	 slik	 at	 det	 skal	 vurde-
res og foreslås endringer i reindriftsloven og jordskiftelo-
ven	som	sikrer	at	 jordskifteretten	gis	mulighet	 til	å	gjen-
nomføre	både	 rettsfastsettende	og	 rettsendrende	 saker	
internt i reindriften. Særlig er det fremhevet i mandatet 
at	det	skal	åpnes	for	å	gjennomføre	bruksordninger	etter	
jordskifteloven	 internt	 i	 reindriften.	 Bruksordning	 skal	
sees i sammenheng med reindriftslovens bestemmelser 
om	bruksregler.	I	den	forbindelse	har	arbeidsgruppen	lagt	
til	grunn	at	foreslåtte	endringer	skal	være	tilpasset	dagens	
reindriftslov,	samt	hvordan	reindriften	utøves	og	er	orga-
nisert.

Arbeidsgruppen	 har	 lagt	 til	 grunn	 at	 dersom	 reindriften	
skal	kunne	bringe	saker	inn	for	jordskifteretten,	må	jord-
skiftedommerne	ha	nødvendig	kunnskap	og	faglig	kompe-
tanse	 i	samisk	sedvanerett,	kultur	og	rettsforståelse.	Det	
er reindriften som særskilt samisk næring som behandles 
i	denne	rapporten.	Kunnskap	om	reindrift	og	reindriftsrett	
er derfor sentralt i de tiltak som foreslås. 

Med	 bakgrunn	 i	 de	 særlige	 problemstillingene	 knyttet	
til	 uavklarte	 rettighetsforhold	på	 vinterbeitene	 i	 deler	 av	
Finnmark,	 har	 arbeidsgruppen	 valgt	 å	 behandle	 denne	
problemstillingen særskilt. Dette må sees i sammenheng 
med	at	den	økologiske	bærekraften	i	reindriften	i	stor	grad	
er	betinget	av	en	forutsigbar	tilgang	til	beiteressurser	og	
et	 reintall	 tilpasset	 beitegrunnlaget.	 Et	 balansert	 reintall	
over	tid	forutsetter	stabile	rammevilkår	der	bl.a.	siidaens	
rettighetsgrenser er avklart. For å ivareta siidaenes retts-
sikkerhet	i	en	slik	prosess,	vil	det	være	nødvendig	at	siida-
enes tradisjonelle	rettigheter	kartlegges	som	en	del	av	en	
jordskiftesak. 
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2.2 Bakgrunn	for	arbeidet

Kapittel	2.2	omhandler	bakgrunnen	for	arbeidsgruppens	
mandat	og	sammensetting,	med	hovedvekt	på	konsulta-
sjonene om ny jordskiftelov. 

2.2.1 Utfordringer i reindriften
Reindriften	 står	 overfor	 mange	 utfordringer.	 Ikke	 minst	
gjelder	dette	i	forhold	til	arealsituasjonen,	som	er	påvirket	
av	 den	 generelle	 samfunnsutviklingen	 og	 endringspro-
sesser	i	og	utenfor	næringen.	En	forutsetning	for	å kunne	
utøve	en	bærekraftig	reindrift	er	tilgang	til	tilstrekkelige	bei-
ter	av	ulik	beskaffenhet	gjennom	året.	Denne	forutsetning	
utfordres	i	et	stadig	økende	omfang.	Selv	om	reindriftsa-
realene	skal	beskyttes	så	langt	det	er	mulig,	jf. blant	annet	
reindriftsloven	§	1	annet	ledd,	vil	reindriften	oppleve	press	
og	 fragmentering.	Dette	 kan	 skape	 knapphet	 på	 ressur-
ser,	 mellommenneskelige	 konflikter	 og	 rettstvister.	 Det	
er behov for et regelverk og relevante instanser som kan 
håndtere	dette	ut	 fra	 så	 vel	 en	 rettslig,	 som	en	praktisk	
synsvinkel.	 Arbeidsgruppen	 skal	 i	 det	 følgende	 vurdere	
i hvilken	grad	jordskifteretten	kan	bidra.	

Jordskifterettens saklige kompetanse overfor reindriften 
har vært tema i mange sammenhenger. Allerede i St.meld. 
nr. 28 (1991-92) En bærekraftig reindrift ble det foreslått 
å  tillegge	 jordskifteretten	 forholdsvis	 omfattende	 opp-

gaver på dette området. Dette gjaldt også for interne 
forhold i reindriften. I det senere lovarbeidet trykket som 
Ot.prp.	nr.	28	 (1994-95)	Om lov om endringer i reindrifts
loven, jordskifteloven og viltloven, ble dette endret betrakte-
lig	under	henvisning	til	at	reindriftsretten	var	å	anse	som	
en kollektiv rett. Det vises til en nærmere omtale av dette 
i kapittel	3.	Det	har	i	ettertid	vært	påpekt	bl.a.	fra	Sametin-
get	at	det	er	uheldig	at	reindriften	ikke	har	samme	tilgang	
til	jordskiftelovens	virkemidler	som	andre,	og	at	denne	for-
skjellen	innebærer	brudd	på	folkerettens	bestemmelser.	

2.2.2 Den samiske dimensjonen i rettsvesenet
I rapporten Den samiske dimensjonen i rettsvesenet,	avgitt	av	
en	arbeidsgruppe	14.	januar	2011,	er	det	sagt	følgende:

«Jordskiftedomstolene kan i de rettsendrende 
sakene	i	medhold	av	jordskifteloven	§	2	tilrettelegge	
for og bidra til mer tjenlige forhold for eiere og 
rettighetshavere til eiendommer. Disse virkemid-
lene	er	ikke	gjort	gjeldende	for	reindriftsutøvere	
som	ønsker	bistand	for	å	få	løst	interne	problemer	
i næringen.

Folkerettslig	er	dette	problematisk,	både	i	forhold	til	
FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 
artikkel	14	og	Den	europeiske	menneskerettskon-
vensjonen	artikkel	6	om	rettferdig	rettergang.»
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I	 rapporten	 understreker	 arbeidsgruppen	 at	 «…det	 er	
beklagelig at denne begrensningen ikke er foreslått fjernet 
i	det	forslaget	til	ny	jordskiftelov	som	ble	sendt	på	høring	
18.	september	2009».

2.2.3 Prop. 101 L (20122013) om ny jordskiftelov
I	høringen	av	utkastet	til	ny	jordskiftelov,	var	det	fra	flere	
høringsinstanser	gitt	utrykk	for	at	reindriften	bør	ha	den	
samme tilgangen til jordskiftevirkemidlene som andre. Det 
ble likevel ikke foreslått konkrete lovendringer i det videre 
proposisjonsarbeidet,	blant	annet	under	henvisning	til	at	
slike	forslag	ikke	hadde	vært	omfattet	av	høringen.1 

Som ledd i arbeidet med proposisjonen ble det gjennom-
ført	konsultasjoner	med	Sametinget	og	Norske	Reindrift-
samers	 Landsforbund.	 Det	 ble	 fra	 departementets	 side	
vist	til	at	Regjeringen	i	Meld.	St.	9	(2011–2012)	Landbruks 
og matpolitikken hadde foreslått å gi jordskifteretten kom-
petanse	til	å	foreta	rettsutgreiing	internt	i	reindriften,	og	at	
dette	var	forutsatt	gjennomført	som	en	særskilt	prosess.	
Om	dette	er	det	i	Prop.	101	L	(2012-2013)	punkt	2.3	Kon
sultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Lands
forbund	sagt	blant	annet	dette:

«I	Meld.	St.	9	(2011–2012)	Landbruks-	og	matpoli-
tikken,	har	regjeringa	varsla	at	den	vil	fremje	forslag	
om	å	gi	jordskifteretten heimel	for	å	avklare	retts-
høve	internt	i	reindrifta,	ved	rettsutgreiing.	Forslag	
om dette er ikkje lagt fram i denne proposisjonen. 
Grunnen	er	at	spørsmålet	ikkje	har	vore	ute	på	
høyring.

Det	er	semje	mellom	konsultasjonspartane	om	at	
det må vere ei målsetjing at reindrifta får tilgang til 
jordskifterettane	på	lik	linje	med	grunneigarar	og	
andre	rettshavarar.	Arbeidet	med	dette	vil	følgjast	
opp	i	ein	eigen	prosess.	Det	har	likevel	vore	ulike	
synspunkt	på	korleis	denne	prosessen	bør	vere,	
og	kva	den	bør	omfatte.	Sametinget	og	Norske	
Reindriftsamers	Landsforbund	har	fremja	ønskje	
om	ein	samla	prosess,	der	spørsmål	om	heimel	
for	rettsutgreiing,	og	innføring	av	nye	reglar	om	
bruksordning	internt	i	reindrifta,	skal	vurderast	
saman	med	spørsmålet	om	kva	for	kunnskap	jord-
skifterettane	må	ha,	før	dei	kan	få	nye	oppgåver	
knytt	til	reindrifta.	Sametinget	har	understreka	at	
det	er	nødvendig	med	ei	slik	samla	behandling	av	
oppgåvene	til	jordskifteretten	og	kunnskap	om	
samisk	kultur,	sedvane	og	rettsforståing.	Jordskif-
terettane må vere organiserte slik at oppgåvene 

1	 Det	er	nærmere	redegjort	om	dette	 i	Øyvind	Ravna	«Bruksord-
ning	 av	 reindriftsrettigheter	 i	 utkast	 til	 ny	 jordskiftelov»	 i	 Kart og 
Plan, 1/2011 (71) s. 22–34. 

dei	har,	heng	saman	med	kunnskapen	retten	har,	
fordi	kunnskapen	i	jordskifteretten	om	kultur,	retts-
forståing og sedvane er av betyding for samanes 
tillit	til	domsresultatet	og	til	at	retten	er	uavhengig.	
Sametinget	har	i	si	grunngiving	for	ein	samla	pro-
sess sagt at det er viktig å få ei lovgiving som sikrar 
reindrifta tilgang til jordskifteretten på lik line med 
grunneigarar	og	andre	rettshavarar,	på	den	måten	
staten er forplikta til etter FN konvensjonen om 
sivile	og	politiske	rettar,	artiklane	14,	26	og	27.	Ein	
slik samla prosess treng ikkje vere særskild tid-
krevjande.	Norske	Reindriftsamers	Landsforbund	
har	òg	understreka	at	sikring	av	kulturkompetanse	i	
jordskifterettane	er	eit	viktig	spørsmål.

Departementet har for sin del vore tvilande til å la 
oppfølginga	av	forslaget	i	landbruksmeldinga	om	
å gi	jordskifteretten	heimel	for	rettsutgreiing	internt	
i	reindrifta,	vere	ein	del	av	prosessen	om	kva	for	
tilgang	reindrifta	bør	ha	til	jordskiftedomstolane.	
Årsaka	til	dette	er	at	departementet	meiner	det	
hastar med å gjere ei slik lovendring. Dersom opp-
følginga	av	forslaget	i	stortingsmeldinga	om	rettsut-
greiing	skal	koblast	til	meir	omfattande	prosessar,	
er	det	grunn	til	å	tru	at	det	vil	ta	vesentleg	lenger	
tid	før	rettsutgreiing	internt	i	reindrifta	vil	vere	eit	
tilgjengeleg verkemiddel ved jordskifterettane. 
Departementet	har	difor	meint	at	spørsmåla	om	
rettsutgreiing	internt	i	reindrifta	bør	følgjast	opp	for	
seg,	for	å	få	den	ønskjelege	framdrifta.	På	bakgrunn	
av	at	Norske	Reindriftsamers	Landsforbund	og	
Sametinget	under	konsultasjonane	sterkt	har	teke	
til	orde	for	at	dei	ulike	spørsmåla	må	sjåast	i	ein	
samanheng,	har	departementet	etter	ei	samla	vur-
dering	likevel	valgt	å	etterkomme	dette.»

Og	videre:

«Departementet tek sikte på å gå raskt i gang med 
arbeidet	med	spørsmåla	om	heimel	for	rettsutgrei-
ing,	innføring	av	nye	reglar	om	bruksordning	internt	
i	reindrifta,	og	sikring	av	jordskifteretten	sin	kompe-
tanse	om	samisk	kultur,	rettsforståing	og	sedvane.	
Arbeidsform	og	framdrift	i	arbeidet	vil	ein	søkje	å	få	
avklart	gjennom	konsultasjonar	med	Sametinget	og	
Norske	Reindriftsamers	Landsforbund.»

Sametinget	behandlet	saken	i	mai	2013,	og	uttalte		følgende	
i	sitt	vedtak:

«Sametinget vil framheve at det har vært en ryddig 
og	god	konsultasjonsprosess	etter	høringen	av	
arbeidsgrupperapport	med	forslag	til	ny	jordskif-
telov.	Sametinget	er	likevel	kritisk	til	at	Landbruks-	



21Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften

og	matdepartementet	ikke	så	til	at	arbeidsgruppen,	
som	fikk	i	oppgave	å	foreslå	ny	jordskiftelov,	også	
skulle	fremme	forslag	om	å	utvide	jordskifterettens	
ansvarsområde til å gjelde de interne forholdene 
i reindriften.	Dette	særlig	på	bakgrunn	av	at	en	slik	
utvidelse	av	ansvarsområde	til	jordskiftedomstolen	
ble	uttrykt	allerede	i	St.meld.	nr.	28	(1991–92)	En	
bærekraftig reindrift.

…

Sametinget vil framheve betydningen av at det i 
lovproposisjonen framkommer at det raskt skal 
iverksettes en egen prosess for å sikre reindriftens 
tilgang til jordskiftedomstolen på lik linje med 
grunneiere	og	andre	rettighetshavere.	Videre	vil	
Sametinget	understreke	at	det	i	lovproposisjonen	
framkommer at det i prosessen skal foretas en 
samlet	vurdering	av	lovbestemmelser	for	fastsetting	
av	bruksordninger	og	rettighetsforhold	internt	
i reindriften,	samt	tiltak	som	sikrer	at	jordskiftedom-
stolen	innehar	nødvendig	kompetanse	om	samisk	
kultur,	rettsforståelse	og	sedvaner.	Sametinget	
konstaterer	at	en	slik	oppfølgende	prosess	er	
i samsvar	med	hva	som	framkommer	i	Meld	St. 9	
(2011–2012)	Landbruks-	og	matpolitikken	hvor	
det heter at regjeringen vil fremme forslag om å gi 
jordskifteretten kompetanse til å avklare rettighets-
messige forhold internt i reindriften.

Sametinget	forventer	at	grunnloven,	menneske-
rettsloven og FNs konvensjons om sivile og politiske 
rettigheter (SP) innen kort tid blir ivaretatt i jord-
skifteloven	og	reindriftsloven.	Reindriften	må	raskt	

gis tilgang til jordskiftedomstolen på lik linje med 
grunneiere	og	andre	rettighetshavere	etter	SP	artik-
kel 14 og 26. Jordskiftedomstolen må være orga-
nisert,	ha	kompetanse,	innsikt	og	holdninger	som	
muliggjør	en	reell	likebehandling	av	samiske	rettig-
hetshavere	med	andre	etter	Grunnloven	§	110a	og	
SP	artikkel	27.	Sametinget	forutsetter	at	arbeidet	
for dette settes i gang straks og i henhold til statens 
konsultasjonsplikt	etter	ILO-Konvensjonen	nr.	169	
artikkel	6	og	Prosedyrer	for	konsultasjoner	mellom	
statlige myndigheter og Sametinget.

Sametinget	forutsetter	at	det	ikke	foretas	substan-
sielle endringer av lovproposisjonen for de områder 
hvor	det	har	vært	ført	konsultasjoner.

Sametinget	gir	på	denne	bakgrunn	sitt	samtykke	
til	lovforslaget	som	det	har	vært	konsultert	om	og	
som	framkommer	i	dokument	oversendt	fra	Land-
bruks-	og	matdepartementet	den	07.02.	2013.»

2.2.4 Nye konsultasjoner med Sametinget og 
Norske Reindriftsamers Landsforbund

Det	ble	som	forutsatt	i	proposisjonen	om	ny	jordskiftelov,	
gjennomført	nye	konsultasjoner	med	Sametinget	og	Nor-
ske	Reindriftsamers	Landsforbund	om	mandat,	sammen-
setning	og	arbeid.	Disse	fant	sted	i	februar	og	mars	2014.	
Under	konsultasjonene	ble	det	fra	Sametinget	og	Norske	
Reindriftsamers	 Landsforbund	 foreslått	 at	 det	 også	 var	
naturlig	 å	 se	 nærmere	 på	 reindriftslovens	 meklingsbe-
stemmelse.	 Konsultasjonene	 ledet	 fram	 til	 mandatet	 og	
sammensetningen	 av	 en	 arbeidsgruppe	 inntatt	 under	
punkt	2.1	ovenfor.
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3. 	Reindriftsretten	og	rettslige	
rammebetingelser

Sammen	 med	 konstitusjonelle	 og	 folkerettslige	 forplik-
telser	 setter	 reindriftsretten	 rammer	 og	 gir	 føringer	 for	
arbeidsgruppens	 arbeid.	 Likeverdig	 adgang	 til	 jordskif-
tedomstolen	 som	 andre	 bruksberettigede,	 herunder	
å kunne	ordne	 interne	 forhold,	er	sentralt	 i	dette	bildet.	
Arbeidsgruppen	 har	 derfor	 valgt	 å	 gi	 en	 beskrivelse	 av	
reindriftsretten og de nasjonale og internasjonale rettslige 
rammebetingelsene. 

3.1 Reindriftsretten	

Retten	 til	 å	 utøve	 reindrift	 er	 en	 selvstendig	 rett	 hvor	
rettsgrunnlaget	er	alders	tids	bruk,	noe	som	blant	annet	
er	uttalt	av	Høyesterett	i	Selbudommen	(Rt.	2001	s.	769),	
som	også	påpeker	at	«det	er	tale	om	en	rett,	ikke	bare	om	
tålt	bruk».	Rettsgrunnlaget	er	i	dag	kodifisert	i	reindriftslo-
ven	§	4,	første	ledd,	hvor	det	heter:

«Den	samiske	befolkningen	har	på	grunnlag	av	
alders	tids	bruk	rett	til	å	utøve	reindrift	innenfor	
de	delene	av	fylkene	Finnmark,	Troms,	Nordland,	
Nord-Trøndelag,	Sør-Trøndelag	og	Hedmark	
hvor	reindriftssamene	fra	gammelt	av	har	utøvet	
reindrift	(det	samiske	reinbeiteområdet).»

Reindriftsloven	konstituerer	ikke	reindriftsretten,	men	gir	
en	nærmere	beskrivelse	av	innholdet	i	disse	rettighetene,	
samt	en	regulering	og	styring	av	utøvelsen.	Her	vises	det	
til reindriftsloven kapittel 3 som regulerer reindriftsrettens 
innhold og slår fast at	retten	til	å	utøve	reindrift	omfatter	
både beiterett og aksessoriske rettigheter. Når beiterett 
er	ervervet	ved	alders	tids	bruk,	vil	dette	som	alminnelig	
regel	medføre	at	samene	også	har	ervervet	de	aksesso-
riske	 rettighetene,	 som	 rett	 til	 å	 anbringe	anlegg,	 rett	 til	
brensel og trevirke med videre. At reindriftsretten har sitt 
grunnlag	i	alders	tids	bruk,	og	ikke	er	utledet	av	eiendom,	
tilsier at den er av en annen art en realrettigheter som 
ligger	til	grunneiendommer.

Gjennom	rettspraksis	tilbake	fra	1960-tallet,	er	det	fastslått	
at reindriftssamenes rettigheter nyter ekspropriasjons-
rettslig vern. Dette innebærer at avståelse av rettigheter 
til	 fordel	 for	andre	 interesser	gir	grunnlag  for	erstatning	

etter	 alminnelige	 ekspropriasjonsrettslige	 prinsipper,	 jf.	
Grunnloven	§	105.	

Man	har	 i	mange	sammenhenger	omtalt	 reindriftsretten	
som	en kollektiv	rett.	Dette	innebærer	at	det	er	reindrifts-
samene som er bærere av retten og som har rett til å 
drive reindrift på de arealer hvor det fra gammelt av har 
vært	utøvet	slik	bruk.	Det	er	her	tale	om	reindriftssamene	
som	etnisk	 gruppe,	 og	 ikke	 enkeltpersoner	 eller	mindre	
grupperinger	 innenfor	dette	 kollektivet.	Den	enkelte	har	
en	andel	i	den	kollektive	rett,	og	ikke	eksklusive	rettigheter	
som nyter særskilt vern internt.

En rettslig endring på dette området har imidlertid gradvis 
vunnet	fram.

I	1998	ble	det	oppnevnt	et	utvalg	som	skulle	se	nærmere	
på styringen og forvaltningen av reindriften og de interne 
forhold	i	reindriften,	herunder	den	enkelte	reineiers	retts-
stilling.	Reindriftslovutvalget	avga	sin	innstilling	i	2001.	For-
utsetningen	 om	 at	 reindriftsutøverne	 hadde	 rettigheter	
av	privatrettslig	karakter	var	framtredende	i	utvalgets	vur-
deringer.	 Dette	 gjaldt	 særlig	 i	 bestemmelsene	 om	bruks-
regler	som	var	sentrale	i	utvalgets	forslag.	Det	ble	vist	til	at	
reindriftsloven av 1978 ikke i tilstrekkelig grad avspeilte de 
rettigheter	utøverne	hadde	i	forhold	til	hverandre.	Oppfat-
ningen	om	reindriftens	kollektive	karakter,	og	at	det	var	opp	
til	forvaltningsorganenes	frie	skjønn	å	foreta	den	inndeling	
og	begrensning	som	er	nødvendige	 for	å	 få	en	velordnet	
reindrift,	var	ikke	i	samsvar	med	hvordan	utøverne	selv	opp-
fattet	de	interne	forholdene.	Reglene	må	derfor	ta	utgangs-
punkt	i	de	tradisjoner	og	sosiale	strukturer	som	næringen	
hviler	 på,	 og	 forankre	 rettigheter	 og	 plikter	 til	 disse.	 Det	
er ikke noen allemannsrett for reindriftssamene til å drive 
hvor	 som	 helst	 innenfor	 det	 samiske	 reinbeiteområdet,	
mente	utvalget	 (NOU	2001:35	s.	93).	Utvalget	pekte	også	
på	Høyesteretts	avgjørelse	i	Seilandsaken	(Rt.	2000	s.	1574)	
som	gjaldt	erstatning	i	forbindelse	med	et	vassdragsskjønn.	
Lagmannsretten	 hadde	 avvist	 en	 gruppe	 reineieres	 krav,	
fordi	det	 tapte	arealet	bare	utgjorde	en	begrenset	del	av	
hele	 distriktets	 areal.	Høyesterett	 kom	 imidlertid	 til	 at	 en	
driftsgruppe	ikke	uten	videre	kunne	ta	i	bruk	områder	som	
andre	tradisjonelt	hadde	brukt.	Tapet	måtte	derfor	vurde-
res	i	forhold	til	den	berørte	gruppens	areal.

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1978-06-09-49/%C2%A79
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1978-06-09-49/%C2%A79
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På	 bakgrunn	 av	 slike	 betraktninger	 ble	 siidaen	 et	 av	 de	
bærende	 elementene	 i	 utvalgets	 forslag,	 og	 da	 med	 det	
utgangspunkt	at	ulike	siidaer	kunne	ha	beskyttede	arealmes-
sige	 rettigheter.	Siidaen	er	knyttet	 til	 selve	driften,	og	siida	
ble	i	§	8-10	første	punktum	i	utvalgets	lovforslag	definert	slik:

«Med	siida	forstås	i	denne	lov	en	geografisk	og	
sosial	gruppe	av	reineiere	som	utøver	reindrift	i	
fellesskap	på	et	bestemt	areal.»

Og	i	annet	ledd	annet	punktum	i	§	9-3	om	beitebruk	ble	
det	sagt:

«Reglene	om	beitebruk	må	ikke	komme	i	strid	med	en	
siidas	rettigheter	etablert	på	særskilt	rettsgrunnlag.»

Forutsetningen	om	at	siidaer	kan	ha	etablert	særskilte	ret-
tigheter,	ble	også	lagt	til	grunn	av	departementet	i	propo-
sisjonsarbeidet som ledet fram til reindriftsloven av 2007.

Reindriftsloven	 §	 51	 er	 basert	 på	 utvalgets	 forslag	 og	
definerer	en	siida	som	en	gruppe	av	 reineiere	som	utø-
ver	reindrift	i	fellesskap	på	bestemte	arealer.	I	§	10	første	
ledd	defineres	en	 siidaandel	 som	en	 familiegruppe	eller	
en	enkeltperson	som	er	del	av	en	siida.	Det	klare	utgangs-
punktet	er	dermed	at	det	er	siidaen	som	er	bærer	av	slike	
arealrettigheter og at de enkelte siidaandeler har en andel 
i	dette	 fellesskapet.	Dersom	man	skulle	komme	til	at	en	
eller	flere	siidaandeler	har	eksklusive	rettigheter	til	deler	
av	en	siidas	areal,	er	det	vanskelig	å	tale	om	at	disse	sii-
daandelene	 tilhører	den	 samme	siidaen.	De	må	 isteden	
anses som en ny siida.

At	 reindriftsretten	 er	 grunnet	 i	 alders	 tids	 bruk,	 og	 ikke	
utledet	av	eiendom,	 tilsier	at	det	er	nærliggende	å	sam-
menlikne	den	med	beite-	og	bruksrett	i	allmenning	framfor	
en	rett	utledet	av	et	realsameie	(Ravna	2008	s.	434–444).	
Reindriftslovutvalget	 la	da	også	 til	 grunn	at	 et	 reinbeite-
distrikt	 hadde	 likheter	 med	 en	 bygdeallmenning:	 «Det	
er	 i  flere	 sammenhenger	 nærliggende	 å	 sammenligne	
et	 reinbeitedistrikt	 med	 allmenning,	 og	 etter	 utvalgets	
mening	har	utviklingen	vist	at	det	også	 innen	et	 reinbei-
tedistrikt kan være behov for forholdsvis detaljerte regler 
om	utnyttingen	av	 ressursgrunnlaget»	 (NOU	2001:	 35	 s.	
175).	Dette	ga	seg	bl.a.	utslag	 i	 at	de	 foreslåtte	bestem-
melsen	om	bruksregler	ble	bygget	på	en	modell	hentet	fra	
reglene	om	bygdeallmenninger,	jf.	lov	av	19.	juni	1992	nr.	
59	§	3–7.	

Erkjennelsen om at allmenninger og reinbeitedistrikter 
hadde	 likheter	med	allmenninger	påvirket	også	utformin-
gen	av	forslaget	til	regler	om	beitebruk.	Lovutvalget	foreslo	
at	bruksregler	om	beitebruk	kan	bringes	inn	for	jordskifte-
retten	for	prøving.	Det	ble	vist	til	at	«slik	adgang	eksisterer	i	

dag	for	beitebruk	for	bruksberettigede	i	bygdeallmenninger	
og	statsallmenninger,	se	lov	om	jordskifte	av	21.	desember	
1979	nr.	77	§	33	annet	ledd»	(NOU	2001:	35	s.	177).

Samtidig	 kan	 man	 merke	 seg	 at	 utvalget	 samme	 sted	
understreket	 at	 hvis	 jordskifteretten	 skal	 få	 kompetanse	
også	i	saker	for	reindriften,	må	den	reindriftsfaglige	kom-
petansen i jordskifterettene styrkes.

3.2 Nasjonale	rettslige	
rammebetingelser	ved	
Grunnloven	§	108	

Grunnloven	§	108	har	slik	ordlyd:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene 
til	rette	for	at	den	samiske	folkegruppe	kan	sikre	og	
utvikle	sitt	språk,	sin	kultur	og	sitt	samfunnsliv.»

I rapporten Den samiske dimensjonen i rettsvesenet er det 
sagt	dette	om	daværende	§	110	a:

«Grunnloven	§	110	a	innebærer	en	plikt	for	staten	
som vil ha betydning for organiseringen av dom-
stolene	i	landet.	Domstolkommisjonen	og	Struk-
turutvalget	for	herreds-	og	byrettene	tolket	begge	
bestemmelsen	slik.	Dette	er	også	lagt	til	grunn	
i 	juridisk	teori.	Plikten	kan	også	innebære	krav	til	
innsikt og kjennskap til det samiske folkets særtrekk 
blant	domstolens	ansatte.»

I rapporten ble det også vist til Domstolkommisjonens 
uttalelse:

«Når	Grunnloven	§	110	a	gir	statens	myndigheter	
plikt til å legge forholdene til rette for at den 
samiske	folkegruppe	kan	sikre	og	utvikle	sitt	språk,	
kultur	og	samfunnsliv,	innebærer	det	også	krav	til	
domstolene og deres organisasjon og krav til dom-
mernes	kompetanse,	innsikt	og	holdninger.»

For	 de	 alminnelige	 domstolene	 har	 myndighetene	 fulgt	
opp disse forpliktelsene blant annet ved å etablere Indre 
Finnmark tingrett i det samiske kjerneområdet. Ved tilset-
ting	 av	 både	dommere	og	 administrativt	 personale,	 vekt-
legges	kunnskap	 i	samisk	språk,	kultur,	og	rettsforståelse.	
Ved etableringen av Finnmarkskommisjonen er de samme 
forutsetningene	 lagt	 til	 grunn.	 For	 jordskiftedomstolenes	
vedkommende,	har	dette	ikke	i	samme	grad	blitt	fulgt	opp.2

2	 Nærmere	om	dette,	Øyvind	Ravna,	«Hensynet	til	samisk	språk	og	
kultur	 ved	 organiseringen	 av	 domstolene»	 i	Kart og Plan, 4/2009 
(69) s. 205–215.
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3.3 Internasjonale	rettslige	
rammebetingelser	ved	
folkerettslige	bestemmelser

Den	Europeiske	menneskerettskonvensjonen	(EMK)	artik-
kel 6 (1) og FNs konvensjon av 1966 om sivile og politiske 
rettigheter (SP) artikkel 14 (1) forplikter nasjonalstatene 
til	å	sikre	borgerne	rett	til	rettferdig	rettergang,	noe	som	
blant annet innebærer en rett til å få sak innbrakt for og 
avgjort	innen	rimelig	tid	ved	en	uavhengig	og	upartisk	dom-
stol opprettet ved lov. Både de alminnelige domstolene og 
særdomstolene,	 som	 jordskiftedomstolene,	 omfattes	 av	
disse konvensjonsbestemmelsene. Det vises til rapporten 
Den samiske dimensjonen i rettsvesenet.

Retten	til	rettferdig	rettergang	forutsetter	at	det	er	en	reell	
tvist	om	noens	rettigheter	og	plikter,	og	at	saken	gjelder	
avgjørelse	av	en	slik	tvist.	Et	krav	om	jordskifte	er	i	seg	selv	
ikke	en	tvist	før	det	eventuelt	foreligger	en	plan	det	er	tvist	
om,	derfor	kan	det	i	jordskiftesaker	der	det	er	mange	par-
ter	stille	seg	ulikt	på	hvilket	tidspunkt	en	tvist	oppstår.3 FNs 
erklæring	om	urfolks	rettigheter	(UNDRIP)	artikkel	40	fast-

3 Utgård,	Karl	Arne	(2009)	«Jordskiftedomstolane	og	den	europeis-
ke	menneskerettskonvensjonen»	 i	Øyvind	Ravna	(red)	Perspektiver 
på jordskifte.	Oslo:	Gyldendal.	

slår	og	at	urfolk	skal	ha	tilgang	til	å	løse	konflikter	med	stat	
eller	 annen	 part	 gjennom	 raske,	 rimelige	 og	 rettferdige	
prosedyrer	der	avgjørelser	skal	ta	hensyn	til	urfolks	skik-
ker,	tradisjoner,	regler,	rettsorden	og	internasjonale	men-
neskerettigheter.	Selv	om	UNDRIP	ikke	formelt	er	rettslig	
bindende	har	signaturstatene	en	generell	plikt	til	å	opptre	
i	 samsvar	 med	 erklæringens	 prinsipper,	 og	 erklæringen	
legger	klare	føringer	overfor	statene	hva	gjelder	tilgjenge-
lige,	effektive	og	kompetente	organer	 for	 ivaretakelse	av	
urfolks	rettigheter.

SP	artikkel	27	er	det	 folkerettslige	 instrumentet	som	har	
størst	tilslutning	internasjonalt	og	som	det	er	mest	praksis	
på,	blant	annet	 fordi	det	er	gjenstand	 for	 individuell	kla-
gerett til FNs menneskerettighetskomité. SP artikkel 27 er 
en del av intern rett og går ved motstrid foran alminnelig 
lovgiving,	jf.	menneskerettsloven	§§	2	og	3.	SP	artikkel	27	
medfører	at	staten	har	en	plikt	til	å	ivareta	samisk	språk	og	
kultur,	 sedvaner	og	 rettstradisjoner.	Denne	plikten	 inne-
bærer også at det må settes inn særskilte tiltak der det 
er	nødvendig	for	vern	og	utvikling	av	samisk	kultur.	Dette	
gjelder også overfor domstolene.

Artikkel 27 omfatter leveveier og rettigheter knyttet til 
naturgrunnlaget,	ofte	omtalt	som	det	materielle	grunnla-
get	 for	kulturen.	Dette	gjelder	særlig	 for	urfolk	og	deres	
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tradisjonelle	virksomhet.	SP	artikkel	27	gjør	unntak	fra	SP	
artikkel 26`s generelle likebehandlingsprinsipp. Kravet om 
vern	av	minoriteters	 kulturutøvelse	 inneholder	derfor	et	
krav	om	positiv	 forskjellsbehandling	dersom	det	er	nød-
vendig for å sikre minoriteten reell likebehandling med 
majoritetsbefolkningen.	 Kulturvernet	 etter	 SP	 artikkel	 27	
gjelder	både	ved	tiltak	som	kan	medføre	naturinngrep	i	et	
urfolks	tradisjonelle	bruksområder,	og	ved	reguleringstil-
tak	som	påvirker	urfolks	muligheter	til	å	drive	tradisjonell	
næringsvirksomhet i disse områdene. Ved anvendelse av 
jordskiftevirkemidlene vil SP artikkel 27 skjerpe kravet til 
å	klarlegge	hvilke	virkninger	et	tiltak	vil	ha,	også	sammen-
holdt	med	andre	tiltak	som	er	gjennomført	i	det	aktuelle	
området.	Dette	skal	bidra	 til	 at	 løsninger	 ikke	 fører	 til	 at	
summen	av	kostnadene	og	ulempene	blir	større	enn	nyt-
ten	(jf.	ny	jordskiftelov	§	3-18).	Riktignok	er	det	partene,	og	
ikke	 retten,	 som	har	 hånd	om	 sakens	opplysning,	mens	
retten har ansvaret for rettsanvendelsen. Det er imidlertid 
staten	som	er	pliktig	til	å	etterleve	folkeretten,	noe	som	vil	
kunne	 innebære	 et	 skjerpet	 selvstendig	 ansvar	 for	 jord-
skifteretten til å foreta en rettsanvendelse som er bygget 
på	et	forsvarlig	faktisk	grunnlag.	Statens	forpliktelser	etter	
SP artikkel 27 kan derfor også tilsi at staten – og dom-
stolene – legger forholdene til rette for at sakens samiske 
parter	settes	i	posisjon	som	gir	dem	reell	og	effektiv	mulig-
het til å ivareta sine rettigheter blant annet ved å ivareta 
sitt ansvar for saksopplysningene.4 I FNs menneskeretts-
komites	«General	comment»	til	SP	artikkel	27	heter	det	at:	
«Positive	measures	of	protection	are,	therefore,	requiered	
not	only	against	the	acts	of	the	State	party	 itself,	wether	
through	its	legislative,	 judicial	and	administrative	authori-
ties,	but	also	against	the	acts	of	other	persons	within	the	
State	party».	Det	følger	også	av	dette	at	domstolene	plikter	
å etablere ordninger for å sikre eksistensen og innholdet 
i samenes	rett	til	sin	kultur.5 

Det	må	kunne	slås	fast	at	forpliktelsen	til	å	etablere	dom-
stoler	med	 kvalifikasjoner	 innen	 samisk	 rett	 er	 en	 tungt	
forankret	 rettslig	 plikt.	 Plikten	 omfatter	 det	 prosessuelle	
i å	kunne	føre	en	sak	på	samisk,	og	det	materielle	i	at	dom-
merne	skal	ha	kunnskap	om	samiske	rettsoppfatninger	og	
sedvanerett	og	kunne	vekte	den	mot	norsk	lovgiving.6 

4	 Gauslaa,	Jon	(2009)	«Vernet	av	grunnlaget	for	samisk	kultur	etter	
SP	art.	 27	og	dets	betydning	 ved	bruk	av	 jordskiftevirkemidlene»	
i Øyvind	Ravna	(red)	Perspektiver på jordskifte.	Oslo:	Gyldendal.
5	 Skogvang,	 Susann	 Funderud	 (2012)	 Samisk	 kulturkompetan-
se	 –	 En	 forutsetning	 for	 dommernes	 uavhengighet	 i	Nils Asbjørn 
Engstad, Frøseth, A. L og Tønder. B (red.) Dommernes uavhengighet. 
Fagbokforlaget
6	 Øyvind	 Ravna	 (2011)	 Retten	 til	 domstoler	 med	 kvalifikasjoner	
i  samisk	rett.	Kritisk juss (37) og	Øyvind	Ravna	 (2009)	Hensynet	 til	
samisk	 språk	 og	 kultur	 ved	 organisering	 av	 domstolene.	 Kart og 
plan nr. 4.

ILO-Konvensjon	nr.	 169	om	urfolk	og	 stammefolk	 i	 selv-
stendige	 stater	 (ILO	 169)	 har	 flere	 artikler	 av	 betydning	
for	tilgang	til	domstolene	og	behandling	av	urfolks	natur-
grunnlag.	Etter	ILO	169	artikkel	2	er	staten	pliktig	til	å	sikre	
at	urfolk	på	lik	linje	med	majoritetsbefolkningen	nyter	godt	
av	 de	 samme	 rettigheter	 og	 muligheter	 som	 nasjonale	
lover og forskrifter sikrer for andre medlemmer av befolk-
ningen. Dette er et forhold som også gjelder i rettspleien. 
Etter	 ILO	169	artikkel	12	skal	urfolk	«sikres	mot	at	deres	
rettigheter	 krenkes»	 og	 gis	 mulighet	 til	 å	 «reise	 sak	 for	
domstolen	enten	som	enkeltpersoner,	eller	gjennom	sine	
representative	organer,	for	å	sikre	effektivt	vern	av	disse	
rettighetene».	 I	 noen	 grad	 er	 dette	 en	 parallell	 til	 EMK	
artikkel	13	om	rett	til	effektivt	rettsmiddel	ved	påstand	om	
konvensjonskrenkelse. Artikkel 12 stiller visse krav om at 
parter	fra	urfolk	kan	forstå	og	gjøre	seg	forstått	ved	bruk	
av tolk eller andre virkemidler. Dette er langt på vei tilsva-
rende	regler	som	følger	av	SP	artikkel	26	hvor	manglende	
rett	til	å	bruke	sitt	eget	språk	overfor	domstoler	anses	som	
en krenkelse av ikke-diskrimineringsprinsippet. I tillegg stil-
ler	artikkel	12	vilkår	om	tilgjengelighet	og	grundighet	for	at	
prosedyren skal være tilfredsstillende.7

Etter	 ILO	169	artikkel	14	nr.	2	og	3	plikter	 statene	etter	
behov	å	 iverksette	nødvendige	tiltak	for	å	 identifisere	de	
landområder der vedkommende folk tradisjonelt lever. 
Videre	 å	 sikre	 effektivt	 vern	 av	deres	 rettigheter	 til	 eier-
skap	og	besittelse,	samt	å	etablere	tilfredsstillende	prose-
dyrer	i	nasjonal	rettsorden	for	å	avgjøre	rettskrav	knyttet	
til	landområder	fra	urfolk.	Dette	gjelder	både	for	områder	
med	 eiendomsrett	 og	 bruksrett	 (jf.	 art.	 14	 nr.	 1	 første	
punktum	og	andre	punktum),	og	vil	slik	sett	også	omfatte	
jordskiftedomstolene. Prosedyrene må være slik at de får 
en endelig og bindende avklaring av krav. Både ordlyden 
og formålet bak bestemmelsen tilsier at prosedyrene må 
være innrettet slik at det både formelt og reelt sett er 
mulig	for	urfolket	å	benytte	seg	av	dem,	noe	som	må	ses	
i sammenheng	med	ILO	169	artikkel	12.	

Samerettsutvalgets	 folkerettsgruppe	 mente	 det	 ikke	
ville	 være	en	 tilstrekkelig	oppfølging	 av	 forpliktelsen	å	 la	
samene få fremme krav overfor de alminnelige domsto-
lene fordi det ofte vil være behov for å foreta forholdsvis 
omfattende	historiske	undersøkelser	der	staten	må	stille	
til	rådighet	nødvendig	utredningskapasitet	(NOU	1997:5).8 

Uklarhet	om	hvem	som	faktisk	er	eier	eller	bruksrettsha-
ver	vil	kunne	medføre	at	det	vern	den	faktisk	berettigede	
formelt	 sett	 har	 blir	 mindre	 effektivt.	 Å	 tilrettelegge	 for	
avklaring	av	slike	krav	i	henhold	til	ILO	169	artikkel	14	nr.	

7	 NOU	2007:	13	Den	nye	sameretten	s.	452–454.
8	 NOU	1997:5	Urfolks	landrettigheter	etter	folkerett	og	utenlandsk	
rett	–	bakgrunnsmateriale	for	Samerettsutvalget.
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3,	 vil	dermed	være	et	 viktig	 tiltak	 for	å	beskytte	 samiske	
rettigheter,	og	vil	være	av	relevans	for	de	rettsutgreiinger	
som jordskifteretten kan forestå.

Etter	ILO	169	artikkel	8	er	staten	pliktig	til	å	ivareta	urfolks	
sedvaner	 og	 sedvanerett.	 Sikringen	 av	 urfolks	 sedvane-
rett	blir	ofte	forstått	som	et	kjernekriterium	for	en	effektiv	

implementering	av	 internasjonal	urfolksrett,	og	da	særlig	
ressursrettighetene.	 Bestemmelsen	 innebærer	 en	 selv-
stendig	 skranke	mot	 å	 avskjære	bevisføring	om	samiske	
rettstradisjoner,	og	den	 innebærer	at	retten	 i	noen	grad	
har	plikt	til	å	søke	klargjort	innholdet	i	samiske	sedvaner	så	
langt	det	er	av	betydning	for	å	løse	en	tvist.
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4. Reindriften	i	Norge	i	dag
Kapittel	4	gir	relevant	bakgrunnsinformasjon	om	problem-
stillinger	som	tas	opp	i	rapporten.	Først	gis	en	beskrivelse	
av	reindriftens	utbredelse,	og	hvordan	den	 i	dag	utøves.	
Videre gis en beskrivelse av hvordan næringen er orga-
nisert	 og	 hvordan	 den	 forvaltes.	 Arbeidsgruppen	 ser	
det	som	viktig	at	rapporten	bidrar	til	økt	kulturforståelse	
og	 innsikt	 i	 den	 grunnleggende	 samiske	 forståelsen	 av	
reindriften,	og	har	derfor	valgt	å	innarbeide	et	delkapittel	
som	også	beskriver	samspillet	mellom	dyr,	menneske	og	
beite.

4.1 Generelt	om	utøvelse	av	
reindrift

Reindriften	er	en	urfolksnæring	som	er	unik	i	både	nasjo-
nal	 og	 internasjonal	 sammenheng,	 og	 den	 er	 en	 viktig	
eksponent	for	samisk	kultur	og	levesett.	Reindriften	er	en	
forvalter	av	en	nasjonal	og	samisk	kulturarv.

I Norge har reindriften sitt opphav hos den samiske befolk-
ningen.	 I	 dag	 utøves	 samisk	 reindrift	 i	 det	 vesentligste	
i fjell-	og	utmarksområdene	i	Finnmark,	Troms,	Nordland	
og	Nord-Trøndelag,	 samt	 i	deler	av	Sør-Trøndelag,	Møre	
og	Romsdal	(Trollheimen)	og	Hedmark.	

I	 følge	reindriftsloven	§	9	er	det	bare personer med rett 
til	reinmerke	i	henhold	til	§	32	som	har	rett	til	å	eie	rein	
innenfor	 reinbeiteområdet.	 Et	 grunnleggende	 vilkår	 for	
rett til reinmerke er at man er av samisk ætt. Det heter 
videre	 i	 reindriftsloven	 §	 4	 at	 det	 bare	 er	 den	 samiske	
befolkning,	som	på	grunnlag	av	alders	tids	bruk,	som	har	
rett	til	å	utøve	reindrift	innenfor	det	samiske	reinbeiteom-
rådet.	Reindrift	er	således	en	spesifikk	samisk	næring.	

I	reindriftsloven	§	4	første	ledd	slås	det	fast	at	retten	til	å	
utøve	reindrift	har	sitt	grunnlag	i	alders	tids	bruk.	Retten	til	
å	bruke	et	bestemt	område	tilligger	dermed	ikke	alle	som	
tilfredsstiller vilkårene for å drive reindrift.

Totalt foregår det reindrift i nærmere 140 av landets kom-
muner,	og	på	et	areal	som	brutto	utgjør	om	lag	40	%	av	
landarealet	i	Norge,	det	vil	si	ca. 140	000	km2. Fra Finnmark 
til	og	med	Sør-Trøndelag	utgjør	bruttoandelen	rundt	80	%	
av	landarealet.	Ikke	alt	er	tilgjengelig	som	reinbeite.	Vann,	
impediment,	dyrket	mark	og	bebygde	områder	kommer	til	

fradrag.	Det	anslås	at	nettoarealet	utgjør	ca. 90	000	km2 
eller	i	underkant	av	30	%	av	Norges	fastlandsareal.	

I	 henhold	 til	 siste	 Melding	 om	 reindrift	 for	 driftsåret	
2014/2015	 er	 det	 i	 dag	 ca.	 215	 000	 tamrein	 i	 vårflokk.	
Av	disse	er	det	om	lag	150	000	rein	i	Finnmark,	noe	som	
utgjør	70	%.	Reintallet	kan	variere	fra	år	til	år.	Årsaken	til	
dette	kan	være	varierende	kalvetilgang,	tap	og	slakteuttak.	
Reindriften	 sør	 for	 Finnmark	 har	 små	 variasjoner,	mens	
reintallet i Finnmark har variert betydelig. 

Om	lag	3000	personer	er	tilknyttet	den	samiske	reindrif-
ten,	hvorav	2	200	i	Finnmark.	Personer	med	tilknytning	til	
reindrift omfatter reineiere med siidaandel og deres fami-
liemedlemmer,	eller	andre	med	tilknytning	til	familien.	Tra-
disjonelt har barn i reindriftsfamilier tidlig fått eierskap til 
egen	rein,	for	eksempel	som	dåpsgave	og	konfirmasjons-
gave.	Eierskap	til	dyrene	identifiseres	gjennom	snittmerker	
i	øret	til	reinen.	Det	er	ført	opp	egne	merkeregistre	for	de	
ulike	reinbeiteområdene.	I	de	første	merkeregistrene	var	
det i Norge registrert totalt 635 reinmerker. I dag er det 
i	underkant	av	4	500	merker	registrert.	 Ikke	alle	av	disse	
er	 i	bruk.	Hoveddelen	av	veksten	i	antall	nye	merker	har	
skjedd	 i	Finnmark,	med	størst	vekst	 fra	80-tallet	og	 fram	
til i dag.

Reindriften	er	en	familiebasert	næring	som	bidrar	til	 iva-
retakelse	av	reindriftsamisk	kultur	og	levesett.	Dette	betyr	
også at reindriften har tilgang på arbeidskraft i arbeids-
intensive perioder. Yngre generasjoner får dermed delta 
i den daglige driften og andre reindriftsrelaterte aktivite-
ter.	Ved	slik	deltagelse	skjer	det	en	kunnskapsoverføring	
som er av stor betydning for de som fremover skal ha sin 
hovedvirksomhet i reindriften. 

4.2 Reindriftens	naturgrunnlag

Reindriften	 foregår	 i	 et	 arktisk	 og	 subarktisk	 økosystem	
basert	 på	 reinens	 tilpasning	 til	 naturmiljøet.	 Reinen	 er	
fysiologisk	 og	 atferdsmessig	 tilpasset	 sitt	miljø,	 gjennom	
rask	vekst	i	en	kort	og	intens	sommersesong,	og	ved	redu-
sert	 aktivitetsnivå	 og	 energitap	 gjennom	 vinteren.	 Utø-
verne	nytter	reinens	tilpasninger	gjennom	sesongvise	flyt-
tinger	av	reinflokkene	mellom	ulike	beiteområder.		Reinens	
naturlige	 forflytting	 og	 den	 nomadiske	 driftsformen	 er	
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selve	bærebjelken	for	en	optimal	produksjon	i disse	områ-
dene,	 og	 grunnlaget	 for	 reindriftskulturen	 slik	 vi	 kjenner	
den i dag.

Reindriftens	evne	til	å	utnytte	de	ulike	beiteområder	gjør	
den	samtidig	 svært	arealavhengig.	Menneskelig	 virksom-
het	og	ulike	typer	inngrep	i	reinbeiteland	kommer	i	tillegg	
til	den	naturlige	forstyrrelsen	fra	blant	annet	rovvilt.	

Reindriftsåret	 kan	 deles	 inn	 i	 åtte	 årstider,	 og	 reindrift-
samene kalles gjerne de åtte årstiders folk. Flyttingen fra 
vinterbeitene til kalvingsområdene er starten på et nytt 
driftsår. Avhengig	av	driftsform	kan	denne	flyttingen	være	
en stor belastning for dyrene etter en periode med svært 
ensidig og begrenset diett. Simlene må være framme på 
vårbeitene	 før	 kalvingen	 starter	 i	 slutten	 av	 april/begyn-
nelsen av mai. I kalvingsperioden skal båndene knyttes 
mellom simle og kalv. Dersom simlene skremmes bort fra 
kalven	uten	at	det	har	skjedd	en	slik	preging,	er	den	svært	
utsatt	 for	 tap.	Derfor	beiter	 simlene	ofte	 i	 små	grupper.	
Forstyrrelser i området på denne tiden vil være særlig 
uheldig.	 Det	 ideelle	 kalvingslandet	 er	 småkupert	 uten	
elver og bratte skrenter.

Utover sommeren blir det varmere og reinen samles 
i  større	 flokker,	 samtidig	 som	 de	 trekker	 i	 høyden	 for	
å  redusere	 insektsplagen.	 Dette	 er	 også	 nødvendig	 for	
å sikre	en	best	mulig	kvalitet	på	beite.	 I	enkelte	deler	av	
landet nytter en denne tiden til merking	av	årets	kalver. 

Med	 noe	 variasjon	mellom	 de	 ulike	 områdene	 kommer	
brunsten	 i	 september.	 Da	må	 de	 største	 bukkene	 være	
slaktet	 for	 at	 en	 skal	 unngå	 forringelse	 av	 kvaliteten	 på	
kjøttet.	Reinen	må	samles	i	den	korte	tiden	mellom	«sopp-
tiden»	 og	 brunsten.	 I	 enkelte	 deler	 av	 reindriftsområdet	
er	 det	 vanlig	 at	 flokken	 samles	 for	 flytting	 før	 brunsten.	
Tidligste	dato	for	innflytting	i	høstbeitene	er	for	eksempel	
i Karasjok 1. september. 

Etter	 at	 snøen	 har	 lagt	 seg,	 slaktes	 det	 for	 andre	 gang.	
Mens	bukkene	og	kalvene	fortrinnsvis	slaktes	i	september,	
er det simlene som slaktes i november/desember. Samti-
dig som man velger slaktedyr velger man også hvor mange 
livdyr	man	skal	ha,	samt	kjønns-	og	alderssammensetning	
på	flokken.	

I forbindelse med slaktingen foregår det også skilling fra 
andre	flokker.	Det	kan	også	være	behov	for	skilling	senere	
på vinteren. Tidlig vinter beiter reinen hovedsakelig på lett 
tilgjengelige	beiter	med	et	jevnt	og	tørt	lag	med	snø.	Etter	
hvert	som	snøen	pakker	seg,	blir	en	mindre	del	av	beitet	
tilgjengelig og strategiene endres. Der beitet tillater det 
blir reinen holdt samlet på mindre områder. I områder 

med	mer	spredt	 lavdekke,	får	dyrene	spre	seg	og	gjetin-
gen foregår mer i randsonen.

Reineierne	arbeider	i	et	ressurs-	og	arbeidsfellesskap,	men	
har selv hovedansvaret for å forvalte egne dyr. Det vil blant 
annet	 være	 å	merke	 kalver,	 bestemme	hvor	mange	 som	
skal	slaktes	og	velge	ut	de	riktige	livdyrene.	I	tillegg	til	denne	
individuelle	næringsutøvelsen,	vil	vedkommende	ha	ansvar	
for å delta i siidaens felles arbeid med å bygge og vedli-
keholde	sperre-	og	arbeidsgjerder,	samle	og	gjete	reinen,	
samt	å	flytte	reinen	mellom	de	ulike	sesongbeitene.

Samisk reindrift er basert på at reinen skal beite på 
utmarksbeite	 hele	 året.	 Siden  både	 naturforholdene	 og	
reinens	 behov	 varierer	 gjennom	 året,	 er	 det	 nødvendig	
å flytte	reinen	mellom	ulike	beiteområder.	Dette	mønstret	
er	det	samme	år	etter	år,	men	variasjonen	i	naturforholdene	
fører	 til	 store	 regionale	 forskjeller	mellom	ulike	deler	 av	
reindriftsområdet.	Avstandene	ved	hovedflyttingen	vår	og	
høst	kan	for	eksempel	variere	fra	en	mil	opp	til	ca.	50	mil.

I	store	deler	av	Finnmark	er	det	til	dels	lange	flyttinger	fra	
sommerbeiter ved kysten til vinterbeiter i innlandet. Det 
samme	mønsteret	med	flytting	 fra	 rike	beiter	med	høge	
fjell	 og	 kontinentale	 vinterbeiter	 (lite	 og	 tørr	 snø)	 finner	
man	 igjen	 i	 Sør-Trøndelag/	 Hedmark	 reinbeiteområde.	
De svenske samebyene som har sommerbeite langs 
riksgrensen i Nordland og Troms har også det samme 
mønster.	 Dette	 selv	 om	 vinterbeitet	 er	 basert	 på	
kontinentale	 barskogskogstrøk	 i	 stedet	 for	 kontinentale	
vidder. Tamreinlagene og reindriften i Trollheimen 
benytter	mer	kyst	nære	høgfjellsområder	 i	nordvest	 som	
bar marks beite og mer kontinentale og lavere liggende fjell- 
og	skogsområder	i	øst	og	sørøst	som	vinter	beite.

Innenfor	disse	hovedgruppene	fins	det	en	rekke	varianter	
tilpasset regionale og lokale forhold.

Som	 følge	av	 topografiske	 forhold	 foregår	 flyttingen	 stort	
sett	etter	de	samme	leiene	hvert	år.	Det	er	avgjørende	at	de	
ikke	stenges	ved	inngrep.	Dette	behovet	gjør	at	flytteleiene	
har	et	særskilt	sterkt	vern,	jf.	reindriftsloven	§	22.

En	utfordring	på	 lang	sikt	er	å	 sikre	 reindriftens	arealer.	
Dette	 er	 en	 betydelig	 utfordring	 med	 tanke	 på	 målet	
om å opprettholde reindriftens tradisjonelle nomadiske 
driftsform,	samtidig	som	at	inngrep	og	uro	innenfor	rein-
beiteområdene	har	økt	betydelig	de	siste	årene.	 I	arbei-
det med en bedre sikring av reindriftens arealer er felles 
virkelighetsforståelse	 og	 samhandling	 mellom	 de	 ulike	
aktørene	en	avgjørende	forutsetning.	Dette	krever	et	høyt	
kunnskapsnivå	om	de	ulike	sidene	ved	reindriften,	og	om	
endringsprosesser og årsaksforhold.

http://www.reindrift.no/?id=302&subid=0
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4.3 Reindriftens	organisering

Landet	er	inndelt	i	seks	reinbeiteområder:	Øst-Finnmark,	
Vest-Finnmark,	 Troms,	 Nordland,	 Nord-Trøndelag	 og	
Sør-Trøndelag/Hedmark.	Retten	til	å	drive	reindrift	innen-
for	disse	områdene	er	eksklusiv	 for	den	samiske	befolk-
ning.	Denne	samiske	særretten	gjelder	ikke	utenfor	disse	
områdene. Utenfor de nevnte reinbeiteområdene krever 
utøvelse	 av	 reindrift	 særskilt	 tillatelse,	 jf.	 reindriftsloven	
§ 8.	Slik	er	det	i	Nord-Gudbrandsdal	og	Valdres	fire	ikke-sa-
miske	 reindrifter,	 tamreinlag,	 som	utøver	 sin	 virksomhet	
på egne og/eller leide areal. 

De 6 samiske regionale reinbeiteområdene er videre delt 
inn	i	72	sommer-	og	helårs	beite	distrikter,	samt	10	distrikter	
som	brukes	til	høst-	og	vinter	beiter	for	norsk	reindrift	og/
eller som  beiter for svensk reindrift. Innenfor hvert reinbei-
tedistrikt	er	det	grupper	av	reineiere	som	har	reinen	 i	en	
felles	flokk	på	bestemte	arealer	og	 som	samarbeider	om	
den	praktiske	driften.	Disse	driftsgruppene	kalles	«siida»	og	
«sijte»	på	henholdsvis	nord-	og	sørsamisk.	De	siste	årene	
har	det	vært	i	underkant	av	100	sommersiidaer,	og	om	lag	
150 vintersiidaer innenfor de samiske reindrifts områdene.

Hver	 siida	 er	 delt	 inn	 i	 «siidaandeler»,	med	 en	 ansvarlig	
leder.	 Siidaandel	 erstattet	 begrepet	 «driftsenhet»	 fra	
reindriftsloven av 1978. Lederen bestemmer hvem som 
får ha rein i siidaandelen. I 2014 var det totalt 533 sii-
daandeler med rein. Av disse var det 376 siidaandeler 
i 	Finnmark.	

Siidaen er en særegen organisasjonsform for reindriftssa-
mene,	og	er	en	sammenslutning	av	reineiere	som	samar-
beider	om	gjeting	og	tilsyn	av	en	reinflokk.	Siidasystemet	
bygger	på	personlige	eiendomsforhold	knyttet	til	husvære,	
utstyr	og	merket	rein,	mens	beiteområder	og	andre	ret-
tigheter	i	utgangspunktet	er	å	anse	som	felles	for	siidaen.	
Sammensetningen av siidaen kan variere fra år til år og 
ut	fra	årstiden.	I	mange	tilfeller	kan	siidaens	medlemmer	
være	samlet	på	vinteren,	og	ha	forskjellige	sommerbeiter.	
I	 Finnmark	betegnes	 gjerne	 sammenslutningen	på	 som-
merbeitet	 for	geasseorohat,	og	 ikke	siida.	Men	ettersom	
reindriftsloven	 gjelder	 for	 hele	 landet	 brukes	 begrepet	
siida også for geasseorohat i loven. 

Reindriftslovutvalget	 ønsket	 å	 opprettholde	 ordningen	
med	at	mange	kan	eie	rein	som	et	grunnlag	for	å	bevare	
sin	 tilknytning	 til	 næringen,	 men	 at	 det	 samtidig	 måtte	
være	en	ansvarlig	utøver	som	står	for	selve	driften.	Dette	
ble særlig fremhevet når det gjelder ansvaret for at det 
fastsatte reintallet og beitetidsbestemmelser ble over-
holdt.	Ordningen	med	siidaandel	er	en	forvaltningsmessig	
og	administrativ	konstruksjon,	og	bygger	således	 ikke	på	
siidaens tradisjonelle oppbygning. 

Etter	reindriftsloven	§	9	andre	ledd	må	reinen	inngå	i	en	sii-
daandel	eller	sideordnet	rekrutteringsandel	som	blir	dre-
vet	av	en	ansvarlig	leder	etter	reglene	i	§	10.	Etter	denne	
bestemmelsen er det ansvarlig leder av siidaandelen som 
bestemmer hvem som får eie rein i andelen og antall rein 
vedkommende	 kan	 ha,	 jf.	 andre	 ledd.	 Begrunnelsen	 for	

Figur	1	Oversikt	over	reindriftens	organisering
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dette	er	det	driftsmessige	ansvarsforholdet	som	er	nød-
vendig	for	å	sikre	grunnlaget	for	en	velordnet	reindrift.	

I	 henhold	 til	 §	 13	 første	 ledd	 kan	begge	 ektefeller	 være	
ansvarlige ledere av siidaandelen. Dette gjelder selv om 
bare	den	ene	ektefelle	fyller	vilkårene	i	reindriftsloven	§	9	
første	ledd	for	å	eie	rein.	Det	samme	gjelder	for	samboere,	
jf.	§	13	tredje	ledd.

Etter	 reindriftsloven	 §	 12	 kan	 siidaandelsinnehaver	 eta-
blere	en	sideordnet	rekrutteringsandel	knyttet	til	siidaan-
delen.	 Lederen	 av	 en	 sideordnet	 rekrutteringsandel	 har	
samme rettigheter og plikter som en leder av en siidaan-
del,	jf.	reindriftsloven	§	12	femte	ledd.	

Det skal velges et styre for sommersiidaen som skal ha 
ansvar for tilrettelegging av felles virksomhet og forvalte 
felles	 anlegg	 i	 siidaen,	 jf.	 reindriftsloven	§	52.	 Siidastyret	
velges	 av	 siidaårsmøtet.	 Reineiere	 i	 siidaen	 har	 tale-	 og	
forslagsrett,	men	 det	 er	 siidaandelen	 som	 har	 stemme-
rett.	 Siidaårsmøtets	 oppgaver	 og	 myndighet	 er	 definert	
i reindriftsloven	§	54.	Her	framgår	det	blant	annet	at	års-
møtet	skal	velge	kandidat	til	distriktsstyret.

Innenfor hvert reinbeitedistrikt skal det velges et distrikts-
styre,	jf.	reindriftsloven	§	43.	Hver	sommersiida	skal	ha	et	
medlem	i	styret.	Er	det	flere	enn	7	siidaer	innenfor	distrik-
tet,	velges	6	medlemmer	ved	loddtrekning,	med	unntak	av	
den sommersiidaen som har leder. Leder av distriktsstyret 
skal velges av og blant de stemmeberettigede i distriktet. 

Distriktsstyrets oppgaver er å representere reindriftsinter-
essene	 i	 distriktet,	 herunder	 ivareta	 reinbeiteressursene	
i samsvar	med	lover	og	bruksregler,	jf.	reindriftsloven	§ 44.	
I henhold til paragrafens andre ledd kan distriktsstyret 
inngå	forlik,	saksøke	og	saksøkes	på	vegne	av	reindriftsut-
øvere	i	distriktets	felles	anliggender.	

4.4 Administrasjon	og	forvaltning

Landbruks-	og	matdepartementet	er	ansvarlig	for	reindrift-
spolitikken,	mens	Kommunal-	og	moderniseringsdeparte-
mentet er ansvarlig for samepolitikken generelt. 

Landbruksdirektoratet	 har	 det	 samlede	 forvaltnings-
ansvar for reindriften i landet. Direktoratet har en egen 
reindriftsavdeling lokalisert i Alta. Direktoratet skal bidra 
til	at	målene	i	reindriftspolitikken	nås,	samt	legge	til	rette	
for	 en	 effektiv	 gjennomføring	 av	 reindriftspolitikken.	
Reindriftsstyret,	 som	 oppnevnes	 av	 Landbruks-	 og	mat-
departementet	 og	 Sametinget,	 skal	 være	 faglig	 rådgiver	
i forvaltningen av reindriftsnæringen og i arbeidet med 
forskning	og	veiledning.	Videre	skal	Reindriftsstyret	utføre	
de oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindrifts-
loven.	Direktoratet	er	sekretariat	for	Reindriftsstyret.

De fem nordligste fylkesmennene ble regional forvalt-
ningsmyndighet	for	reindriften	fra	og	med	1.	januar	2014.	
I hvert av de fem fylkene er det lokale forvaltningskontor. 
Disse	ligger	i	Karasjok,	Kautokeino,	Målselv,	Fauske,	Snåsa	
og	Røros.	Tamreinlagene	sorterer	under	forvaltningskon-
toret	på	Røros.	

I forbindelse med avvikling av de tidligere områdestyrene 
og	overføring	av	de	regionale	reindriftskontorene	til	fylkes-
mannen,	er	det	etablert	samarbeids-/dialogforum	i	fylkes-
mannsembetene.	 Foruten	 den	 respektive	 fylkesmannen	
deltar	både	Sametinget	og	Norske	Reindriftsamers	Lands-
forbund	 i	disse	fora.	Hensikten	er	blant	annet	å	 legge	til	
rette	 for	 kontakt,	 faglige	diskusjoner	og	dialog	om	over-
ordnede problemstillinger. 

Sametinget har i dag ikke forvaltningsansvar for reindrif-
ten.	 Imidlertid	 kan	 Sametinget	 påvirke	 gjennom	 konsul-
tasjoner med statlige myndigheter og gjennom innspill til 
reindriftsavtaleforhandlingene mellom Staten ved Land-
bruks-	og	matdepartementet	og	Norske	Reindriftsamers	

Figur	2	Forvaltning	og	administrasjon	av	reindriften	
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Landsforbund.	Videre	oppnevner	Sametinget	medlemmer	
til	Reindriftsstyret	og	de	regionale	rovviltnemndene,	samt	
et medlem som skal representere reindriftsinteressene 
i Finnmarkseiendommens	styre.

4.5 Samisk	reindrift	–	en	
relasjon	mellom	beite,	dyr	og	
menneske

Den	 samiske	 forståelsen	 av	 reindriften	 kan	 illustreres	
gjennom	en	trekant	med	beite,	menneske	og	rein	i	hvert	
sitt	hjørne.	Trekanten	symboliserer	et	tett	samspill.	Dette	
samspillet	er	blant	annet	beskrevet	av	Mikkel	Nils	Sara9. 
Arbeidsgruppen	har	valgt	å	omtale	deler	av	dette	arbeidet.	
Sara	har	i	sitt	forskningsarbeid	tatt	utgangspunkt	i	reindrif-
ten i Finnmark. Dette innebærer at det som fremkommer 
i	dette	kapitlet	ikke	nødvendigvis	kan	overføres	til	reinbei-
teområdene	sør	for	Finnmark.	

Siidaen	består	av	enkeltindivider	(siida	olbmot),	siidaandel	
(báikedoalut),	 det	 kollektive	 arbeidsfellesskapet	 (siidado-
allu),	samt	areal-,	ressursgrunnlag,	infrastruktur	og	drifts-
midler	(orohagat/siidavuđđi).	Individene	eier	reinen,	siida-
andelen	utgjør	det	økonomiske	grunnlaget	for	reineierne,	

9 Sara,	Mikkel	Nils	(2011)	«Land	usage	and	siida	autonomy»	Arctic 
review on Law and Politics,	 vol.	3,	2/2011	p.	138-158.	Sara,	Mikkel	
Nils	 (2009)	 «Siida	 and	 traditional	 Sámi	 reindeer	 herding	 knowl-
edge»	The Northern Review No. 30 (spring 2009) p. 153-178.

og	 siidaen	 (siidaduaollo	 og	 siidavuđđi)	 utgjør	 areal-	 og	
ressursgrunnlaget	 for	siidaandelen.	Siidasystemet	består	
derfor	 av	 ulike	 elementer	 som	 samhandler	 for	 å	 oppnå	
både	stabilitet	og	fleksibilitet.

Stabiliteten i siidaen er i stor grad knyttet til klarhet i are-
algrunnlaget.	En	viktig	 forutsetning	 for	siidaens	selvsten-
dighet er knyttet til avklarte rettighetsforhold til areal- og 
ressursgrunnlaget,	og	forutsigbarhet	for	tilgangen	til	disse.	
Reindriftsutøverne	har	tradisjonelt	vært	opptatt	av	kvalite-
ten	på	flokken.	Tilstanden	på	flokken	vurderes	fortløpende	
i	 lys	 av	 værforhold,	 rovviltbestand,	 andres	 arealinngrep,	
reindriftsutøverens	kunnskap,	samt	offentlig	regelverk	og	
tiltak.	Konstante	og	av	og	til	store	årlige	variasjoner,	særlig	
på	grunn	av	været,	medfører	svingninger	i	ressursgrunn-
laget.	Det	er	derfor	viktig	å	bygge	 inn	en	 form	for	fleksi-
bilitet	i	reinflokken	som	gjør	den	tilpasningsdyktig	til	slike	
endringer.	De	samme	mekanismer	vil	trolig	også	kunne	slå	
inn	når	det	gjelder	varslede	endringer	i	offentlig	regelverk.	

Sara	understreker	at	reinen	ikke	bare	kan	forstås	som	et	
beitedyr. Tradisjonelt vil en slik omtale av reinen bli oppfat-
tet	som	både	fremmedgjørende	og	reduksjonistisk.		Reinen	
er et vesen med egenverdi og egenvilje som gjeteren må 
komme	overens	med.	Reindrift	er	derfor	noe	som	utøves	
i	 et	 samspill	 mellom	 reinen,	 gjeteren	 og	 omgivelsene/
landskapet.	Forutsetningene	for	dette	samspillet	varierer	
mellom	årstider	og	situasjoner,	og	vil	kunne	gi	grunnlag	for	
ulike	forpliktelser	og	rettigheter	mellom	siidaer.	

Figur	3	Illustrasjon	over	samspillet	mellom	rein,	menneske	og	beite
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Ved	at	 reinen	 ikke	kan	 reduseres	 til	bare	å	 være	et	bei-
tedyr,	mener	 Sara	 at	 problemstillingen	om	overbeite	 og	
dermed	den	offentlige	forvaltningen	av	reintallet	må	rela-
teres til siidasystemet. Fordeling av et konkret antall rein 
til	et	område	på	grunnlag	av	kvantitative	data	ut	fra	noen	
objektive	variabler,	blir	derfor	 tradisjonelt	oppfattet	 som	
å	 nekte	 for	 det	 kulturelle	 særpreget	 og	 de	 idealer	 som	
er	utviklet	over	generasjoner	i	siidasystemet.	Dette	betyr	
imidlertid	ikke	at	vitenskapelig	basert	kunnskap	om	beite-
grunnlag	bestrides	som	gyldig	kunnskap,	men	at	det	må	
fortolkes	og	håndteres	innenfor	siidasystemet,	et	system	
som	muliggjør	en	fleksibilitet	i	utviklingen	av	størrelsen	og	
sammensetningen	av	flokken.	

Det	er	 innenfor	siidaen	reindriften	utøves	og	reinflokken	
håndteres (siiddastallan). Lovbestemmelser for rettslig 
å kunne	fastsette	reintall	på	siidanivå	kan	derfor	langt	på	
veg kombineres med rettsforståelsen av siidaen som et 

arbeids-	 og	 ressursfellesskap,	 der	 kunnskapssystemet	
i siidaen	brukes	for	å	nå	en	balanse	mellom	stabilitet	og	
fleksibilitet	i	reinflokken.	

Avklaring	 av	 arealgrunnlag	 (rettsutgreiing)	 for	 siidaen	 vil	
naturlig	 inngå	 som	et	 viktig	 element	 for	 å	 kunne	oppnå	
en god styringsselvstendighet i siidaen. Derimot vil det 
å  rettslig	 fastsette	 reintall	 på	 siidaandelsnivå	 kunne	 for-
stås å bryte med rettsforståelsen knyttet til siidasystemet. 
Til	dette	kan	det	og	anføres	at	rettsforståelsen	av	at	alle	
har	rett	til	å	få	sin	reinlykke	(boazolihkku)	i	siidaen	prøvd	
står	sterkt.	Det	betyr	at	alle	(siida	olbmot)	bør	få	rein	i	ung	
alder,	men	der	utfallet	kan	være	svært	ulikt	for	den	enkelte	
reineier.	Reinlykken	er	knyttet	 til	person	og	handler	der-
for	 ikke	bare	om	kunnskap.	Hvordan	reineieren	 lever	og	
samhandler	med	øvrige	 reineiere,	dyrene	og	 landskapet	
er likevel av betydning for om reinlykken kan bevares og 
forbedres.
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5. Reindrift	og	jordskiftelovgivningen
Jordskifteretten er en særdomstol som har kompetanse til 
å  klarlegge	 og	 fastsette	 eiendoms-	 og	 bruksrettsforhold,	
men som også kan vedta endringer i eksisterende eien-
doms-	og	bruksrettsforhold	dersom	vilkårene	i	jordskiftelo-
ven	er	til	stede.	I	det	siste	tilfellet	har	jordskifteretten	eksklu-
siv	kompetanse.	Jordskifteretten	regulerer	i	slike	tilfeller	pri-
vatrettslige	forhold	mellom	grunneiere	og	rettighetshavere.

Kapittel 5 gir en oversikt over reineierens tilgang til jord-
skiftevirkemidlene	og	den	utvikling	som	har	vært	på	dette	
området. 

5.1 Historisk	bakgrunn

Spørsmål	 om	 reineieres	 adgang	 til	 å	 kreve	 ordning	 av	
beitebruk	og	avklaring	av	beiterettsforhold	ved	jordskifte-
rettene,	eller	om	jordskifteretten	kan	behandle	reindrifts-
spørsmål,	 strekker	 seg	 langt	 tilbake	 i	 tid.	 I	 fremstillingen	
har	imidlertid	arbeidsgruppen	funnet	det	hensiktsmessig	
å starte på 1990-tallet. 

De	første	reglene	om	bruk	av	jordskiftevirkemidler	i	reindrif-
ten kom inn gjennom arbeidet med jordloven (1995) hvor 
det	i	jordskifteloven	av	1979	§	34	a	ble	åpnet	for	at	jord-
skifteretten	i	sak	etter	jordskifteloven	§	2	bokstav	e	kunne	
«skipa	 sams	 tiltak	 (fellestiltak)	 som	 gjeld	 tilhøva	 mellom	
reindrifta	 og	 grunneigarar	 eller	 bruksrettshavarer».	 Den	
konkrete	bakgrunnen	for	at	bruk	av	 jordskiftevirkemidler	
ble	aktualisert	i	reindriftssammen	heng,	finner	vi	i	St.meld.	
nr. 28 (1991–92) En bærekraftig rein drift. Den inneholdt 
den	første	samlede,	prinsipielle	gjennomgangen	av	mål	og	
virke	midler	 for	 framtidig	 utvikling	 av	 rein	driftsnæringen,	
hvor	regjeringens	grunnleg	gende	mål	setting	for	reindrift-
spolitikken	var	uttrykt	som	«å	ut	vikle	en	reindrifts	næring	
som	er	bære	kraftig,	både	økologisk	og	økonomisk».

Stortingsmeldingen fra 1992 initierte også et lovarbeid 
som	 siktet	 mot	 å	 utvide	 jordskifte	loven	 til	 å	 omfatte	
reindriftsspørsmål.	 Dette	 må	 ses	 i	 sammenheng	 med	
at	 ressurs	forvaltning ble stilt opp som ett sentralt virke-
middel	 for	 å	 nå	 regjeringens	 grunnleggende	 målsetting	
for reindriftspolitikken.10 Ut vi delse av jord skifterettens 

10	Det	følgende	er	i	all	hovedsak	gjengitt	etter	Ravna	2008	s.	201–203.

arbeidsområde	«til	også	å	omfatte	løsninger	av	konflikter	
mellom	reineiere	om	fordeling	av	beiteressurser	og	orga-
nisering	 av	 den	 felles	 ressursutnyttelsen»	 var	 en	 del	 av	
dette	(St.meld.	nr.	28	(1991–92)	s.	13).	Det	ble	videre	uttalt	
at	det	var	aktuelt	å	endre	jordskifte	loven	og	reindriftsloven	
slik	at	jordskifteretten	kunne	avgjøre	bruks	kon	flikter	mel-
lom	 rein	driften	og	 andre	 arealinteresser	 og	også	bruks-
konflikter	 innen	 rein	drift,	 mellom	 reinbeitedistrikter	 og	
mellom reineiere. Siktemålet til departementet var altså 
at	 jordskifteretten	 både	 skulle	 kunne	 ordne	 beitebruk	
innad	i	rein	driftsnæringen	og	mellom	reindriftsutøvere	og	
andre	interesser.	Stortingets	landbrukskomité	sluttet	seg	
til	hovedsyns	punktene	i	stortingsmeldingen.

Da	lovendringen	ble	sendt	på	høring,	var	departementet	
kom met til at det ikke var hensiktsmessig å la jordskifteret-
ten	behandle	konflikter	internt	i	rein	driften.	Den	endrede	
oppfatningen	 var	 begrunnet	 i	 at	 jordskifteretten,	 som	
da	 ble	 antatt	 å	måtte	 overprøve	 rein	driftsfor	valtningens	
avgjørelser,	 ikke	 hadde	 kompetanse	 i	 forvaltnings	rett.	
I	 hørings	notatet	 ble	 det	 i	 større	 grad	 enn	 tidligere	 også	
vektlagt at reindriftsretten var kollektiv. 

Til	 tross	 for	 at	 de	 fleste	 instansene,	 som	 uttalte	 seg	 til	
høringen,	 mente	 at	 jordskifterettene	 burde	 ha	 adgang	
til	 å	 foreta	 bruksordning	 internt	 i	 reindriften,	 synes	 ikke	
uttalelsene	å	ha	blitt	vesentlig	vektlagt	 i	det	videre	lovar-
beidet. 

Forslaget	 i	 høringsnotatet	ble	 i	 stedet	underbygget	 i Ot.
prp.	nr.	28	 (1994–95),	hvor	det	ble	 lagt	 til	grunn	at	rein-
drifts	rettig	hetene	var	av	en	slik	kar	akter	at	de	falt	utenfor	
jordskiftelovens	 bruksrettsbegrep	 og	 at	 jord	skifte	retten	
dermed måtte gis en klar hjemmel for å behandle disse 
rettighetene.	 Når	 det	 gjaldt	 regulering	 internt	 i	 reindrif-
ten,	ble	det	 lagt	 til	 grunn	at	det	 ikke	 var	hen	siktsmessig	
å legge	det	til	jordskifterettene,	«først	og	fremst	på	grunn	
av	rettig	hetenes	kollek	tive	særtrekk».

5.2 Jordskifteloven	av	1979

Oppfatningene	som	kom	til	uttrykk	i	Ot.prp.	nr.	28	(1994–
95)	dannet	grunnlag	for	lovendringen	som	skulle	komme.	
Ved	endringslov	23.	februar	1996	nr.	8	fikk	jordskifteloven	
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§	2,	 første	 ledd	bokstav	c	om	bruksordning	et	nytt	nr.	3.	
Det	lyder	slik:	

«Jordskifte	kan	gå	ut	på	å:	…	c)	…	3.	gi	reglar	om	
bruken	i	det	samis	ke	rein	beiteom	råde	der	det	fore-
går	reindrift.»	

I	an	net	punktum	ble	det	presisert	at	jordskifteretten	«ikkje	
kan	regulere	tilhøva	mellom	dei	som	utøver	slik	reindrift».	
Adgangen	 til	 å	 kreve	 slik	 sak	 ble,	 foruten	 de	 som	 har	
kravskom	pe	tanse	etter	jordskifteloven	§	5	første	ledd,	lagt	
til	 «leiar	 av	 reinbeitedistrikt»,	 jf.	 samme	 paragraf,	 tiende	
ledd.	 Gjennom	 samme	 endringslov	 fikk	 jordskifteloven	
§ 35	en	ny	bokstav	i),	hvor	det	heter	at:	

«Regler	om	bruk	og	sambruk	kan	mellom	anna	
gå	ut	på:	…	i)	ordne	tilhøva	mellom	reindriften	og	
grunn	eigarar	og	andre	rettshavarar	i	område	der	
det	går	føre	seg	reindrift	etter	lov	9.	juni	1978	nr.	
49	om	reindrift	§	2	når	det	gjeld	beite,	flyttelei	og	
liknande.»	

Paragraf	 35	 gir	 ikke	 en	 selvstendig	 hjemmel	 for	 bruks-
ordning,	men	 angir	 former	 for	 ordninger	 som	 er	 særlig	
aktuelle.

De to bestemmelsene stiller opp begrensninger som 
utelukker	 samiske	 reindrifts	utøvere	 i	 å	 kreve	ordning	 av	
beitebruk	 internt	 i	reindriften,	og	er	blant	annet	begrun-
net	 i  at	 reindrifts	samer	 ikke	 har	 individuelle	 ret	tigheter	
til	beite.	 I	Ot.prp.	nr.	28	 (1994–95)	s.	55	ble	det	uttalt	at	
slike saker «skal behand les av de forvalt nings organer som 
er	 opprettet	 for	 dette	 formål,	 eventuelt	 av	 de	 ordinære	
domsto	ler».11 

Hvis	vi	 forholder	oss	til	 reglene	om	ordning	av	sambruk,	
peker	forarbeidene	på	at	bruksordning	kan	omfatte:	
1)		å	 fastsette	øvre	grense	 for	hvor	mange	beite	dyr	det	

kan være i et område 
2)  foreta avgrensning av beite sesong 
3)		legge	ned	forbud	mot	bruk	av	visse	områder	
4)		fastsette	særskilte	beite	områder	for	henholds	vis	sau	

og rein 

Videre	kan	den	omfatte	regulering	av	flytt	leier	og	adgang	
til	å	an	legge	slakteplass	med	mer.	Med	andre	ord	er	det	
forhold	som	omtales	i	reindriftsloven	av	1978	§	9	om	hva	
reindriftsretten	 omfatter,	 som	 kan	 være	 gjenstand	 for	
bruksord	ningen. 

11	Punkt	5.2	er	i	all	hovedsak	basert	på	Ravna	2008	s.	244–245.

Opplistingen	 viser	 at	 vi	 har	 å	 gjøre	 med	 alminnelige	
typer	 av	bruksord	ning,	 hvor	partene	 får	 fordelt	 beitead-
gang	med	bakgrunn	i	andel	 i	 fellesska	pet.	Reglene	synes	
å være	inspirert	av	andre	regler	i	jordskifte	loven	§	35	samt	
allmennings	lovgivningens	regler	om	beiteordninger,	jf.	lov	
19.	juni	1992	nr.	59	om	bygdeallmenninger	§	6-3	og	lov	6.	
juni	1975	nr.	31	om	utnytting	av	rettar	og	lunnende	med	
mer	i	statsallmenningane	(fjelloven)	§	16.

5.3 Reindriftsloven	av	2007

5.3.1 Beitebruksregler
I	forarbeidene	til	lov	15.	juni	2007	nr.	40	om	reindrift	ble	
det	drøftet	om	jordskifteretten	skulle	få	kompetanse	til	å	
avklare	interne	forhold	i	reindriften,	jf.	Ot.prp.	nr.	40	(2006-
2007).	Loven	trådte	i	kraft	1.	juli	2007.	Gjennom	§ 59	fjerde	
ledd	fikk	 jordskifteretten	kompetanse	til	å	vurdere	beite-
bruksregler.	

Reindriftsloven	 åpner	 for	 at	 leder	 av	 en	 siidaandel	 kan	
bringe	 reglene	 om	 beitebruk,	 fastsatt	 med	 hjemmel	
i  reindriftsloven	§	57,	 inn	 for	 jordskifteretten	 innen	 seks	
måneder etter godkjenning av Fylkesmannen. Dersom 
reglene	 slår	 urimelig	 ut	 overfor	 enkelte	 eller	 er	 i	 strid	
med	 rettigheter	 ervervet	 ved	 særskilt	 rettsgrunnlag,	 kan	
jordskifteretten sette reglene til side. Lovbestemmelsen 
i reindriftsloven	§	59,	fjerde	ledd,	lyder	slik:

«Leder av en siidaandel kan bringe reglene om bei-
tebruk	inn	for	jordskifteretten innen seks måneder 
etter	at	de	er	godkjent	av	fylkesmannen.	Regler	om	
beitebruk	som	slår	urimelig	ut	overfor	enkelte,	eller	
er i strid med rettigheter ervervet ved særskilt retts-
grunnlag,	kan	settes	til	side	av	jordskifteretten.»

I	forarbeidene	legger	departementet	til	grunn	at	jordskif-
teretten	ikke	har	adgang	til	å	utarbeide	nye	beitebruksre-
gler,	og	uttaler	at	nye	regler	må	utarbeides	av	distriktssty-
ret. 

En	 nærmere	 vurdering	 av	 bestemmelsene	 er	 inntatt	
i kapittel	7.4.2.	

5.3.2 Andre bestemmelser
I	forbindelse	med	at	de	tidligere	lensmannsskjønnene	ble	
avviklet	 i	 1996,	 fikk	 jordskifteretten	 utvidet	 og	 eksklusiv	
skjønnskompetanse	etter	reindriftsloven.	
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Slik	kompetanse	foreligger	i	følgende	bestemmelser:
§	21	Rett	til	husvære	
§	22	Flyttleier
§	25	Brensel	og	trevirke	i	det	samiske	reinbeiteområdet	
§	63	Utnytting	av	eiendom	i	reinbeiteområde
§	69	Gjerde	til	støtte	for	reineierens	driveplikt	og	sikring	

mot erstatningsansvar 

I tillegg har jordskifteretten parallell kompetanse med 
tingretten	 til	 å	 avholde	 erstatningsskjønn	 i	 medhold	 av	
§ 70	om	skade	forårsaket	av	rein.	

Videre er det to nye lovbestemmelser i reindriftsloven. 
Paragraf 70 a omhandler saksbehandlingen av erstat-

ningskrav,	og	§	70	b	omhandler	forholdet	til	 jordskiftelo-
ven. Sistnevnte bestemmelse henviser til jordskifteloven 
§	5-7	som	 innebærer	at	 skjønn	etter	 reindriftsloven	skal	
behandles	etter	samme	regler	som	de	øvrige	skjønn	jord-
skifteretten avholder. Utenfor det samiske reinbeiteområ-
det er det hjemmel til fellestiltak i henhold til ny jordskifte-
lov	§	3-9.	12

12	 I	reindriftsloven	§	8,	tredje	ledd,	er	det	gitt	hjemmel	til	fellestiltak	
i	henhold	til	ny	 jordskiftelov	§	3-9	dersom	tiltak	hindres	av	enkel-
te	grunneiere.	Denne	bestemmelsen	gjelder	utenfor	det	samiske	
reinbeiteområdet.
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6. Jordskifteloven av 2013
Arbeidsgruppen	ser	behov	for	å	gi	en	kort	gjennomgang	
av	jordskifteloven	av	2013.	Foruten	endringer	i	hvem	som	
skal	 kunne	 fremme	 sak	 for	 jordskifteretten	 innebærer	
jordskifte loven av 2013 ingen nye regler om reindrift og 
jordskifte. 

6.1 Innledning

Målsetningen	 med	 revisjonen	 av	 jordskifteloven	 var	
å skape	en	ny	jordskiftelov	tilpasset	dagens	forhold	og	det	
behov	eiere,	rettighetshavere	og	samfunnet	for	øvrig	har,	
jf.	Prop.	101	L	(2012-2013),	side	18.	Jordskifteloven	av	21.	
juni	2013	trådte	i	kraft	1.	januar	2016.	I	forhold	til	reindrif-
ten	videreføres	i	all	hovedsak	1979-lovens	bestemmelser.	
Den	 nye	 loven	 har	 imidlertid	 ny	 struktur,	 framstår	 som	
mer	oversiktlig	og	forutsettes	å	være	lettere	å	anvende	for	
selvprosederende parter. 

Loven	er	inndelt	i	9	kapittel:
1. Formål,	verkeområde,	definisjonar,	saksinnhald	og	

sakstilknyting
2. Jordskifterettane
3. Jordskifte
4. Rettsutgreiing	og	grensefastsetjing	og	anna
5. Skjønn	og	andre	avgjerder	etter	andre	lover
6. Reglar	om	saksbehandling
7. Sakskostnader og gebyr
8. Rettsmiddel	med	vidare
9. Ymse reglar

I	 det	 følgende	 omtales	 formålet	med	 loven,	 de	 rettsen-
drende	 sakene	også	 kalt	 jordskifte,	 og	dernest	de	 retts-
fastsettende	sakene.	Til	slutt	kommer	et	kapittel	om	saks-
behandlingen i jordskiftesaker. Lovbestemmelsene som 
er	aktuelle	for	reindriften	og	arbeidsgruppas	vurderinger	
vil bli nærmere omtalt i kapittel 7. 

6.2 Formålet	med	jordskifteloven

Formålet	med	jordskifteloven	framgår	av	§	1-1:

«Formålet	med	lova	er	å	leggje	til	rette	for	effektiv	
og	rasjonell	utnytting	av	fast	eigedom	og	ressursar	
til	beste	for	eigarane,	rettshavarane	og	samfunnet.	

Dette	skal	skje	ved	at	jordskifteretten	bøter	på	
utenlege	eigedoms-	og	brukstilhøve,	klarlegg	og	
fastset	grenser	og	rettar,	og	behandlar	skjønn	og	
andre avgjerder etter denne og andre lover.

Lova	skal	òg	leggje	til	rette	for	rettferdig,	forsvar-
leg,	rask,	effektiv	og	tillitsskapande	behandling	av	
sakene	gjennom	offentleg	rettargang	for	uavhen-
gige	og	upartiske	jordskifterettar.»

Formålsbestemmelsen	er	ny	og	 todelt.	Første	 ledd	angir	
den materielle rammen for jordskifterettene. Andre ledd 
fastsetter prinsippene for saksbehandlingen i jordskifte-
retten.

Det	geografiske	virkeområdet	for	loven	framgår	av	§	1-2.	
Loven	gjelder	over	hele	 landet,	både	 i	by	og	på	 land	og	
uavhengig	 av	 reguleringsstatus.	 Loven	 gjelder	 med	 de	
avgrensninger	som	følger	av	folkeretten	eller	avtale	med	
fremmed stat. 

Loven	skal	legge	til	rette	for	effektiv	og	rasjonell	utnytting	
av	fast	eiendom	og	ressurser.	Dette	kan	i	henhold	til	§	1-4	
skje	ved	at	jordskifteretten	behandler	krav	om:	
a)		endring	i	eigedomstilhøve	og	rettar	for	å	skape	meir	

tenlege	tilhøve,	jf.	kapittel	3
b)	fastsetjing	av	eigedomstilhøve	og	rettar,	jf.	§	4-1
c)		fastsetjing	av	grenser,	jf.	§§	4-2 og 4-3 
d)	skjønn	og	andre	avgjerder	etter	andre	 lover,	slik	det	

går fram av kapittel 5 og av reglane i særlovene

6.3 Rettsendrende	saker	

Jordskifteloven kapittel 3 omhandler de rettsendrende 
sakene. Det framgår at jordskifte kan kreves dersom minst 
en	eiendom	eller	bruksrett	er	eller	blir	vanskelig	å	bruke	
etter	«tida	og	tilhøva»,	jf.	§	3-2.	Av	samme	bestemmelse	går	
det	fram	at	jordskifteretten	ikke	kan	gjøre	andre	endringer	
enn	det	som	er	nødvendig	for	å	bøte	på	de	utjenlige	for-
holdene partene har tatt opp. Det er altså partene som 
langt	på	vei	styrer	saken,	jf.	kapittel	7.2.3.	

Virkemidlene eller sakstypene som jordskifteretten har til 
rådighet framgår av kapittel 3 II. Det kan benyttes ett eller 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2013-06-21-100/%C2%A74-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2013-06-21-100/%C2%A74-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2013-06-21-100/%C2%A74-3
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flere	virkemidler	i	samme	sak.	§§	3-11	og	3-12	kan	imidler-
tid	kun	benyttes	som	ledd	i	sak	etter	§§	3-4	til	3-10.

§	3-4	Ny	utforming	av	eigedom	og	alltidvarande	
bruksrett
Ofte	består	eiendommer	av	flere	deler	som	 ligger	 i	 teig-
blanding	 eller	 eiendommene	 har	 uhensiktsmessig	 form.	
Dersom	 en	 annen	 utforming	 av	 eiendommen	 er	 mer	
rasjonell	 eller	 tjenlig,	 kan	 jordskifteretten	 bytte	 areal.	
Antall	teiger	kan	reduseres	og	eiendommen	kan	få	en	mer	
hensiktsmessig form og plassering. Tilsvarende gjelder for 
alltidvarende	 bruksretter,	 for	 eksempel	 en	 vegrett	 som	
hindrer oppdyrking av et jorde. 

§	3-5	Skiping	av	sameige
Bestemmelsen er ny i jordskifteloven og innebærer at jord-
skifteretten kan stifte et sameie. Av forarbeidene framgår 
det	at	en	spesielt	har	tenkt	på	bystrøk	der	det	etableres	
felles	veger,	parkeringsareal	og	 lekeplasser	med	mer	 for	
flere	eiendommer.	Når	disse	er	lagt	ut	felles	for	et	mindre	
område,	kan	det	være	aktuelt	å	etablere	sameie	mellom	
de	 aktuelle	 eiendommene	 (realsameie).	 Eiendomsretten	
i sameiet	vil	følge	eiendommene	og	de	som	til	enhver	tid	
er eier av disse. 

Anvendelsen	av	bestemmelsen	er	ikke	geografisk	begren-
set.

§	3-6	Oppløysing	av	sameige
Der	 grunn	 og	 rettigheter	 ligger	 i	 sameie	 eller	 sambruk	
mellom	flere	eiendommer	(realsameie),	kan	jordskifteret-
ten	løse	opp	sameiet	og	dele	arealet	slik	at	hver	sameier	
blir eneeier av et areal tilsvarende eiendommens andel. 
Ofte	er	det	snakk	om	store	utmarksareal	der	hver	part	får	
utlagt	 en	 egen	 del	 av	 arealet	 som	 kan	 disponeres	 etter	
eget	ønske.

§	3-7	Deling	av	eigedom
Mens	 bestemmelsen	 over	 gjaldt	 deling	 av	 realsameie,	
åpner	 §	 3-7	 for	 deling	 av	 andre	 eiendommer,	 herunder	
personlige sameier. Det kan være et personlig sameie som 
deles slik at hver part får sin andel av eiendommen. Slike 
delinger må godkjennes av forvaltningen.

§	3-8	Reglar	om	sambruk	(bruksordning)	
I	 §	 3-8	 videreføres	 1979-lovens	 regler	 om	bruksordning	
og	 den	 utvides	 til	 å	 omfatte	 uteareal	 til	 eierseksjoner.	
I	 områder	der	det	er	 felles	beite,	 jakt,	 fiske	og	 lignende,	
kan	jordskifteretten	gjennom	en	bruksordning	gi	regler	for	
hvordan	en	rettighetshaver	skal	utøve	sin	rett.	Det	samme	
er	tilfellet	der	en	felles	utnyttelse	er	mest	tjenlig.	Bruksord-
ning er også vanlig for private veger der jordskifteretten 
kan	fastsette	nødvendige	regler	for	styring	og	vedlikehold.	

Av lovteksten framgår det at jordskifteretten i slike saker 
blant	annet	kan	avgrense	feltet	for	utøving	av	en	bruksrett	
og	gi	regler	om	bruksmåte.	Reglene	kan	både	være	varige	
og	midlertidige.	Bruksordningen	forandrer	ikke	eiendoms-	
og	rettighetsforholdene,	men	gir	regler	om	hvordan	bru-
ken	skal	utøves.	Det	er	også	vanlig	at	partene	gis	anledning	
til	å	endre	eller	justere	bruksmåten	ved	flertallsvedtak.	

Bruksordning	kan	som	nevnt	 i	kapittel	5.2	avholdes	mel-
lom	 reindriftsutøvere	 og	 bufeholdere.	 Bestemmelsen	 er	
også	svært	aktuell	for	interne	forhold	i	reindriften.

§	3-9	Pålegg	om	felles	tiltak	og	pålegg	om	felles	
investeringar	
Bestemmelsen	om	fellestiltak	er	også	videreført	i	jordskifte-
loven	§	3-9,	men	ordlyden	er	endret	til	også	å	omfatte	«felles	
investeringar».	Fellestiltak	er	aktuelt	der	det	er	nødvendig	
med	felles	investeringer	for	å	utnytte	eiendommene	på	en	
optimal måte. Det kan være fordi eiendommene er plassert 
slik	at	det	er	nødvendig	å	samarbeide	eller	at	en	felles	løs-
ning blir vesentlig rimeligere. Eksempler på dette er felles 
veger	eller	felles	gjerdeanlegg,	hvor	naboer	er	avhengig	av	
å	samarbeide.	Jordskifteretten	kan	gi	regler	om	gjennomfø-
ringen,	og	det	kan	besluttes	hvor	mye	den	enkelte	skal	delta	
med hensyn til investeringer og framtidig vedlikehold. 

Fellestiltak	kan	i	likhet	med	en	bruksordning	vedtas	mellom	
reindriftsutøvere	og	bufeholdere.	Fellestiltak,	ofte	 i	 kom-
binasjon	med	 bruksordning	 eller	 andre	 virkemidler,	 kan	
også	være	aktuelle	i	forhold	til	interne	forhold	i reindriften.

§	3-10	Skiping	av	lag	og	fastsetjing	av	vedtekter.	
Driftsselskap
Der	 flere	 skal	 bruke	 en	 eiendom	 eller	 har	 en	 bruksrett	
kan det stiftes og fastsettes vedtekter for drift og vedli-
kehold. Jordskifteretten kan også endre ordningen i et 
eksisterende lag. Saker med stor risiko kan imidlertid bare 
gjennomføres	i	et	driftsselskap.

Eksempler	 på	 lag	 kan	 være	 et	 eierlag	 for	 felles	 uttak	 av	
grus,	et	veglag	eller	etablering	av	falleierlag	for	utleie	i	for-
bindelse med etablering av småkraftverk. Bestemmelsen 
er	 aktuell	 i	 forbindelse	med	bruksordning	og	 fellestiltak,	
men	kan	også	gjennomføres	som	egen	sak.	

§	3-11	Omskiping	og	avløysing	av	tidsavgrensa	
bruksrett	og	alltidvarande	bruksrett	som	ikkje	ligg	til	
fast	eigedom
Rett	til	omdanning	og	avløsning	av	tidsavgrensede	bruks-
retter	og	bruksretter	som	ikke	ligger	til	fast	eiendom	kan	
kun	skje	som	ledd	i	sak	etter	§§	3-4	til	3-9.	Det	er	et	vilkår	
at	bruksretten	er	til	hinder	for	en	tjenlig	jordskifteløsning.	
Det kan for eksempel være en personlig rett til veg som 
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stenger for en ny gjerdeordning. I slike tilfeller kan vegen 
for	eksempel	omgjøres	til	gangveg,	flyttes	eller	avløses.	

Dersom	omdanning	eller	avløsning	ønskes	som	egen	sak,	
må	det	skje	i	form	av	skjønn	med	hjemmel	i	servituttloven.	
Jordskifteretten	har	her	eksklusiv	skjønnskompetanse.

Bestemmelsen	gjelder	ikke	for	retten	samene	har	til	å drive	
reindrift.

§	3-12	Avløysing	av	alltidvarande	bruksrett	som	ligg	
til	fast	eigedom,	og	negativ	servitutt
Jordskifteretten	 har	 også	 hjemmel	 til	 å	 avløse	 bruksret-
ter som ligger til fast eiendom. Det samme er tilfellet for 
negative	servitutter.	Kravet	er	også	her	at	bruksretten	eller	
servitutten	er	til	hinder	for	en	tjenlig	jordskifteløsning.	

Dersom	slik	avløsning	ønskes	som	egen	sak,	må	også	det	
skje	i	form	av	skjønn	med	hjemmel	i	servituttloven.	

6.4 Rettsfastsettende	
saker,	rettsutgreiing	og	
grensefastsetting	

Jordskifteloven kapittel 4 omhandler de rettsfastsettende 
sakene.	Dersom	det	er	tvist	om	grenser	eller	rettsforhold,	
har tingretten parallell kompetanse med jordskifteretten. 
Det kan imidlertid kreves sak etter jordskifteloven også om 
forholdene	er	uklare	og	det	ikke	er	tvist.

§	4-1	Rettsutgreiing
Jordskifteretten	kan	etter	§	4-1	fastsette	innholdet	i	retter	
og	eiendomsforhold	som	egen	sak:	
a)  i sameige
b)	i	 område	 der	 det	 er	 sambruk	 mellom	 eigedommar	

eller	uklart	om	det	er	sambruk
c)		ved	registrering	av	uregistrert	jordsameige
d) i område med reindrift i det samiske reinbeiteområdet
e)		i	område	der	det	er	sambruk	av	uteareala	som	ligg	til	

eigarseksjonar

I	 en	 rettsutgreiingssak	 kan	 jordskifteretten	 klarlegge	 og	
fastsette	 hvem	 som	 er	 eier	 eller	 innehaver	 av	 bruksrett	
innenfor	 et	 større	 eller	mindre	 geografisk	 område.	Med	
«sambruk»	mellom	eiendommer	siktes	det	her	til	rettslig	
grunnet	 sambruk.	 Det	 kan	 for	 eksempel	 være	 et	 servi-
tuttforhold	 der	 en	 har	 beiterett	 på	 en	 annen	 eiendom.	
Innenfor dette område kan også grenser for eiendom og 
bruksretter	fastsettes	i	en	og	samme	sak.	

§	4-2	Grensefastsetting
Jordskifteretten	kan	i	henhold	til	§	4-2	fastsette	grenser	for	
fast	eiendom	og	retter	som	egen	sak	blant	annet	for:	
a)		grunneigedom,	jf.	matrikkellova	§	5	første	ledd	bokstav	a
b)		anleggseigedom,	jf.	matrikkellova	§	5	første	ledd	bokstav	b
c)		uteareal	som	inngår	i	eigarseksjon,	jf.	matrikkellova	§	

4	første	ledd	siste	punktum
d)	jordsameige,	jf.	matrikkellova	§	5	første	ledd	bokstav	d	
e)		festegrunn,	jf.	matrikkellova	§	5	første	ledd	bokstav	e
f)		offentleg	regulering	av	eigarrådvelde
g)  samisk reinbeite

Av bestemmelsen framgår det at jordskifteretten også skal 
merke og koordinatfeste grensene. Sakene fra jordskifte-
retten	blir	også	matrikkelført	og	tinglyst.	I	etterkant	av	en	
avgjørelse	 i	 tingretten	må	partene	selv	rekvirere	oppmå-
ling	og	sørge	for	tinglysning.

6.5 Saksbehandlingen	
i jordskiftesaker

Reglene	 om	 saksbehandling	 er	 inntatt	 i	 jordskifteloven	
kapittel	 6.	 Loven	 har	 flere	 egne	 saksbehandlingsregler.	
Utgangspunktet	for	lovgiver	har	imidlertid	vært	å	harmo-
nisere	 jordskifteloven	med	tvisteloven,	så	 langt	 ikke	spe-
sielle	forhold	tilsier	noe	annet.	Dette	er	 løst	ved	at	§	6-1	
viser	til	hvilke	paragrafer	 i	 tvisteloven	som	skal	gjelde	«…
slik	det	framgår	av	paragrafane	i	lova	her,	og	elles	så	langt	
dei	høver.»	I	tillegg	er	det	flere	av	saksbehandlingsreglene	
i	 jordskifteloven	 som	 viser	 til	 tvisteloven,	 både	 i	 kapittel	
6	 om	 saksbehandling,	 kapittel	 7	 om	 sakskostnader	 og	
gebyr	og	i	kapittel	8	om	rettsmidler.	Skjønn	som	egen	sak	
behandles	i	henhold	til	skjønnsprosessloven	fra	1917.

Saksbehandlingen i jordskiftesaker er lagt opp slik at 
partene	i	størst	mulig	grad	skal	kunne	være	selvprosede-
rende,	uten	bistand	fra	advokat.

Saksgang	i	en	rettsendrende	sak	
Omfanget	av	en	sak	 for	 jordskifteretten	varierer	 fra	små	
saker	med	to	parter	til	store	omfattende	saker	med	flere	
hundre	 parter.	 Saksgangen	 vil	 også	 variere	 avhengig	 av	
sakstype.	 Ofte	 er	 de	 rettsendrende	 sakene	 mer	 omfat-
tende enn de rettsfastsettende.

Ved krav om sak foretas kontroll av kravet. Hovedregelen 
er at jordskifteretten settes med en jordskiftedommer. 
Dersom	 en	 part	 krever	 det,	 eller	 jordskiftedommeren	
mener	at	det	er	påkrevd,	settes	retten	med	to	jordskifte-
meddommere,	jf.	§	2-6.	Meddommerne	skal	ha	kunnskap	
om	det	saken	gjelder,	jf.	§	2-7.	Innledningsvis	skal	det	også	
vurderes	 om	 det	 for	 eksempel	 er	 behov	 for	 sakkyndige	
eller tolk. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-101/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-101/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-101/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-101/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-101/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-101/%C2%A75
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En	sak	kan	ha	flere	rettsmøter.	Saksgangen	etter	at	krav	er	
mottatt	kan	skisseres	slik:
 – Saksforberedende	møte	eller	planmøte	avholdes.
 – Igangsetting	 av	 sak	 der	 vilkårene	 for	 saken	 prøves,	
jf. §§	3-2	og	3-3.	Dersom	ingen	av	partene	har	innsigel-
ser	mot	 kravet	og	 jordskifteretten	finner	at	 vilkårene	
er	til	stede,	skal	det	protokolleres	at	behandlingen	av	
saken	har	tatt	til,	jf.	§	6-4	siste	ledd.	Dersom	vilkårene	
for	å ta	kravet	til	behandling	ikke	er	til	stede,	skal	avvis-
ning	skje	ved	jordskifteavgjørelse	eller	kjennelse.	

 – Saklig	og	geografisk	avgrensing	av	saken,	jf.	§	6-9.	Klar-
legging og fastsetting av yttergrenser og grenser og 
rettigheter innad i jordskiftefeltet. Grenser og rettig-
heter fastsettes ved dom eller ved rettsforlik. I tillegg 
skal partsforholdene avklares. 

 – Grunnlaget	for	jordskifte,	jf.	kapittel	3	III.	Det	innhentes	
informasjon	med	eventuell	 bonitering	og	 verdsetting	
av	areal	og	rettigheter.	Med	bonitering	menes	fastset-
ting	av	arealets	produksjonsevne,	for	eksempel	antall	
fôrenheter	pr.	dekar.	Der	etter	blir	produksjonsevnen	
verdsatt	og	gitt	relativ	økonomisk	verdi.	

 – Utarbeiding	 av	 ett	 eller	 flere	 forslag	 til	 jordskifteløs-
ning,	 jf.	 §	 6-21.	 Forslagene	 blir	 drøftet	 og	 sendt	 på	
høring	 til	 partene.	 Vilkåret	 om	 at	 kostnadene	 eller	
ulempene	 ikke	 blir	 større	 enn	 nytten	 for	 noen	 eien-
dom	eller	bruksrett	prøves,	jf.	§	3-18.

 – Midlertidige	bruksregler	kan	vedtas	mens	saken	pågår,	
jf.	§	3-34.

 – Jordskifteløsningen	 vedtas	 ved	 jordskifteavgjørelse,	
jf. §	6-23.

 – Merking	og	koordinatfesting	av	grenser,	jf.§	6-29.
 – Utarbeiding av kart.
 – Avslutning	av	saken.
 – Tinglysing	og	matrikkelføring.

I	flytdiagrammet	er	det	ikke	tatt	hensyn	til	eventuelle	kjen-
nelser	som	eventuelt	avsies	og	som	kan	påankes	under-
veis	i	saken.	Når	det	gjelder	anke	til	Høyesterett	presiseres	
det	at	avgjørelser	etter	jsk.	§	8-1	tredje	og	fjerde	ledd,	«kan	
berre	 ankast	 på	 grunn	 av	 feil	 ved	 rettsbruken	 eller	 den	
saksbehandlinga	som	ligg	til	grunn	for	avgjerda».	

Saksgang	i	en	rettsfastsettende	sak
Omfanget	på	de	rettsfastsettende	sakene	varier,	både	når	
bruks-	og	eiendomsgrenser	skal	fastsettes	og	når	bruks-	
og eierforhold klarlegges. De minste sakene kan omfatte 
korte	 bruks-	 eller	 eiendomsgrenser	 mellom	 to	 parter.	
Andre	 saker	 kan	 omfatte	 flere	 gårdsnummer	 og	 svært	
mange	parter,	der	det	er	enighet	om	noen	av	grensene	
mens det for andre områder er tvist både om rettsforhold 
og	 grenser.	 Slike	 saker	 deles	 opp	 og	 det	 avholdes	 flere	
rettsmøter.	
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Figur	4	Flytdiagram	i	rettsendrende	sak	etter	jordskifteloven	kapittel	3	
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Figur	5	Flytdiagram	rettsfastsettende	sak	etter	jordskifteloven	kapittel	4



42 Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften

7. Vurderinger	og	forslag	 
–	Reindrift	og	jordskifte

7.1 Innledning

Arbeidsgruppen	 skal	 vurdere	 om	 jordskifterettens	 virke-
midler	 er	 egnet	 til	 å	 løse	 interne	 konflikter	 i	 reindriften,	
herunder	 hvilke	 forutsetninger	 som	 må	 ligge	 til	 grunn	
dersom	jordskifterettens	saklige	kompetanse	utvides.	Det	
må	vurderes	hvilke	virkemidler	som	er	egnet	til	å	løse	pro-
blemstillingene som reindriften står overfor. Det er også 
viktig å se dette opp mot reindriftslovens formål og opp-
bygging. 

Arbeidsgruppen	 vil	 vise	 til	 at	mandatet	 ble	 til	 gjennom	
konsultasjoner	 med	 Sametinget	 og	 Norske	 Reindrift-
samers	 Landsforbund.	 I	 disse	 konsultasjonene	 hadde	
Sametinget	med	seg	et	plenumsvedtak	fattet	i	mai	2013.	
Der vektla man betydningen av at det iverksettes en pro-
sess	for	å sikre	reindriften	tilgang	til	jordskiftedomstolen,	
på	 lik	 linje	 med	 grunneiere	 og	 andre	 rettighetshavere.	
Samtidig	 understreket	 Sametinget	 at	 jordskiftedomsto-
len	må	være	organisert,	ha	kompetanse,	innsikt	og	hold-
ninger	som	muliggjør	en	reell	likebehandling	av	samiske	
rettighetshavere	etter	Grunnloven	§	110	a	(nå	§	108)	og	
SP artikkel 27. 

I	kapittel	5	og	6	ble	gjeldende	rett	og	lovutviklingen	etter	
1990	 omtalt.	 Arbeidsgruppen	 kommer	 i	 dette	 kapitlet	
med	sine	vurderinger	og	forslag	med	henblikk	på	kravs-
kompetanse	og	partsforhold,	samt	en	drøfting	av	dispo-
sisjonsprinsippet.	Videre	drøftes	de	rettsfastsettende	og	
de	rettsendrende	sakene.	Til	slutt	kommer	en	drøfting	av	
grunnlaget	for	jordskifteløsningen.	Hvert	delkapittel	inn-
ledes	med	en	nærmere	beskrivelse	av	aktuelle	bestem-
melser i jordskifteloven og reindriftsloven. 

Når	 gjeldende	 rett	 beskrives,	 er	 det	 tatt	 utgangspunkt	
i jordskifteloven	av	2013	som	trådte	i	kraft	1.	januar	2016	
og reindriftsloven av 2007.

7.2 Hvem	kan	kreve	sak	og	være	
part	i	sak

7.2.1 Gjeldende rett
Om	 kravskompetanse	 er	 det	 i	 Prop.	 101	 L	 (2012-2013)	
punkt	6.5.3	sagt	følgende:

«Når det gjeld kven innanfor reindrifta som kan 
krevje	sak,	seier	gjeldande	jordskiftelov	§	5	tiande	
ledd,	at	leiar	av	reinbeitedistrikt	kan	krevje	jordskifte	
etter	§	2	første	ledd	bokstav	c	nr.	3	og	bokstav	h.	
Dersom	distriktsstyre	ikkje	er	oppretta,	kan	utøvar	
av reindrift likevel krevje slikt jordskifte.

Ny	reindriftslov	tok	til	å	gjelde	1.	juli	2007.	I	følgje	
reindrifts	lova	§	43	første	ledd	skal	det	nå	opprettast	
distriktsstyre i dei einskilde reinbeitedistrikta. Problem-
stillinga	med	at	distriktsstyre	ikkje	er	oppnemnt,	er	
dermed	ikkje	lenger	aktuell.	Spørsmålet	blir	da	kven	
innanfor	reindrifta,	med	bakgrunn	i	organiseringa	
av	reindrifta	etter	gjeldande	lov	og	omstenda	elles,	
som	skal	kunne	krevje	sak	for	jordskifteretten.	Depar-
tementet	meiner	dette	bør	vere	1)	distriktsstyret,	jf.	
reindriftslova	§	43,	2)	siidastyret,	jf. reindriftslova	§	52,	
og	3)	leiar	av	siidaandel,	jf.	reindriftslova	§	10.

Distriktsstyret	kan	etter	reindriftslova	§	44	andre	
ledd,	inngå	forlik,	saksøkje	og	saksøkjast	på	vegne	
av	reindriftsutøvarane	i	distriktet	i	felles	saker.	Det	
er	naturleg	at	distriktsstyret	etter	tilhøva	òg	kan	
krevje	jordskifte.	Ellers	er	det	etter	reindriftslova	§	
44	andre	ledd	distriktsstyret	som	har	kompetanse,	
og	ikkje	distriktsstyret	ved	leiaren,	slik	det	var	etter	
reindriftslova av 1978.

Siidastyret	har	etter	reindriftslova	§	52	ansvaret	
for tilrettelegging av felles verksemd og forvalte 
felles	anlegg	i	siidaen.	(Årsmøtet	i	siidaen	kan	like-
vel bestemme at siidastyret ikkje skal opprettast). 
Det	følgjer	vidare	av	reindriftslova	§	44	andre	ledd	
tredje	punktum	at	ein	siida	kan	ivareta	eigne	sær-
skilte interesser. Departementet meiner at siidasty-
ret	bør	kunne	krevje	sak	for	jordskifteretten.
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Med	siidaandel	forstår	ein	ei	familiegruppe	eller	
enkeltperson	som	er	ein	del	av	ein	siida,	og	som	
driv	reindrift	under	leiing	av	èin	person,	eller	av	
ektefellar	eller	sambuarar	i	fellesskap.	Ein	siida-
andel	bør	kunne	krevje	sak	for	jordskifteretten.	
Det	visast	òg	her	til	reindriftslova	§	44	andre	ledd	
tredje	punktum.	Ansvarleg	leiar	av	siidaandelen	
bestemmer kven som får eie rein i siidaandelen og 
vedkommande sitt reintal. Innafor ein siidaandel 
bør	det	derfor	vere	leiaren	som	kan	vere	i	posisjon	
til å krevje sak. Øvrige reineigarar i siidaandelen 
bør	ikkje	givast	adgang	til	å	krevje	sak	for	jordskif-
teretten,	ettersom	desse	ikkje	har	nokon	formell	
posisjon	med	omsyn	til	siidaandelens	drift.»

Dette	har	 ledet	 fram	 til	 bestemmelsen	 i	 §	1-5	 i	den	nye	
jordskifteloven	som	fastslår	at	distriktsstyret,	siidastyret	og	
leder av siidaandel kan kreve sak.

Etter	 jordskifteloven	 av	 1979	 kunne	 departementet	 og	
fylkesmannen i visse tilfeller kreve sak. Jordskifteloven av 
2013 har ingen tilsvarende bestemmelse.

7.2.2 Vurdering og forslag med henblikk på 
kravskompetanse og partsevne

I	 jordskifteloven	§	1-5	andre	ledd	kan	distriktsstyret,	siida
styret eller leder av siidaandel kreve jordskifte i saker som 
omhandler	 bruksordning	 (§	 3-8	 fjerde	 ledd),	 pålegg	 om	
felles	tiltak	og	felles	investeringer	(§	3-9	andre	ledd),	retts-
utgreiing	(§	4-1)	og	grensefastsetting	(§4-2).	

I	 motsetning	 til	 tidligere	 jordskiftelov,	 ivaretar	 den	 nye	
loven reindriftens organisatoriske oppbygging på en 
bedre	måte,	da	siidastyret	og	siidaandelene	også	gis	krav-
skompetanse.	 Når	 det	 gjelder	 reindriftens	 organisering,	
vises det til kapittel 4.3.

Distriktsstyre:
Etter	 reindriftsloven	 §	 44	 andre	 ledd,	 kan	 distriktsstyret	
inngå	forlik,	saksøke	og	saksøkes	på	vegne	av	reindriftsut-
øverne	i	distriktets	felles	anliggender.	Det	er	altså	distrikts-
styret	 som	 har	 kravskompetanse,	 og	 ikke	 distriktsstyret	
ved leder slik det var etter reindriftsloven av 1978.

Kravskompetansen vil avhenge av hvilke typer tvister det 
dreier	seg	om.	I	saker	som	berører	reinbeitedistriktets	felles	
ressurser,	er	det	naturlig	at	distriktsstyret	kan	kreve	sak	for	
jordskifteretten. Dette kan være tvister som oppstår i for-
hold	til	et	annet	reinbeitedistrikt,	eller	eksterne	interesser.	

Dersom distriktet består av områder hvor enkelte siidaer 
har	særskilte	beiterettigheter,	vil	det	være	naturlig	at	krav-
skompetansen	ligger	hos	siidaen,	selv	om	tvisten	gjelder	i	

forhold til andre distrikter eller interesser. Dette framgår 
også	av	reindriftsloven	§	44	andre	ledd.

Siidastyre:
Siidaen	 er	 rettighetsbærer	 til	 bruk	 av	 beitearealene,	 og	
hvor medlemmene i siidaen har en felles (kollektiv) rett 
til å drive reindrift innenfor et bestemt område. Ved 
interne	 konflikter	mellom	siidaer	 i	 et	 reinbeitedistrikt,	 er	
det	naturlig	at	kravskompetansen	tilligger	siidaen	og	ikke	
distriktsstyret.	 Begrunnelsen	 for	 det,	 er	 at	 distriktsstyret	
kan	 komme	 i	 en	 habilitetskonflikt	 fordi	 styret	 består	 av	
medlemmer	fra	de	ulike	siidaer.	

Siidastyret	har	etter	 reindriftsloven	§	52	ansvaret	 for	 til-
rettelegging av felles virksomhet og forvalte felles anlegg 
i  siidaen.	 Det	 vises	 igjen	 til	 reindriftsloven	 §	 44	 andre	
ledd if. hvor siidaen er gitt myndighet til å ivareta egne 
særskilte interesser. Hvis det ikke er oppnevnt siidastyre 
jf.  reindriftsloven.	 §	 52,	 vil	 kravskompetansen	 ligge	 hos	
den enkelte siidaandel. 

Siidaandel:
Leder	av	siidaandel	bør	ha	kravskompetanse	i	saker	som	
berører	 andelen.	 Saker	 som	 kan	 være	 aktuelle	 i	 denne	
sammenheng,	er	for	eksempel	fordeling	av	arbeidsplikter	
og investeringer. 

Sideordnet	rekrutteringsandel:	
Det	kan	reises	spørsmål	om	leder	av	sideordnet	rekrutte-
ringsandel	 skal	 ha	 kravskompetanse	 med	 utgangspunkt	
i at	denne	har	samme	rettigheter	og	plikter	som	leder	av	
siidaandel,	jf.	reindriftsloven	§	12	femte	ledd.	En	sideordnet	
rekrutteringsandel	har	et	selvstendig	lederansvar	for	egen	
flokk,	og	driver	således	uavhengig	av	siidaandelen.	Det	lig-
ger	imidlertid	en	begrensning	med	hensyn	til	reintall,	i	og	
med	at	det	skal	fastsettes	et	høyeste	reintall	som	siidaan-
delen	og	rekrutteringsandelen	må	holde	seg	innenfor,	slik	
at	etableringen	ikke	skjer	til	fortrengsel	for	de	øvrige	ande-
lene.	Med	bakgrunn	i	at	rekrutteringsandelen	har	samme	
rettigheter	og	plikter	som	siidaandelen,	er	det	naturlig	at	
denne gis kompetanse til å reise sak for jordskifteretten.

Forholdet	mellom	siida,	siidaandel	og	reineiere	som	
ikke	er	leder	av	siidaandel:
Arbeidsgruppen	vil	også	drøfte	forholdet	mellom	siida,	sii-
daandel	og	reineiere	som	ikke	er	leder	av	siidaandel,	her-
under	hvorvidt	 reineiere	som	 ikke	er	 leder	av	siidaandel	
kan	kreve	sak	for	jordskifteretten.	Med	leder	av	siidaandel	
menes	også	leder	av	sideordnet	rekrutteringsandel.	

I	henhold	til	 reindriftsloven	§	10	første	 ledd	forstås	med	
siidaandel	en	familiegruppe	eller	enkeltperson	som	er	del	
av	en	siida	og	som	driver	reindrift	under	ledelse	av	en	per-
son	eller	av	ektefeller	i	fellesskap.	Etter	§	9	annet	ledd	er	



44 Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften

det et vilkår for å eie rein at reinen inngår i en siidaandel 
eller	sideordnet	rekrutteringsandel.

I	henhold	til	§	10	andre	ledd	er	det	ansvarlig	leder	av	siida-
andelen som bestemmer hvem som får eie rein i siidaan-
delen	og	vedkommendes	reintall.	 I	Reindriftslovutvalgets	
innstilling,	NOU	2001:35,	er	det	på	side	138	(merknaden	
til	forslaget)	sagt	blant	annet	følgende:	

«Lederens adgang til å bestemme hvem som skal 
få	eie	rein	i	siidaandelen,	er	begrunnet	i	at	han/
hun	har	ansvaret	for	de	dyr	som	inngår	i	andelen,	
og	derfor	må	ha	frihet	til	avgjøre	eiersammenset-
ningen	av	flokken	og	hvem	han	eller	hun	vil	samar-
beide med innenfor siidaandelen. En som har rein 
i	en	siidaandel,	må	altså	finne	seg	i	å	måtte	forlate	
denne siidaandelen dersom lederen bestemmer 
det.	Vedkommende	må	i	så	fall	finne	seg	en	annen	
siidaandel	der	han	eller	hun	etter	§ 4–9	har	rett	til	å	
ha	rein,	og	der	lederen	er	villig	til	å	slippe	vedkom-
mende	inn.»

Og	 i	Ot.prp.	nr.	25	 (2006-2007)	Om lov om reindrift s. 55 
er	det	uttalt	at	dersom	vedkommende	reineier	må	ut	av	
siidaandelen	og	 ikke	 får	plass	 i	en	annen	siidaandel,	må	
reinen selges eller slaktes.

I enkelte tilfeller må det antas at siidaandelsleders hand-
lingsrom i noen grad vil være begrenset på privatrettslig 
grunnlag.	 Til	 illustrasjon	 kan	nevnes	en	 sak	 fra	2005	 for	
Indre	 Finnmark	 tingrett	 hvor	 en	 far	 hadde	 overført	 sin	
driftsenhet	til	en	av	sønnene	ved	en	skriftlig	avtale	og	som	
forpliktet	sønnen	til	å	 ivareta	de	 familiemedlemmer	som	
hadde	rein	under	enheten	fra	før	av.	Etter	noen	år	oppstod	
det	 en	 tvist	mellom	 driftsenhetsinnehaver	 og	 hans	 søs-
ter	 angående	 reintallet,	 hvor	 driftsenhetsinnehaver	 påla	
søsteren	 å	 redusere.	 Retten	 uttalte	 at	 driftsenhetsinne-
havers	myndighet	var	betinget	av	at	reineierne	i enheten	
ble	behandlet	noenlunde	likt	og	rettferdig,	også	i	forhold	
til	spørsmålet	om	reduksjon	av	reintall.	Retten	viste	til	at	
han ved avtalen av 1997 hadde påtatt seg en forpliktelse 
som innebar at han « ikke kunne pålegge en enkelt reineier 
å nedregulere sitt reintall ...». Denne	dommen	ble	avsagt	før	
vi	fikk	bestemmelsen	i	§	10	andre	ledd	i	reindriftsloven	av	
2007,	men	slike	avtalemessige	forhold	må	etter	omsten-
dighetene	antas	å	kunne	få	betydning	også	etter	den	nye	
loven. Selv om det ikke foreligger en slik avtale som nevnt 
i	dommen	ovenfor,	kan	forholdet	mellom	siidaandelsinne-
haver og reineiere likevel anses å bygge på avtalerettslige 
forutsetninger	som	siidaandelsleder,	ut	fra	en	privatretts-
lig	synsvinkel,	ikke	uten	videre	kan	se	bort	fra.	Forutsetnin-
gen er imidlertid at ansvaret med hensyn til drift og andre 
forhold	 som	 følger	 av	 posisjonen	 som	 siidaandelsleder,	
ikke svekkes.

Når	det	gjelder	spørsmålet	om	hvem	i	siidaandelen	som	
kan	kreve	sak,	vil	ikke	arbeidsgruppen	her	gå	nærmere	inn	
på	hvilken	betydning	slike	avtalemessige	forhold	eventuelt	
kan	ha.	Dette	må	vurderes	konkret	der	hvor	spørsmålet	
måtte	komme	opp.	Arbeidsgruppens	vurderinger	her	blir	
derfor	på	et	generelt	grunnlag.

Spørsmålet	 blir	 hvordan	 siidaandelen	 nærmere	 skal	
karakteriseres.	 Loven	 gir	 uttrykk	 for	 at	 siidaandelen	 er	
del	 av	 en	 siida,	 med	 andre	 ord	 har	 en	 andel	 i	 det	 pri-
vate fellesskapet (kollektivet) som siidaen representer. 
Denne	andelsbetraktning	har	imidlertid	ikke	noe	grunnlag	
i reindriftens	tradisjonelle	siidaordning.	Verken	lovutvalget	
eller departementet har gått noe nærmere inn på siidaan-
delen	i	lys	av	de	kulturelle	aspektene	ved	å	eie	rein,	eller	
andre	rettslige	grunnlag	(som	eksempelvis	rein	som	privat	
eiendom).	Siidaandelen	avløste	begrepet	driftsenhet	etter	
reindriftsloven av 1978. Begrepet driftsenhet ble i 1978-
loven	definert	som	en	reinhjord	som	eies	og	drives	av	en	
ansvarlig	 leder	 eller	 av	 ektefellene	 i	 fellesskap,	 og	 som	
også	 kunne	 inneholde	 rein	 tilhørende	 nærmere	 angitte	
familiemedlemmer.

Siktemålet både med driftsenhet og senere siidaandel har 
særlig	vært	å	ivareta	hensynene	til	bærekraft,	ansvarsfor-
hold,	mv.	Det	kan	reises	spørsmål	om	hvorvidt	siidaandel-
sleder	har	større	rettigheter	til	å	eie	rein	og	utøve	reindrift	
enn	reineiere	som	ikke	har	siidaandel.	Retten	til	å	eie	rein	
følger	av	reindriftsloven	§	9	første	ledd,	som	har	slik	ord-
lyd:

«Bare	personer	som	har	rett	til	reinmerke,	jf.	§	32,	
har rett til å eie rein i det samiske reinbeiteområ-
det.»

Reindriftsloven	§	32	første	ledd	har	slik	ordlyd:

«Rett	til	reinmerke	har	personer	av	samisk	ætt	som

1. ved lovens ikrafttredelse hadde reindrift som 
hovednæring i reinbeitedistrikt i samsvar med lov 
9. juni	1978	nr.	49	om	reindrift	§	4,	jf.	§	3,	eller

2. har foreldre eller besteforeldre som har hatt 
reindrift	som	hovednæring,	og	som

3. inngår i siidaandel eller skal inngå i siidaandel etter 
beslutning	i	henhold	til	§	10	annet	ledd	eller	lede	
siidaandel	eller	sideordnet	rekrutteringsandel	
i henhold	til	§§	11	til	15.»

På	 den	 bakgrunn	 kan	 det	 sies	 at	 det	 med	 hensyn	 til	
reindriftsrettighetene ikke er noen forskjell mellom sii-
daandelsleder og andre reineiere i siidaandelen. Sivilom-
budsmannen	 har	 også	 i	 en	 sak	 vedrørende	 søknad	 om	
oppføring	 av	 gjeterhytte,	 jf.	 reindriftsloven	 §	 21,	 uttalt	
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at	 også	 reindriftsutøvere	 som	 ikke	 har	 siidaandel	 etter	
omstendighetene	kan	ha	rett	 til	å	oppføre	gjeterhytte	ut	
fra	den	nødvendighetsvurdering	som	foreskrives	 i	 loven,	
og	som	ikke	er	nærmere	avgrenset	til	leder	av	siidaandel:

«Landbruks-	og	matdepartementet	omgjorde	
Reindriftsstyrets	vedtak	om	godkjenning	av	gjeter-
hytte	etter	reindriftsloven	§	21	første	ledd,	under	
henvisning	til	at	det	ikke	kunne	gis	godkjenning	for	
slik	hytte	til	andre	enn	reinbeitedistrikter,	siidaer	og	
siidaandelsinnehavere.

Ombudsmannen	kom	til	at	det	knyttet	seg	begrun-
net tvil til om departementet hadde adgang til å 
omgjøre	vedtaket	da	det	ikke	ble	foretatt	en	kon-
kret	vurdering	av	om	gjeterhytta	var	«nødvendig»,	
jf. reindriftsloven	§	21	første	ledd.	Departementet	
ble	bedt	om	å	foreta	en	ny	vurdering	av	saken.

Etter	den	fornyede	vurderingen	besluttet	departe-
mentet	å	oppheve	vedtaket,	slik	at	reindriftsstyrets	
vedtak	om	å	godkjenne	gjeterhytta	ble	stående.»

Det	vises	til	Ombudsmannens	sak	2009/586.

Dersom man velger å se ordningen med siidaandel hoved-
sakelig som en administrativ og forvaltningsmessig kon-
struksjon	 som	 ikke	 sier	 noe	 om	 selve	 retten	 til	 å	 drive	
reindrift,	kan	det	argumenteres	med	at	reineiere	som	ikke	
er	siidaandelsledere	i	prinsippet	skulle	kunne	reise	sak	for	
jordskifteretten. 

Samtidig	vil	det,	ut	fra	reindriftslovens	system	med	ansvar-
lig	 leder	 og	 formålet	med	dette,	 være	 avgjørende	 at	 sii-
daandelsleder har kontroll med og oversikt over hva som 
skjer	 i	 siidaandelen.	Ellers	 kan	 lederansvaret	uthules,	og	
det	kan	skape	uoversiktlige	tilstander	og	uforutsigbarhet	
for	siidaandelsleder.	Dette	vil	etter	arbeidsgruppens	syn	
også gjelde for anvendelsen av jordskiftelovens virkemid-
ler.	I	en	siidaandel	bør	derfor	bare	lederen	kunne	fremme	
rettsfastsettende og rettsendrende saker overfor andre 
siidaer/distrikter.	Det	er	ikke	naturlig	at	øvrige	enkeltreinei-
ere setter i gang slike prosesser på egen hånd. Heller ikke 
forholdene	innad	i	en	siidaandel	bør	kunne	bli	gjenstand	
for	saker	for	jordskifteretten,	siden	det	må	legges	til	grunn	
at	siidaen	utgjør	et	kollektivt	areal-	og	driftsmessig	felles-
skap,	 jf.	 reindriftsloven	§	51,	hvor	en	siidaandel	 ikke	har	
særskilte rettigheter. Det må innebære at det heller ikke 
internt i en siidaandel kan oppstå behov for avklaringer 
når	det	gjelder	bruks-	og	driftsforhold,	og	hvor	jordskifte-
retten	skal	kunne	stå	til	disposisjon.

Reineier	i	en	siidaandel	som	ikke	er	leder	har	imidlertid	de	
alminnelige	privatrettslige	beføyelser	ovenfor	 siidaandel-

sleder,	og	for	så	vidt	også	andre	reineiere	i	siidaandelen,	
og kan reise sak overfor de ordinære domstolene. Dette 
innebærer	at	vedkommende	kan	få	prøvet	ulike	spørsmål	
i	 det	ordinære	 rettsapparatet	dersom	søksmålsbetingel-
sene er oppfylt.

Et	annet	spørsmål	i	denne	forbindelse	gjelder	partsevne,	
dvs.	evnen	til	å	være	part	i	en	sak.	Her	vil	det	kunne	være	
slik	at	reineier	i	siidaandel	som	ikke	er	leder,	etter	omsten-
dighetene	vil	kunne	være	part.	Dette	vil	imidlertid	bero	på	
problemstillingene i det enkelte tilfellet og hva partene 
ønsker.

7.2.3 Disposisjonsprinsippet (partenes 
herredømme over saken)

Målsettingen	 i	en	sivil	sak	er	 i	de	fleste	tilfeller	å	 løse	en	
rettstvist. De sivile sakene kjennetegnes blant annet ved 
at	partene	i	stor	grad	har	herredømme	over	saken.	Dette	
betegnes vanligvis som disposisjonsprinsippet og er et av 
grunnprinsippene	for	behandling	av	sivile	tvister.

Prinsippet	består	av	tre	elementer:
 – Det er opp til partene å bestemme om de vil benytte 
rettsapparatet,	det	vil	si	å	sette	i	gang	en	sak.

 – Retten	må	holde	seg	innenfor	de	krav	som	fremgår	av	
søksmålet.

 – Avgjørelsen	som	retten	fatter	må	 ligge	 innenfor	ram-
men av de påstander partene har nedlagt.

Disposisjonsprinsippet	 gjelder	 fullt	 ut	 i	 de	 rettsfastset-
tende	sakene	 i	 jordskiftedomstolene.	 I	et	 jordskifte,	eller	
en	rettsendrende	sak,	er	målet	å	skape	mer	tjenlige	eien-
domsforhold,	 jf.	 jordskifteloven	 §	 3-2	 første	 ledd.	 Dette	
målet	 har	 medført	 at	 disposisjonsprinsippet	 i	 sin	 fulle	
bredde,	ikke	har	hatt	en	like	fremtredende	plass	i	jordskif-
telovginingen som i alminnelig sivilprosess.

Det foretas ikke her en historisk gjennomgang av disposi-
sjonsprinsippets	plass	i	jordskiftelovgivningen,	men	henvi-
ses	isteden	til	Øyvind	Ravna	sin	artikkel	i	Kart	og	Plan,	2015	
nr.	2,	Disposisjonsprinsippets plass i jordskifteloven av 2013. 
Ravna	gir	 i	artikkelen	en	fremstilling	av	hvordan	dette	er	
løst	i	de	ulike	jordskiftelovene,	innbefattet	jordskifteloven	
av 2013.

Nedenfor gis det en kort fremstilling av hvordan dispo-
sisjonsprinsippet er ivaretatt i jordskifteloven både med 
hensyn	til	bruk	av	andre	virkemiddel	enn	de	som	er	krevd,	
regulering	 av	 grenser,	 adgangen	 til	 å	 trekke	 en	 sak	 og	
adgangen	til	å	utvide	en	rettsendrende	sak	geografisk.	I	til-
legg	blir	det	gitt	en	kort	fremstilling	av	hvorvidt	det	offent-
lige	kan	kreve	sak,	uten	å	være	part.	
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Adgangen	til	å	bruke	andre	virkemiddel	enn	de	som	
er	krevd
Jordskifteloven	 §	 3-1	 viderefører	 jordskifterettens	mulig-
het	til	å	velge	hvilke	virkemidler	som	skal	brukes	i	saken.	
Jordskifteretten sitt handlingsrom er likevel avgrenset til 
kun	å	gjøre	endringer	som	er	nødvendig	for	å	bøte	på	de	
utjenlige	eiendomsforholdene	som	«partane	har	teke	opp	
i	jordskiftet.»

Regulering	av	grenser
I	1979-loven	kunne	jordskifteretten	regulere	grenser	som	
ikke	 var	 hensiktsmessige	 uten	 krav	 fra	 en	 part,	 dersom	
grensen	hørte	til	en	landbrukseiendom.	I	ny	jordskiftelov	
er	denne	adgangen	fjernet.	Adgangen	til	grensejustering	
er	forsøkt	harmonisert	med	den	muligheten	lokal	matrik-
kelmyndighet	 har	 til	 å	 regulere	 grenser	 etter	 matrikkel-
lovens	§	16.	I	korte	trekk	går	dette	ut	på	at	reguleringen	
både skal være areal- og verdibegrenset.

Trekking	av	sak
I alminnelige sivile saker kan partene trekke et krav eller 
søksmål	helt	fram	til	det	er	avgjort	ved	dom,	jf.	tvisteloven	
§	18-4.	Det	samme	gjelder	for	de	rettsfastsettende	sakene	
i jordskifteretten. I de rettsendrende sakene kan kravet 
ikke	trekkes	etter	at	det	er	ført	i	rettsboken	at	saken	har	
startet,	 jf.	 jordskifteloven	§	6-19	første	 ledd.	Unntaket	er	
dersom jordskifteretten samtykker til at kravet kan trek-
kes.

Adgangen	til	å	utvide	en	rettsendrende	sak	
geografisk
Jordskifteretten	hadde	etter	§	25	fjerde	ledd	i	1979-loven	
hjemmel	 til	 å	 gå	 utenom	 kravet	 geografisk,	 og	 ta	 med	
andre	deler	av	eiendommen	eller	nye	eiendommer,	der-
som det var formålstjenlig for jordskiftet. I jordskifteloven 
av	2013	er	muligheten	til	å	utvide	saken	begrenset	til	de	
eiendommene som allerede er part i saken. 

Det	offentliges	kravskompetanse
Ut	fra	landbruksmessige	og	allmenne	hensyn	har	det	vært	
en	bred	adgang	for	offentlige	myndigheter,	og	i	særdeles-
het	 Landbruks-	 og	matdepartementet,	 til	 å	 kunne	 kreve	
jordskifte	uavhengig	av	partsinteresser,	jf.	1979-loven	§	5	
sjette	til	niende	ledd.	Å	kunne	kreve	sak	uten	å	ha	partsin-
teresser	eller	bli	forpliktet	som	part,	er	et	betydelig	unntak	
fra disposisjonsprinsippet.

Denne kompetansen er innskrenket i den nye jordskiftelo-
ven og begrenset til de tilfellene der det foreligger ekspro-
priasjonshjemmel	eller	hjemmel	til	å	regulere	eierrådighe-
ten,	jf.	 jordskifteloven	§	1-5	tredje	og	fjerde	ledd.	I	tillegg	
har	offentlige	styresmakter	mulighet	til	å	kreve	jordskifte	
i samsvar med noe av særlovgivingen. Her vises det til 
lakse-	og	innlandsfiskeloven.	

7.3 Rettsfastsettende	saker,	
grensefastsetting	og	
rettsutgreiing

7.3.1 Gjeldende rett i rettsfastsettende saker
Jordskifteloven	 kapittel	 4	 har	 regler	 om	 rettsutgreiing	
og	grensefastsetting.	Av	§	4-1	bokstav	d	går	det	 fram	at	
jordskifteretten kan fastsette innholdet i retter og eien-
domsforhold som egen sak i område med reindrift i det 
samiske reinbeiteområdet. Tilsvarende bestemmelse om 
grensefastsetting	finnes	for	samisk	reinbeite	i	loven	§	4-2.	

Arbeidsgruppen	 har	 drøftet	 hvorvidt	 disse	 bestemmel-
sene	gir	hjemmel	for	å	foreta	rettsutgreiing	og	grensegang	
internt	 i	 reindriften,	eller	om	det	må/kan	 innfortolkes	en	
slik	begrensning	som	følger	av	jordskifteloven	§	3-8,	hvor	
det	heter	følgende:

«Retten	kan	ikkje	regulere	tilhøva	mellom	dei	som	
driv	slik	reindrift.»

Lovens ordlyd har ingen avgrensning mot interne forhold 
når	det	gjelder	rettsutgreiing	og	grensefastsetting.	Heller	
ikke forarbeidene til lovendringene i 1996 peker på at det 
foreligger	slike	begrensninger.	Det	vises	for	øvrig	til	Øyvind	
Ravna,	 Rettsutgreiing og bruksordning (Gyldendal 2008) 
s. 212	–	214,	hvor	det	konkluderes	med	at	en	slik	begrens-
ning ikke kan innfortolkes.

I prop. 101 L (2012-2013) side 204 er det imidlertid klart 
gitt	utrykk	for	at	man	ikke	kan	anvende	disse	bestemmel-
sene internt i reindriften.

7.3.2 Vurdering og forslag i rettsfastsettende 
saker

Uavhengig av hvordan gjeldende bestemmelser i jordskif-
teloven	er	 å	 forstå,	 ser	 arbeidsgruppen	det	 slik	 at	 disse	
bestemmelsene	 skal	 gjelde	 internt	 i	 reindriften.	 Retts-
spørsmål	mellom	 reindriftsutøvere	 er	 til	 dels	 blitt	 svært	
framtredende,	ikke	minst	i	forbindelse	med	arbeidet	med	
bruksregler	etter	reindriftsloven	kapittel	7.	Slike	spørsmål	
har i sentrale områder i Finnmark vært til hinder for en 
tilfredsstillende framdrift i dette arbeidet. 

En	 gjennomføring	 av	 rettsfastsettende	 saker	 vil	 også	
i mange	tilfeller	være	en	forutsetning	for	gjennomføring	av	
rettsendrende saker internt i reindriften. 

Arbeidsgruppen	ser	ikke	behov	for	endringer	i	jordskifte-
loven,	men	anser	det	som	hensiktsmessig	at	det	innarbei-
des en ny bestemmelse i reindriftsloven med henvisning 
til	 jordskifteloven	kapittel	 4.	 Forslag	 til	 lovteknisk	 løsning	
i reindriftsloven	framgår	av	kapittel	11.
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7.4 Rettsendrende	saker	

Jordskifteretten	er	en	særdomstol	som	har	eksklusiv	kom-
petanse til å vedta endringer i eksisterende rettsforhold 
dersom vilkårene i jordskifteloven er til stede. 

7.4.1 Gjeldende rett etter jordskifteloven
I	henhold	til	 jordskifteloven	§§	3-8	og	3-9,	kan	jordskifte-
retten	gi	regler	om	sambruk	og	pålegg	om	felles	tiltak	og	
investeringer. 

«§	3-8.	Reglar	om	sambruk	(bruksordning)	
Jordskifte retten kan gi eller endre reglar for eksiste-
rande	sambruk	mellom	eigedommar.	Jordskifteret-
ten	kan	skipe	sambruk	og	gi	reglar	om	sambruk	der	
det	ikkje	er	sambruk	frå	før,	dersom	det	er	særlege	
grunnar	for	det.	Jordskifteretten	kan	ordne	tilhøva	
mellom	eigar	og	bruksrettshavar	og	mellom	bruks-
rettshavarar. Jordskifteretten kan mellom anna 
avgrense	feltet	for	utøving	av	bruksrett,	og	gi	reglar	
om	bruksmåte.

Jordskifteretten kan både gi varige og mellombelse 
reglar.	Jordskifteretten	kan	gi	reglar	om	sambruk	av	
uteareala	til	eigarseksjonar.	Første	og	andre	ledd	
gjeld	for	skiping	av	sambruk	i	uteareala	til	eigarsek-
sjonar. 

Jordskifteretten	kan	gi	reglar	om	bruken	i	det	
samiske reinbeiteområdet der det blir drive 
reindrift.	Retten	kan	ikkje	regulere	tilhøva	mellom	
dei	som	driv	slik	reindrift.»

«§	3-9.Pålegg	om	felles	tiltak	og	pålegg	om	felles	
investeringar Jordskifteretten kan påleggje felles 
tiltak og påleggje felles investeringar i samband 
med	bruk	av	eigedommar	eller	bruksrettar.	Jord-
skifteretten kan òg påleggje felles tiltak og felles 
investeringar	mellom	reindriften	og	grunneigarar	
eller	bruksrettshavarar.»

Disse	bestemmelsene	utelukker	samiske	reindrifts	utøvere	
fra å kreve sak internt i reindriften. 

I	 jordskifteloven	 har	 man	 ingen	 nærmere	 definisjon	 av	
sambruk.	I	1979-loven	hadde	man	en	egen	bestemmelse	
i §	35	som	forklarte	hva	regler	om	bruk	og	sambruk	kunne	
gå	ut	på.	En	kunne	blant	annet	fastsette	øvre	grense	for	
hvor	 mange	 beite	dyr	 det	 kan	 være	 i	 et	 område,	 foreta	
avgrensning	av	beite	sesong,	 legge	ned	 forbud	mot	bruk	
av visse områder eller fastsette særskilte beite områder 
for	 henholds	vis	 sau	 og	 rein.	 Av	 forarbeidene	 framgikk	
det	også	at	en	bruksordning	blant	annet	kunne	omfatte	
regulering	av	flytt	leier	og	adgang	til	å	an	legge	slakteplass,	
jf. kapittel	5.2

7.4.2 Gjeldende rett etter reindriftslovens 
bestemmelser om bruksregler

Reindriftsloven	 har	 som	 målsetting	 å	 gi	 grunnlag	 for	
en hensiktsmessig indre organisering og forvaltning av 
reindriften.	 Videre	 skal	 reindriftsnæringen,	 gjennom	
internt	 selvstyre,	 selv	 spille	 en	 aktiv	 rolle	 og	 ha	 ansva-
ret	 for	 at	 reindriften	 er	 bærekraftig.	 Et	 sentralt	 verktøy	
i denne	forbindelse	er	innføringen	av	bruksreglene	i	kapit-
tel	7.	Ordningen	er	obligatorisk.	Bruksreglene	er	altså	det	
interne	styringsverktøyet	i	reindriften.	Dette	til	forskjell	fra	
distriktsplanen,	jf.	reindriftsloven	§	62,	som	skal	inneholde	
opplysninger	om	virksomheten	som	er	nødvendig	for	den	
offentlige	planleggingen.

Bestemmelsene	om	bruksregler	har	slik	ordlyd:

«Det	skal	fastsettes	bruksregler	for	forvaltningen	og	
bruken	av	distriktets	ressurser.	Bruksreglene	må	
ikke stride mot loven her.

Bruksreglene	skal	sikre	en	økologisk	bærekraftig	
utnytting	av	distriktets	beiteressurser	og	inneholde	
nærmere	regler	om:
1. beitebruk,	jf.	§	59
2. reintall,	jf.	§	60
3. bruk	og	vedlikehold	av	gjerder	og	andre	

fellesanlegg
4. bruk	av	motorisert	kjøretøy
5. disponering	av	reindriftsfond,	jf.	§	47
6. forvaltning	av	distriktets	øvrige	midler
7. fordeling av arbeidsplikter og investeringer

8.
andre forhold som det anses hensiktsmessig 
å	regulere	ved	bestemmelser	i	distriktets	
bruksregler.

Der	det	er	påkrevet,	kan	fylkesmannen	pålegge	to	
eller	flere	distrikter	å	utarbeide	felles	bruksregler	
for	ett	eller	flere	av	de	forhold	som	er	nevnt	i	første	
ledd.»

Bestemmelsen	viser	også	at	bruksreglene	 i	 all	hovedsak	
dekker	det	som	kan	ordnes	og	reguleres	etter	jordskifte-
loven	§§	3-8	og	3-9.	

Reindriftsloven	§	58	har	slike	bestemmelser	om	prosess:

«Bruksreglene	utarbeides	av	distriktsstyret	og	
skal godkjennes av fylkesmannen. Fylkesmannens 
behandling	skal,	foruten	en	kontroll	med	at	lovens	
regler	for	utarbeidelse	av	bruksregler	er	fulgt,	
også	omfatte	en	vurdering	av	om	bruksreglene	
gir	grunnlag	for	en	økologisk	bærekraftig	reindrift	
i distriktet.

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-15-40/%C2%A759
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-15-40/%C2%A760
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-15-40/%C2%A747
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Regler	om	beitebruk	etter	§	59	skal	utarbeides	i	
samarbeid med distriktets siidaer. Det samme gjel-
der	fastsettelse	av	reintall	etter	§	60.

Før	bruksreglene	sendes	fylkesmannen	til	godkjen-
nelse,	skal	et	utkast	være	behandlet	på	distriktets	
årsmøte.	Utkast	skal	være	sendt	lederne	for	sii-
daandelene	i	distriktet	to	måneder	før	årsmøtet.	
Uttalelser	som	kommer	inn	på	årsmøtet,	sendes	
fylkesmannen	sammen	med	utkast	til	bruksregler. 
Hvis fylkesmannen ikke godkjenner de foreslåtte 
bruksreglene,	skal	reindriftsagronomen	bistå	dis-
triktet	ved	utarbeidelse	av	et	nytt	forslag	som	skal	
behandles	etter	reglene	foran.	Fylkesmannen	skal,	
hvis	dette	ikke	fører	frem,	utarbeide	bruksregler	for	
distriktet. 
Hvis	et	flertall	på	distriktets	årsmøte	krever	det,	
eller	hvis	fylkesmannen	forlanger	det,	skal	nye	
bruksregler	utarbeides	i	henhold	til	reglene	foran. 
Reintallet	for	den	enkelte	siida,	jf.	§	60,	skal	fore-
legges for reindriftsstyret for endelig stadfesting og 
godkjenning.»

Denne	 bestemmelsen	 viser	 at	 bruksreglene	 utarbeides	
etter	en	grundig	prosess.	Det	er	distriktsstyret	som	fore-
står	 arbeidet	og	bruksreglene	 skal	behandles	på	distrik-
tets	årsmøte.

I	 arbeidet	med	 reindriftsloven	 ble	 det	 drøftet	 å	 gi	 jord-
skifteretten	 kompetanse	 til	 å	 avklare	 spørsmål	 internt	
i reindriften.	Dette	gjaldt	både	beitebruk	og	reintall,	samt	
distriktsgrenser,	 som	 Reindriftslovutvalget	 hadde	 fore-
slått	skulle	kunne	bringes	 inn	 for	 jordskifteretten.	Under	
proposisjonsarbeidet kom imidlertid departementet til at 
jordskifteretten	ikke	skulle	behandle	spørsmål	vedrørende	
distriktsgrenser	og	 reintall,	men	bare	beitebruksreglene.	
Lovbestemmelsen	finnes	i	dag	i	reindriftsloven	§	59	fjerde	
ledd:	

«Gjennom	regler	om	beitebruk	skal	distriktets	
reineiere	sikres	tilgang	til	nødvendige	beiter,	her-
under	kalvingsland,	flyttleier	og	paringsområder.	
Reglene	skal	ivareta	prinsippene	for	god	reindrift	
basert på samiske tradisjoner og sedvaner.

Reglene	om	beitebruk	skal	bygge	på	den	tradisjo-
nelle	utøvelse	av	reindrift	på	arealene	og	fremme	
rasjonelle	bruksordninger.	Reglene	om	beitebruk	
må ikke være i strid med en siidas2 rettigheter eta-
blert	på	særskilt	rettsgrunnlag.

Det	skal	fastsettes	regler	om	beitetid,	med	mindre	
slike er fastsatt av fylkesmannen i medhold av §	61. 

Leder av en siidaandel kan bringe reglene om bei-
tebruk	inn	for	jordskifteretten	innen	seks	måneder	
etter	at	de	er	godkjent	av	fylkesmannen.	Regler	om	
beitebruk	som	slår	urimelig	ut	overfor	enkelte,	eller	
er i strid med rettigheter ervervet ved særskilt retts-
grunnlag,	kan	settes	til	side	av	jordskifteretten.

Fylkesmannen	kan,	når	sterke	grunner	taler	for	det,	
gi	dispensasjon	fra	beitebruksreglene. 
Ved	brudd	på	reglene	om	beitebruk	kan	det	treffes	
tiltak	som	nevnt	i	kapittel	11.»

I	 §	 59	 åpnes	 det	 for	 at	 leder	 av	 siidaandel	 kan	 bringe	
reglene	om	beitebruk,	 fastsatt	med	hjemmel	 i	 reindrifts-
loven	 §	 57,	 inn	 for	 jordskifteretten	 innen	 seks	måneder	
etter Fylkesmannens godkjenning. Under vilkår om at 
reglene	slår	urimelig	ut	overfor	enkelte,	eller	er	i	strid	med	
rettigheter	ervervet	 ved	 særskilt	 rettsgrunnlag,	 kan	 jord-
skifteretten sette reglene til side.

Om	jordskifteretten	kan	gi	regler	om	beitebruk	etter	at	den	
har	satt	reglene	til	side,	slik	den	kan	i	allmenningsforhold,	
er	ikke	avklart	i	lovteksten.	I	forarbeidene	forutsetter	imid-
lertid departementet at jordskifteretten i slike tilfeller ikke 
har	adgang	til	å	utarbeide	nye	beitebruksregler	og	uttaler:	
«Nye	 regler	må	 i	 så	 fall	 utarbeides	 av	distriktsstyret.»,	 jf.	
Ot.prp.	nr.	40	(2006-2007)	side	69.	Dette	i	motsetning	til	
Reindriftslovutvalget,	som	i	NOU	2001:35	s.	105	og	s. 175	
–	 177	 uttrykkelig	 foreslo	 at	 jordskifteretten	 også	 skulle	
kunne	endre	distriktets	beitebruksregler,	 slik	den	 kunne	
ved tvist om beite i bygdeallmenninger og statsallmen-
ninger.	Resultatet	ble	med	andre	ord	at	jordskifterettene	
ble gitt en mer begrenset kompetanse. Dette hadde nok 
sammenheng	med	en	reservasjon	fra	samisk	hold	i forbin-
delse	med	konsultasjonene	om	loven.

Fylkesmannens	 godkjenning	 av	 bruksreglene	 kan	 påkla-
ges. Det som kan påklages fremkommer av reindriftsloven 
§	58	første	ledd	andre	punktum	hvor	det	heter:

«Fylkesmannens	behandling	skal,	foruten	en	
kontroll	med	at	lovens	regler	for	utarbeidelse	av	
bruksregler	er	fulgt,	også	omfatte	en	vurdering	
av	om	bruksreglene	gir	grunnlag	for	en	økologisk	
bærekraftig	reindrift	i	distriktet.»

Der	hvor	Fylkesmannen	har	utarbeidet	bruksregler,	fordi	
arbeidet	 i	 distriktet	 ikke	 har	 ført	 fram,	må	 det	 legges	 til	
grunn	 at	 bruksreglene	 i	 sin	 helhet	 kan	 påklages.	 Klage-
instans	er	Landbruksdirektoratet.

Ved	 utgangen	 av	 2011	 hadde	 samtlige	 sommer-	 og	
helårsbeitedistrikter	fått	godkjent	sine	bruksregler.	Dette	
gjaldt	 både	 områdestyrenes	 godkjenning	 av	 beitebruks-

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-15-40/%C2%A761


49Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften

reglene	og	Reindriftsstyrets	 stadfesting	og	 fastsetting	 av	
den enkelte siidas reintall. I tillegg er det arbeidet aktivt 
i 	Finnmark,	både	fra	reindriften	og	myndighetene,	for	å	få	
utarbeidet	bruksregler	 for	distrikt	A,	distrikt	B	og	distrikt	
C.	Det	vil	si	høst-	og	vinterbeiteområdene	i	Vest-Finnmark.	
Det vises til Prop. 68 S (2014-2015) kapittel 4.3 for nær-
mere omtale. 

For	 høst-	 og	 vinterbeiteområdene	 har	 Fylkesmannen	
i	 Finnmark	 i	 henhold	 til	 reindriftsloven	 §	 58	 utarbeidet	
bruksregler	for	distrikt	30C.	Fylkesmannen	har	også	star-
tet	 arbeidet	 med	 fastsettelsen	 av	 beitebruksreglene	 for	
distrikt	30B.	For	distrikt	30A	er	bruksreglene	utarbeidet	og	
fastsatt.	 Jordskifteretten	har	 imidlertid	 satt	 disse	 til	 side,	
og	 begrunnet	 dette	med	 at	 reglene	 slår	 urimelig	 ut	 for	
enkelte.	Jordskifteretten	har	også	satt	til	side	beitebruks-
reglene	for	seks	andre	saker	etter	reindriftsloven	§	59.

Konsekvensene	av	at	beitebruksreglene	er	satt	til	side	er	
at	distriktet	ikke	har	godkjente	bruksregler.	Det	innebærer	
at	et	sentralt	verktøy	for	forvaltning	og	bruk	av	distriktets	
ressurser	ikke	er	vedtatt.	I	og	med	at	jordskifteretten	ikke	
har	 kompetanse	 til	 å	 utarbeide	 nye	 beitebruksregler,	 er	
det	distriktet	som	igjen	må	forsøke	å	utarbeide	nye	regler.	
Erfaringsmessig	er	dette	en	betydelig	utfordring.	

7.4.3 Vurdering og forslag 
Arbeidsgruppen	mener	at	det	er	uheldig	at	reindriften	er	
avskåret	fra	å	kunne	benytte	virkemidler	i	jordskifteloven	
som	står	til	disposisjon	for	andre	beitebrukere.	Denne	ulik-
heten reiser som tidligere nevnt også folkerettslige pro-
blemstillinger.	Det	er	dessuten	lite	rasjonelt	at	jordskifte-
retten,	 etter	 reindriftsloven	 §	 59	 fjerde	 ledd,	 bare	 skal	
kunne	sette	bestemmelser	om	beitebruk	til	side,	med	stor	
risiko	 for	nye	 runder.	 I	 stedet	bør	 jordskifteretten	bruke	
sin	kompetanse	til	å	finne	gode	og	varige	 løsninger	med	
bindende virkning etter at saken er brakt inn for retten.

I	spørsmålet	om	hvilke	virkemidler	som	bør	være	tilgjenge-
lig	 for	 reindriften,	har	arbeidsgruppen	tatt	utgangspunkt	
i	dagens	utfordringer	 i	 reindriften	og	særlig	vurdert	 tvist	
om	 utstrekningen	 av	 beiterett	 (en	 grensetvist),	 uenighet	
omkring	bruk	av	flyttlei	og	fordeling	av	bruk	av	fellesbeite	
(ønske	om	oppdeling	av	 fellesbeite).	 I	 tillegg	er	problem-
stillinger	omkring	grunnlaget	for	jordskifteløsningen	(jord-
skiftegrunnlaget)	og	 fastsetting	av	reintall	blitt	drøftet	og	
vurdert.	 Med	 bakgrunn	 i	 bl.a.	 disse	 vurderingene,	 har	
arbeidsgruppen	 konkludert	 med	 at	 jordskifteretten	 er	
egnet	til	å	gjennomføre	rettsendrende	saker	også	internt	
i	 reindriften.	 Forutsetningen	er	at	 jordskifterettens	 kom-
petanse	 om	 reindriftsrett,	 samisk	 sedvanerett,	 kultur	 og	
rettsforståelse	økes.

Det	 er	 flere	 måter	 å	 tilnærme	 seg	 spørsmålet	 om	 økt	
bruk	 av	 jordskifterettens	 virkemidler	 på	 interne	 forhold	
i  reindriften.	Et	alternativ	har	en	parallell	 til	allmennings-
lovgivningen. 

Bruksberettigede	i	allmenninger	har	en	begrenset	adgang	
til	bruk	av	jordskiftevirkemidler,	sammenliknet	med	andre	
som	har	realrettigheter	i	utmarksstrekninger.	Begrensnin-
gene ligger bl.a. i at omfanget av den enkeltes beiterett 
ikke	 er	 en	 bestemt	 størrelse,	 men	 foranderlig.13 Denne 
erkjennelsen ledet fram til at jordskifterettens saklige 
kompetanse	internt	i	allmenninger	både	ble	subsidiær	og	
avgrenset	til	ordning	av	beite.	Bestemmelsen	ble	først	inn-
tatt	i	jordskifteloven	av	1950,	§	83	andre	ledd,	og	videre-
ført	i	jordskifteloven	av	1979,	§	33	andre	ledd	og	er	i	dag	
overført	til	særlovgivningen.	

I	 forarbeidene	 til	 ny	 jordskiftelov	 uttaler	 departementet	
at	det	«ser	 ingen	grunn	til	ein	annan	regel	enn	den	som	
gjeld	 i	dag»,	og	 foreslår	at	 regelen	blir	 ført	videre.	Ut	 fra	
regeltekniske	 grunner	 mener	 departementet	 at	 regelen	
bør	 stå	 i	 allmenningslovene,	 se	 lovforslaget	 §	 9-7	 nr.	 9	
endring	i lov	6.	juni	1975	nr.	31	om	utnytting	av	rettar	og	
lunnende	m.m.	i	statsallmenningane	§	16	nytt	andre	ledd	
og	lovforslaget	§	9-7	nr.	13	endring	i	lov	19.	juni	1992	nr.	
59	om	bygdeallmenningar	§	1-4	nytt	andre	ledd. 

Bestemmelsen som opprinnelig ble gitt i jordskifteloven av 
1950	§	83,	annet	ledd	finnes	således	i	dag	i	fjellova	6.	juni	
1975	nr.	31	§	16,	annet	ledd	og	lov	19.	juni	1992	nr.	59	om	
bygdeallmenninger	§	1-4,	annet	ledd. 14 

Ett annet alternativ enn en parallell til allmenningslovgiv-
ningen er å åpne for tilgang til alle av jordskiftelovens vir-
kemidler.	På	den	måten	vil	de	folkerettslige	forutsetninger	
om access to court	utvilsomt	være	oppfylt.	Arbeidsgruppen	
har	hatt	dette	alternativet	som	utgangspunkt,	men	funnet	
det hensiktsmessig med enkelte avgrensninger. Avgren-
singene	 er	 gitt	 ut	 fra	 hvilke	 utfordringer	 reindriften	 står	
overfor,	 og	 hvilke	 virkemidler	 i	 jordskifteloven	 kapittel	 3	
som	er	aktuelle	å	bruke	på	 interne	 forhold	 i	 reindriften.	
I vurdering	av	avgrensning	har	arbeidsgruppen	også	vekt-
lagt	 hvordan	 reindriften	 i	 dag	 utøves	 og	 er	 organisert,	
samt reindriftsrettens særstilling. 

På	bakgrunn	 av	 nevnte	 forhold	 foreslår	 arbeidsgruppen	
at	reindriften	skal	kunne	fremme	sak	for	 jordskifteretten	

13	 Innstilling	 fra	 Beitekomiteen	 (1939)	 s.	 70,	 gjengitt	 etter	 Ravna	
2008 s. 162. 
14 Jordskifterettens saklige kompetanse i stats- og bygdeallmennin-
ger	 er	 for	 øvrig	 regulert	 i	 jordskifteloven	 §	 3-1,	 annet	 ledd,	 som	
viser	til	bygdeallmenningslova	§	1-4	og	lov	19.	juni	1992	nr.	60	om	
skogsdrift	m.v.	i	statsallmenningene	§	4-2.	
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for	interne	forhold	også	i	rettsendrende	saker,	men	med	
enkelte avgrensninger. 

Reindriftens	tilgang	til	jordskiftevirkemidlene
Arbeidsgruppen	ser	for	seg	at	rettsendring	er	aktuelt	i:
1. Jordskiftesak	når	godkjente	bruksregler	foreligger.	
2. Jordskiftesak	underveis	i	arbeidet	med	bruksreglene.
3. Jordskiftesak	når	arbeidet	med	bruksregler	ikke	fører	

fram.
4. Jordskiftesak mellom distrikter.

1.  Bruksordning og felles tiltak når godkjente 
bruksregler foreligger 

Arbeidsgruppen	viser	til	at	reinbeitedistriktet	og	distriktets	
siidaer	er	private	rettssubjekter	og	at	det	er	viktig	at	arbei-
det	med	 bruksrettigheter	 forankres	 i	 den	 privatrettslige	
autonomi.	Slik	sett	vil	partene	selv	ha	den	prinsipale	kom-
petansen	 i	 utformingen	 av	 reglene.	 Reinbeitedistriktene	
bør	derfor	selv	utarbeide	bruksregler	etter	reindriftsloven	
§§	57	og	58.	

Bruksreglene	skal	også	godkjennes	av	Fylkesmannen.	Her	
stopper	 forvaltningens	behandling	av	bruksreglene	etter	
arbeidsgruppens	forslag.	Arbeidsgruppens	forslag	i	punkt	
1	åpner	for	å	bringe	bruksreglene	inn	for	jordskifteretten	
etter	at	disse	er	utarbeidet	og	fastsatt	slik	reindriftsloven	
foreskriver. Bestemmelsen er den samme som den som 
i dag	finnes	i	reindriftsloven	§	59	fjerde	ledd,	men	det	stil-
les	ikke	vilkår	om	at	beitebruk	må	slå	urimelig	ut	overfor	
enkelte,	 eller	 være	 i	 strid	 med	 rettigheter	 ervervet	 ved	
særskilt	rettsgrunnlag.	Samtidig	utvides	rekvirentgruppen	
til	å	omfatte	distriktsstyret,	siidastyret,	leder	av	en	siidaan-
del	eller	leder	av	en	siideordnet	rekrutteringsandel.	

Arbeidsgruppen	 foreslår	 at	 fristen	 i	 reindriftsloven	 §	 59,	
for	når	bruksreglene	kan	bringes	inn	for	jordskifteretten,	
videreføres.	Fristen	er	6	måneder	etter	at	reglene	er	god-
kjent	av	Fylkesmannen.	Fordi	de	fleste	distriktene	har	god-
kjente	bruksregler,	vil	fristen	for	disse	først	bli	aktualisert	
ved endring av reglene. 

2.  Jordskiftesak underveis i arbeidet med 
 bruks reglene:

Dette	punktet	 er	 aktuelt	 dersom	arbeidet	med	bruksre-
glene	stopper	opp	med	bakgrunn	i	uenighet	om	enkelte	
elementer	i	bruksreglene,	for	eksempel	uenighet	om	bei-
tegrenser	 eller	 beitebruk.	 Dette	 bør	 kunne	 løftes	 ut	 og	
avgjøres	 av	 jordskifteretten.	 I	 slike	 tilfeller	 kan	 en	 avgjø-
relse	fra	jordskifteretten	bidra	til	at	distriktet	får	utarbeidet	
bruksregler	i	ettertid.

3.  Jordskiftesak når arbeidet med bruksregler ikke 
fører fram:

Dette	 punktet	 retter	 seg	 mot	 tilfeller	 der	 arbeidet	 med	
bruksreglene	er	blitt	forsinket	eller	ikke	har	ført	fram.	Det	
kan skyldes manglende rettavklaringer eller at det ikke 
oppnås	enighet	om	enkeltelementer	i	reindriftsloven	§	57.	
Dersom	distriktet	ikke	får	utarbeidet	bruksregler,	bør	jord-
skifteretten	utarbeide	slike	 regler.	Dersom	distriktsstyret	
ikke	 fremmer	sak,	må	myndighetene	 få	en	slik	mulighet.	
Dette henger sammen med kravet i reindriftsloven om at 
distriktene	skal	utarbeide	dette	sentrale	verktøyet	for	res-
sursforvaltning.

4. Jordskiftesak mellom reinbeitedistrikter:
Det	kan	være	behov	for	å	få	utarbeidet	bruksregler	og	gitt	
regler	for	felles	tiltak	og	investeringer,	for	eksempel	felles	
gjerde	for	flere	distrikt.	Det	kan	også	være	aktuelt	dersom	
flere	 distrikt	 ønsker	 å	 gå	 sammen	 for	 å	 etablere	 felles	
slakte- og skilleanlegg eller en felles tilknytningsveg. Der-
som	de	berørte	ikke	klarer	å	komme	til	enighet	om	belig-
genhet,	 utforming	 eller	 fordeling	 av	 kostnader,	 bør	 det	
være	en	mulighet	til	å	bringe	saken	inn	for	jordskifteretten.	

I	aktuelle	tilfeller	bør	det	sikres	at	jordskifterettens	avgjø-
relse	blir	innarbeidet	i	bruksreglene.

Fylkesmannens	rolle
Fylkesmannen	har	i	dag	kompetanse	til	å	utarbeide	bruks-
regler,	 jf.	 reindriftsloven	 §	 58	 fjerde	 ledd.	 Slik	 gjeldende	
ordning	har	 fungert	har	Fylkesmannens	bruksregler	blitt	
opphevet av jordskifteretten etter at saken er brakt inn for 
jordskifteretten.	Dette	har	initiert	nye	runder	for	å	få	utar-
beidet	bruksregler,	og	i	flere	tilfeller	har	ikke	dette	lyktes.

Arbeidsgruppen	 foreslår	 at	 ordningen	 med	 at	 Fylkes-
mannen	 utarbeider	 bruksregler	 bortfaller.	 Distriktsstyret	
bør	derfor	gis	kompetanse	til	å	kreve	jordskiftesak	for	å	få	
utarbeidet	og	 fastsatt	 slike	 regler	dersom	de	 ikke	 lykkes	
med	dette	arbeidet.	Arbeidsgruppen	antar	at	det	i	enkelte	
distrikt ikke vil bli sak for jordskifteretten. For å sikre at dis-
triktet	får	bruksregler,	foreslår	arbeidsgruppen	at	Fylkes-
mannen	bør	gis	kravskompetanse.	

Arbeidsgruppen	legger	til	grunn	at	Fylkesmannen	vil	være	
part i denne type saker. Det presiseres imidlertid at fyl-
kesmannen ikke vil ha noen rettslig interesse i saken. 
Fylkes	mannens	 interesse	 ligger	 i	 få	 etablert	 bruksregler	
for	distriktet,	og	skal	forberede	saken	og	legge	den	fram	
for jordskifteretten. 

Det	 vil	 i	 slike	 tilfeller	 ikke	 være	 aktuelt	 med	 noen	
etter		følgende	 godkjenning	 fra	 fylkesmannens	 side,	
jf. reindriftsloven	§	58	første	ledd	første	punktum.
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Nærmere	om	aktuelle	virkemidler	i	jordskifteloven
Arbeidsgruppen	er	kommet	til	at	de	aktuelle	bestemmel-
sene	er	jordskifteloven	§§	3-4,	3-8,	3-9	og	3-10.	

Til	§	3-4	.	Ny	utforming	av	eigedom	og	alltidvarande	bruks-
rett:

Bestemmelsen	om	ny	utforming	av	eiendom	og	alltidva-
rande	bruksrett	er	inntatt	i	§	3-4	og	lyder	slik	slik:

«Jordskifteretten	kan	forme	ut	eigedom	og	alltid-
varande	bruksrett	på	nytt.	Bruksretten	må	liggje	til	
fast eigedom. 

Jordskifte	retten	kan	påby	at	vassleidningar,	daman-
legg,	kraftleidningar	og	liknande	som	står	på	grunn	
som	går	i	byte	etter	første	ledd,	blir	overførte	til	ny	
eigar.	Det	same	gjeld	bygningar.»

Bestemmelsen	er	aktuell	også	for	reindriften,	for	eksem-
pel dersom distriktsgrenser ikke er sammenfallende med 
det	 naturlige	 beitemønsteret.	 Dette	 kan	 også	 bety	 at	
behovet	 for	 sperregjerder	 og	 gjeting	 av	 rein	 reduseres.	
Videre	er	bestemmelsen	aktuell	å	benytte	ved	endringer	
av	flytteleier.	

Bestemmelsen	gjelder	alle	 typer	 «alltidvarande	bruksret-
tar	som	ligg	til	fast	eigedom».	I	Prop.	101	L	s.	424	sies	det	
følgende:

«Første	ledd	første	punktum	seier	at	jordskifteret-
ten	kan	forme	ut	eigedom	og	alltidvarande	bruks-
rett	på	nytt	ved	å	byte	om	grunn	og	alltidvarande	
bruksrett.	Første	punktum	fører	vidare	gjeldande	
jordskiftelov	§	2	første	ledd	bokstav	b.	Første	
punktum	gjeld	òg	omforming	som	etter	gjeldande	
jordskiftelov	er	regulert	av	§	2	første	ledd	bokstav	
i.	Første	punktum	gir	òg	heimel	for	byteprosessar	
som	følgjer	av	gjeldande	jordskiftelov	§	35.»

I	 første	 ledd,	 annet	 punktum	 framgår	 det	 at	 «bruksrett-
ane	må	liggje	til	fast	eigedom».	Departementet	presiserer	
i	proposisjonen	at	med	begrepet	«liggje	til»	fast	eigedom,	
så	menes	det:	

«Bruksrettar	som	følgjer	eigedommen	og	ikkje	
eigaren. Det handlar såleis om rettar som ikkje kan 
avhendast	utan	saman	med	eigedommen	eller	ein	
høveleg	del	av	han,	jf.	servituttlova	§	9	andre	ledd	
første	punktum.»

Lovteksten omfatter altså ikke reindriftsrettighetene. I mot-
setning	til	bruksretter	som	 ligger	 til	 fast	eiendom,	eksem-
pelvis hvor innehaver av en eiendom har en bestemt rett til 

en	utnyttelse	av	en	utmarksressurs,	eksisterer	reindriftsret-
tighetene	uavhengig	av	hvem	som	eier	grunnen.	Videre	er	
det	slik	at	reindriftsretten	har	et	selvstendig	rettsgrunnlag	i	
alders	tids	bruk.	Det	vises	til	nærmere	omtale	av	reindrifts-
retten	 under	 kapittel	 3.1.	 På	 denne	 bakgrunn	 finner	
arbeidsgruppen	det	nødvendig	å  foreta	endringer	 i	§	3-4,	
slik at bestemmelsen også omfatter reindriftsretten. 

I	 tillegg	 foreslår	 arbeidsgruppen	 å	 tilføye	 «gjerder-	 og	
anlegg»	 til	 andre	 ledd	 i	bestemmelsen.	Dette	 innebærer	
at jordskifteretten kan fastsette at installasjoner på areal 
som	går	i	bytte	blir	overført	til	ny	siida.

Til	 §	 3-8.	 Reglar	 om	 sambruk	 (bruksordning)	 og	 §	 3-9.	
pålegg	om	felles	tiltak	og	pålegg	om	felles	investeringar:	

Jordskiftelovens	bestemmelser	om	bruksordning	og	felles-
tiltak	er	 inntatt	 i	§§	3-8	og	3-9.	Bestemmelsene	er	svært	
aktuelle	internt	i	reindriften	både	på	siidanivå,	 i	distriktet	
og	i	saker	som	er	felles	for	to	eller	flere	reinbeitedistrikt.	
Bruksordninger,	ofte	i	kombinasjon	med	fellestiltak,	ender	
vanligvis opp med et regelverk for forpliktende samarbeid. 

Til 3-10. Skiping av lag og fastsetjing av vedtekter. Drifts-
selskap:

Som ledd i et jordskifte blir det ofte etablert et lag og fast-
satt	vedtekter	for	laget,	jf.	jordskifteloven	§	3-10.	Etablering	
av	 slike	 vil	 også	 være	aktuelt	 for	 reindriften	 for	 å	 kunne	
administrere felles ordninger fastsatt ved jordskifte. Ved-
tektene innledes gjerne med administrative bestemmel-
ser	som	navn,	formål,	ansvar,	eierskap	og	andel,	årsmøte,	
styre mm. Dernest kommer mer spesielle regler som for 
reindriften	kan	omfatte:
 – Antall beitedyr
 – Avgrensing av beitesesong
 – Inndeling i særskilte beiteområder
 – Bestemmelser	om	bruk	av	flyttleier
 – Bestemmelser	om	bruk	av	felles	slakteplasser
 – Bestemmelser om oppsetting og vedlikehold av gjer-
der,	herunder	fordeling	av	kostnader

 – Bestemmelser	om	utbedring,	anlegg	og	vedlikehold	av	
private	veger,	herunder	fordeling	av	kostnader	

Opplistingen	er	ikke	uttømmende.	Jordskiftedomstolenes	
erfaring	med	 slike	 bruksordninger	 og	 fellestiltak	 viser	 at	
ingen saker blir like. Det er partene som kommer med inn-
spill og former saken.

Etter	jordskifteloven	§	3-1	kan	en	sak	omfatte	ett	eller	flere	
virkemidler.	 I	en	bruksordnings	sak	kan	det	 for	eksempel	
være	 tvist	 om	 rettsgrunnlaget.	 Er	 det	 tvist	 om	 en	 siida-
grense,	kan	også	denne	fastsettes.	Det	kan	også	være	at	
det	vedtas	arealbytter	som	gjør	sperregjerder	overflødige	
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eller	medfører	at	disse	må	flyttes.	Om	partene	krever	det,	
kan dette skje som ledd i en og samme sak. 

Arbeidsgruppen	 har	 drøftet	 om	 jordskifteretten	 bør	 ha	
kompetanse til deling av et område mellom to siidaer 
i områder	med	sambeite	 i	medhold	av	§	3-6.	 I	gjennom-
gang	av	arbeidet	med	bruksreglene	for	høst-	og	vinterbei-
tene	i	Vest-Finnmark	nevnt	over,	var	dette	en	aktuell	pro-
blemstilling	for	å	unngå	sammenblanding	av	rein.	Arbeids-
gruppen	mener	imidlertid	at	slike	forhold	kan	løses	ved	en	
bruksordning	med	 inndeling	av	området	 i	flere	beitefelt.	
En	får	da	en	mer	fleksibel	og	mindre	permanent	ordning	
av	 beitebruken.	 En	 ordning	 som	må	 kunne	 justeres	 om	
partene	ønsker	det	eller	av	jordskifteretten	når	sperrefris-
ten er over.

Reintall
Et	 jordskifte	 vil	 etter	 omstendighetene	 kunne	 endre	
grunnlaget	for	fastsettelse	av	reintallet	i	den	enkelte	siida.	
Reintall	er	sentralt	 i	bruksreglene	og	 jordskifteretten	bør	
ha	 mulighet	 til	 å	 fastsette	 nye	 reintall	 på	 siidanivå.	 En	
eventuell	reduksjon	av	reintallet	må	følge	reindriftslovens	
bestemmelser.

I	henhold	til	reindriftsloven	§	60	skal	det	fastsettes	et	øvre	
reintall	 for	 den	 enkelte	 sommersiida	 ut	 fra	 beitegrunn-
laget som siidaen disponerer. Ved fastsettingen skal det 
også	 ses	 hen	 til	 de	 øvrige	 årstidsbeitene,	 slik	 at	 det	 tas	
hensyn	 til	 det	beitet	 som	utgjør	minimumsfaktoren.	Der	
det	er	påkrevd,	for	en	forsvarlig	bruk	av	vinterbeitene,	kan	
det fastsettes et reintall for de forskjellige vintersiidaene. 
Ved fastsetting av reintallet må distriktsstyret samarbeide 
med	 distriktets	 siidaer.	 Dette	 følger	 av	 reindriftsloven	
§	 58	andre	ledd.	Distriktet	må	da	redegjøre	for	de	drifts-	
og	beitemessige	vurderinger	som	 ligger	 til	grunn	 for	det	
foreslåtte	 reintallet.	 I	 den	 forbindelse	 er	 det	 utarbeidet	
kriterier	 og	 normer	 for	 et	 økologisk	 bærekraftig	 reintall.	
Kriteriene	har	fungert	som	en	veiledende	momentliste	og	
et korrektiv for distriktsstyrene og myndighetene. I hen-
hold	til	reindriftsloven	§	58	siste	ledd	skal	reintallet	for	den	
enkelte	 siida	 forelegges	 Reindriftsstyret	 for	 endelig	 god-
kjenning og stadfesting. 

Reintallet	er	en	sentral	faktor	for	å	finne	de	gode	løsnin-
gene.	Dette	gjelder	 ikke	bare	 for	den	enkelte	siida,	men	
også for distriktet som helhet og omliggende siidaer. Når 
jordskifteretten	gis	mulighet	til	å	endre	bruksreglene,	kan	
også	forutsetningene	som	lå	til	grunn	ved	fastsettelsen	av	
reintallet endres. 

Paragraf	58	siste	ledd	innebærer	at	bruksreglenes	bestem-
melser	om	reintall	skal	stadfestes	av	Reindriftsstyret,	noe	
som	 bør	 være	 overflødig	 etter	 domstolsbehandlingen.	
Arbeidsgruppen	 foreslår	 derfor	 at	 dette	 ikke	 skal	 gjelde	

for	 jordskifterettens	nye	 reintall.	Dette	begrunnes	ut	 fra	
effektivitetshensyn	og	domstolens	uavhengighet.	

Nytt	 reintall	vil	være	en	del	av	de	nye	bruksreglene	som	
utarbeides	og	fastsettes	av	jordskifteretten.	Dersom	jord-
skifterettens	avgjørelse	innebærer	en	reduksjon	av	reintal-
let,	vil	reduksjonen	måtte	gjennomføres	etter	reindriftslo-
ven	§	60	tredje	ledd.

Arbeidsgruppen	har	drøftet	om	jordskifteretten	også	skal	
gis	mulighet	 til	å	 fastsette	et	øvre	reintall	per	siidaandel,	
herunder	 et	 differensiert	 reintall	 per	 andel.	 I	 henhold	
til	 reindriftsloven	 §	 60	 siste	 ledd	 har	 reinbeitedistriktet	
anledning	til	å	fastsette	et	øvre	reintall	per	siidaandel.	En	
slik kompetanse hos jordskifteretten vil bryte med inten-
sjonene om selvstyre og internkontroll i reindriftsloven. På 
denne	bakgrunn	har	arbeidsgruppen	valgt	å	ikke	åpne	for	
denne	muligheten.	

Saksbehandlingen	i	de	rettsendrende	sakene
Forhandlingene	skjer	i	ett	eller	flere	rettsmøter.	Basert	på	
drøftingene	i	rettsmøtene	lages	det	ett	eller	flere	forslag	
til	 jordskifteløsning	som	sendes	på	skriftlig	høring,	før	de	
vedtas	av	jordskifteretten.	Det	vises	til	figur	4	under	kapit-
tel 6.5 for en oversikt over saksbehandlingsprosessen i de 
rettsendrende sakene.

Dersom	det	som	ledd	i	saken	er	aktuelt	å	få	på	plass	inves-
teringer	i	veger,	gjerder	med	mer	kan	dette	tas	med.	Even-
tuelle	 investeringer	 kan	 fordeles	 på	 partene	 og	 det	 kan	
fastsettes regler om framtidig vedlikehold. Hvis tiltaket er 
tilskuddsberettiget	og	offentlige	 tillatelser	må	 innhentes,	
må saken stanses inntil forholdet er avklart. Det kan også 
være	at	grunneier	må	involveres	dersom	det	for	eksempel	
skal settes opp gjerdeanlegg.

En	 part	 som	 er	 uenig	 i	 jordskifterettens	 avgjørelse	 kan	
anke	saken	inn	for	lagmannsretten	og	videre	til	Høyeste-
rett,	jf.	jordskifteloven	kapittel	8.	

I jordskiftesaken er det vanlig å sette en frist for iverkset-
ting	av	eventuelle	 tiltak,	 jf.	 jordskifteloven	§	6-27.	Det	er	
særlig	 aktuelt	 om	 det	 fastsettes	 regler	 om	 gjerde	 eller	
private veger. En rettskraftig sak er bindende for partene. 
Når saken er rettskraftig gis den tvangskraft etter reglene 
i	 tvisteloven	§	19-13,	 jf.	 jordskifteloven	§	6-28.	Det	 inne-
bærer	at	saken	kan	fullbyrdes	etter	reglene	i	tvangsfullbyr-
delsesloven. 

Slik	 arbeidsgruppen	 ser	 det	 er	 jordskiftelovens	 saksbe-
handlingsregler også egnet til å benyttes for interne for-
hold i reindriften. 
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Sperrefrist	for	nytt	jordskifte
Det	 som	 tidligere	har	 vært	under	 jordskifte	 kan	 ikke	 tas	
opp	 til	 ny	 behandling	 før	 etter	 10	 år,	 jf.	 jordskifteloven	
§	3-37.	Det	 samme	gjelder	dersom	 jordskifte	blir	 nektet	
fremmet fordi vilkårene ikke er til stede. Det kan være hvis 
utjenlighetskriteriet	 ikke	 er	 oppfylt,	 at	 ikke-tapsgarantien	
ikke	er	tilfredsstilt	eller	at	det	ikke	lar	seg	gjøre	å	legge	ut	
grunn	eller	en	bruksrett	slik	at	hver	får	igjen	det	de	mister,	
jf.	 jordskifteloven	§§	3-2,	3-18	og	3-19.	Dersom	vilkårene	
blir	oppfylt	senere,	kan	imidlertid	saken	tas	opp.	Endringer	
som	følge	av	skred,	flom	eller	anlegg	av	veg	kan	også	med-
føre	at	saken	kan	komme	opp	tidligere.	

Bestemmelsene gjelder bare i forhold til jordskifte etter 
lovens kapittel 3. Formålet med bestemmelsene er å sikre 
at	 jordskiftet	 blir	 gjennomført	 og	 at	 de	 som	 er	 misfor-
nøyde	med	resultatet	ikke	skal	kunne	reise	ny	sak	og	tre-
nere	avgjørelsen.	Sperrefristen	medfører	også	at	partene	
ikke	 kan	 rekvirere	 ny	 sak	 før	 de	 har	 prøvd	 ut	 og	 høstet	
erfaringer med den tidligere saken. Fristen er imidlertid 
ikke	til	hinder	for	å	behandle	andre	spørsmål	enn	de	som	
var	oppe	i	forrige	jordskifte,	jf.	Prop.101	L	side	194.	

Arbeidsgruppens	 forslag	 innebærer	 at	 samme	 bestem-
melse	 i	 utgangspunktet	 også	 skal	 gjelde	 i	 forhold	 til	
reindriftsutøverne.	 Dette	 gjelder	 både	 dersom	 det	 er	
krevd	jordskifte	som	egen	sak,	eller	dersom	det	er	krevd	
sak	 i	 forbindelse	 med	 arbeidet	 med	 bruksreglene	 etter	
reindriftsloven	§	59.

Innad i reindriften kan det være tilfeller hvor 10 år er for 
lang	 tid	 for	å	kunne	 ta	opp	saken	på	nytt.	Dette	kan	 for	
eksempel	 være	 hvor	 jordskifteretten	 fastsetter	 et	 øvre	
reintall	 for	siidaen	som	en	del	av	en	bruksordning.	Etter	
en	 tid	 kan	 gjennomsnittsvektene	 gå	 opp,	 noe	 som	 kan	
indikerer	at	det	kan	være	rom	for	å	øke	reintallet	i	siidaen.	
I	 denne	 type	 saker	 vil	 det	 etter	 arbeidsgruppens	 vurde-
ringer	 kunne	 argumenteres	 for	 at	 forutsetningene	 for	
fastsettelsen av reintallet er endret og at det derfor kan 
kreves	ny	 sak.	 En	annen	 løsning	er	 at	man	 i	 vedtektene	
til	bruksordningen	innarbeider	mulighetene	for	endringer.	
I slike	tilfeller	vil	det	være	naturlig	at	nytt	reintall	godkjen-
nes	av	Reindriftsstyret.	

Lovteknisk	løsning
Arbeidsgruppen	legger	til	grunn	at	distriktenes	plikt	til	selv	
å	utarbeide	bruksregler	består.	I	de	tilfeller	dette	ikke	fører	
fram	kan	det	fremmes	sak	for	jordskifteretten.	Reindrifts-
utøverne	sikres	fremdeles	innflytelse	på	regelutformingen	
gjennom prosessen i jordskiftesaken. 

Arbeidsgruppen	har	på	samme	måte	som	 i	de	rettsfast-
settende	 sakene	 valgt	 en	 løsning	 der	 det	 innarbeides	
egne bestemmelser om jordskifte og rettsendrende 

saker i reindriftsloven. Det foreslås en ny bestemmelse 
i reindriftsloven kapittel 7 Bruksregler i distriktet. Distrikts
plan. En	slik	løsning	vil	etter	arbeidsgruppens	vurderinger	
også	bidra	til	å	gi	reindriftsutøveren	en	bedre	oversikt	over	
gjeldende	regelverk	og	de	muligheter	som	foreligger.	

Det må tas inn en henvisning til reindriftsloven i jordskif-
teloven	§	3-1.	Videre	må	jordskifteloven	§	3-4	endres	slik	
at bestemmelsen også omfatter reindriftsretten. Samtidig 
må	 jordskiftelovens	 bestemmelser	 om	 bruksordning	 og	
felles	tiltak	endres,	jordskifteloven §§ 38 og 39.

7.5 Grunnlaget	for	
jordskifteløsningen

En	bruksordning	eller	 et	 felles	 tiltak	 skal	 føre	 til	 at	 eien-
dommer	og	bruksrettigheter	blir	mer	tjenlige.	I	reindrifts-
sammenheng	 gjelder	 dette	 bruksrettigheter.	 Alle	 parter	
har krav på å få tilbake verdier tilsvarende det de gikk inn 
med	i	jordskiftet.	Dette	gjelder	både	for	grunneiendoms-
retter	og	bruksretter,	herunder	reindriftutøvernes	rettig-
heter.	For	å	sikre	at	vilkårene	blir	oppfylt,	må	det	fastsettes	
et	grunnlag	for	jordskifteløsningen.

Nedenfor foretas en kort gjennomgang av jordskiftelovens 
regler	 om	 grunnlaget	 for	 jordskifteløsningen.	 Dernest	
drøftes	og	foreslås	en	ordning	for	fasetting	av	grunnlaget	
for	 jordskifteløsningen	 der	 interne	 forhold	 i	 reindriften	
behandles.	Videre	har	arbeidsgruppen	foretatt	en	vurde-
ring	av	hvordan	dette	grunnlaget	kan	fastsettes	i	beitefor-
delingsaker	mellom	reindrift	og	bufeholdere.	

7.5.1 Generelt om grunnlaget for 
jordskiftløsningen 

Grunnlaget	 for	 jordskifteløsningen	 er	 de	 ressurser	 som	
omfattes	 av	 jordskiftet	 og	 den	 enkelte	 eiers	 eller	 bruks-
rettshavers andel av disse. 

Bestemmelser	 om	 grunnlaget	 for	 jordskifteløsningen	 er	
inntatt	i	jordskifteloven	kapittel	3	del	III,	§§	3-13	til	3-15:	

«§	3-13.	Eigedoms-	og	bruksrettstilhøva 
Jordskifteretten	skal	fastsetje	eigedomsrettstilhøva	
og	bruksrettstilhøva	slik	dei	er.

Dersom partane er samde om heile eller delar av 
grunnlaget	for	jordskifteløysinga,	kan	jordskifteret-
ten byggje på denne semja.

§	3-14.	Kva	jordskifteretten	skal	verdsetje 
Jordskifteretten skal verdsetje det som går i byte.
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Fører	jordskifteløysinga	til	at	vederlag	skal	fastse-
tjast	i	pengar	eller	annet,	skal	jordskifteretten	fast-
setje vederlaget særskilt.

§	3-15.	Korleis	jordskifteretten	skal	verdsetje 
	Jordskifteretten	skal	verdsetje	det	som	går	i	byte,	ut	
frå	pårekneleg	bruk»

Paragraf 3-13 innebærer at jordskifteretten har en plikt til 
å	klargjøre	grunnlaget	for	jordskifteløsningen.	Det	vises	til	
Prop. 101 L s. 156 og 163.

Det	er	altså	jordskifteretten	sitt	ansvar,	men	partene	kan	
også involvere seg i dette. Dersom partene er enige om 
grunnlaget	 for	 jordskifteløsningen,	 kan	 jordskifteretten	
bygge	på	dette.	Rettsforholdene	fastsettes	ved	dom,	både	
dersom	det	er	tvist	og	når	det	ikke	er	tvist,	jf.	jordskiftelo-
ven	§§	6-22	og	6-23.	

Det	som	går	i	bytte	skal	verdsettes	ut	i	fra	påregnelig	bruk,	
jf.	§§	3-14	og	3-15.	Det	er	også	en	egen	bestemmelse	om	
verdsetting	ved	pengeoppgjør.	Verdsettingen	er	med	på	
å klarlegge	grunnlaget	for	jordskifteløsningen.

Bestemmelser	om	resultatet	av	jordskiftet	eller	
selve	jordskifteløsningen	er	inntatt	i	kapittel	3	del	IV.	
Det	heter	blant	annet:	

«§	3-16.	Avgrensing	av	jordskifteløysinga	 
Jordskifteløysinga	skal	ikkje	gå	lenger	enn	nødven-
dig	for	å	bøte	på	dei	utenlege	tilhøva	som	partane	
har teke opp i jordskiftet.

§	3-19.	Korleis	jordskifteretten	legg	ut	grunn	og	
bruksrett	 
Jordskifteretten	skal	leggje	ut	grunn	og	bruksrettar	
etter §§	3-20 til 3-26	på	tenleg	måte	ut	frå	grunnla-
get for jordskiftet.

Jordskifteretten	skal	med	unntak	av	§	3-20 andre 
og	tredje	ledd,	§	3-21,	§	3-25 eller §	3-26	leggje	ut	
grunn	og	bruksrettar	i	jordskifteområdet	slik	at	kvar	
eigedom får att tilsvarande den verdien som eige-
dommen	misser.»

Grunnlaget	for	jordskifteløsningen	bestemmer	altså	hvor-
dan	bruksrettigheter	skal	legges	ut	og	bruksadgang	forde-
les. Hver part har krav på å få igjen det samme som ved-
kommende	gir	fra	seg.	Dette	skal	drøftes	konkret	for	den	
enkelte	part	som	ledd	 i	saken	og	kan	visualiseres	ved	at	
det	føres	et	såkalt	jordskifteregnskap	som	viser	verdiene	
før	og	etter	 jordskiftet.	Med	det	 får	man	et	grunnlag	 for	
å	kontrollere	verdiene,	samt	om	garantien	om	at	kostna-

dene	eller	ulempene	ikke	blir	større	enn	nytten	for	noen	
bruksberettiget,	jf.	§	3-18,	er	oppfylt.

For	 bufeholdere	 ble	 det	 i	 jordskifteloven	 fra	 1979	 skilt	
mellom	eiendommer	i	og	utenom	sameie	ved	fastsetting	
av	 grunnlaget	 for	 jordskifteløsninga,	 som	 den	 gang	 ble	
kalt	 skiftegrunnlaget,	 jf.	 §§	27	og	28.	 I	et	 sameie	var	det	
medeiernes	 ideelle	 andel	 som	 dannet	 skiftegrunnlaget.	
Dersom	dette	 ikke	var	kjent	eller	noen	hadde	særretter,	
skulle	det	skiftes	etter	skatteskylden.	Hvis	det	hvilte	sær-
rettigheter	 på	 området,	 som	 ikke	 var	 utledet	 av	 skylden	
eller	 partsandelen,	 måtte	 både	 de	 ideelle	 andelene	 og	
særrettighetene	 verdsettes.	 Utenom	 sameiet	 skulle	 det	
som	 hovedregel	 skiftes	 etter	 grunnverdier.	 Det	 kunne	
også	føres	et	skifteregnskap,	der	de	som	hadde	særrettig-
heter	fikk	økt	sin	andel	ved	utlegging	av	individuelle	eien-
dommer,	mens	de	som	ikke	hadde	slike	rettigheter	ville	få	
en tilsvarende mindre andel. 

I	den	nye	jordskifteloven	er	§	27	tatt	ut.	Loven	er	generell	
og	gjelder	alle	typer	eiendommer,	mens	skatteskyld	kun	er	
oppgitt	 for	 landbrukseiendommer	etablert	 før	1980.	For	
slike	eiendommer	vil	skatteskyld	fortsatt	være	aktuell	ved	
fastsetting	av	partsforhold	i	jordsameie,	men	da	i	henhold	
til	sameieloven	§	2	andre	ledd:	

«Der	partane	ligg	til	serskilt	registrerte	grunneige-
domar	og	anna	høvetal	ikkje	er	kjent,	vert	dei	rekna	
etter	den	skatteskylda	kvart	av	bruka	hadde	då	
sameigehøvet	mellom	dei	kom	opp.	Er	den	ukjend,	
skal den skylda som galdt fram til lov 17. desember 
1836,	leggjast	til	grunn.»

Selv	om	§	27	i	1979-loven	ikke	finnes	i	gjeldende	jordskif-
telov,	er	dette	ikke	ment	å	være	en	realitetsendring.	

Både	verdsettingen	og	resultatet	av	 jordskiftet	 fastsettes	
ved	jordskifteavgjørelse,	jf.	§	6-23.

7.5.2 Fastsetting av grunnlaget for 
jordskifteløsningen i saker internt i 
reindriften

Reindriftsutøvernes	 bruk	 av	 naturressursene	 bygger	 på	
alders	tids	bruk	og	kan	også	være	rettskapende	utøvere	
i	mellom.	Arbeidsgruppen	har	drøftet	hvordan	man	skal	
fastsette verdien av de rettigheter som den enkelte part 
bringer inn i jordskifte. 

Av	 jordskifteloven	§	3-13	 framgår	det	som	nevnt	over	at	
jordskifteretten	skal	fastsette	bruksrettsforholdene	slik	de	
er.	Dersom	partene	er	enige	om	hele	eller	deler	av	grunn-
laget	 for	 jordskifteløsningen,	 kan	 retten	 bygge	 på	 dette.	
Dette må også gjelde i forhold til reindriften.

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2013-06-21-100/%C2%A73-20
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2013-06-21-100
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2013-06-21-100/%C2%A73-20
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2013-06-21-100/%C2%A73-21
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2013-06-21-100/%C2%A73-25
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2013-06-21-100/%C2%A73-26
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Tradisjonell	beitebruk
Reindriftsloven	§	59	gir	anvisning	om	at	beitebruksregler	
skal	bygge	på	tradisjonell	utøvelse	av	reindrift	på	de	aktu-
elle	arealene.	Disse	forholdene	bør	etter	arbeidsgruppens	
vurderinger	også	gjelde	ved	fastsetting	av	grunnlaget	for	
jordskifteløsningen.	

I	 reindriften	kan	man	 ikke	støtte	seg	på	skatteskyld	eller	
annet kjent forholdstall for å fastsette en ideell andel og 
dermed	 et	 verdigrunnlag,	 av	 den	 grunn	 at	 reinbeiteret-
ten ikke har vært knyttet opp mot en fast eiendom. Etter 
arbeidsgruppens	vurderinger	må	man,	om	ikke	partene	er	
enige	i	noe	annet,	fastsette	verdigrunnlaget	med	utgangs-
punkt	i	det	dyretallet	vedkommende	siida	eller	siidaandel	
har	 ført	 på	 beite.	 Slik	 tilnærming	 er	 foreslått	 hos	 Ravna	
(2008	s.	64)	og	arbeidsgruppa	finner	å	kunne	støtte	seg	til	
begrunnelsen	her.

Arbeidsgruppen	 ser	 det	 som	 hensiktsmessig	 å	 legge	
til	 grunn	et	 gjennomsnittlig	 reintall	 over	 et	 gitt	 antall	 år.	
Spørsmålet	vil	bli	hvilket	tidsrom	som	skal	legges	til	grunn.	
Ravna	(2008	s.	482)	anfører	at	dette	vil	være	et	 lovgiver-
valg,	 hvor	 det	 stilles	 opp	 henholdsvis	 10	 og	 20	 år	 som	
alternativer.	 Her	 kan	 det	 anføres	 at	 en	 kort	 tidsperiode	
i	mindre	grad	 vil	 fange	opp	ulikheter	 som	av	 forskjellige	
årsaker har gjort seg gjeldene. Et lengere tidsperspektiv 
vil	 i	større	grad	kunne	jevne	ut	ulikheter.	Samtidig	setter	
utviklingen	som	har	vært	i	reindriften	en	ramme	for	hvor	
langt bakover i tid det kan være relevant å gå.

Arbeidsgruppa	finner	det	problemtisk	å	fastsette	et	grunn-
lag	ved	å	ta	hensyn	til	forholdene	før	1980.	Dette	har	sam-
menheng med at reindriften fra 1970- tallet har vært igjen-
nom	en	sterk	 teknolgisk	utvikling.	Denne	utviklingen	har	
medført	betydelige	endringer	 i	 tradisjonelle	driftsformer.	
Videre bidro reindriftsloven av 1978 og reindriftsavtalen til 
grunnleggende	endringsprosesser	fra	gamle	til	nye	drifts-
former,	samt	til	strukturelle	endringer	i	næringen.	

Med	bakgrunn	 i	de	nevnte	 forhold	 foreslår	arbeidsgrup-
pen	at	grunnlaget	for	den	enkelte	siida	skal	fastsettes	med	
utgangspunkt	i	et	gjennomsnittlig	reintall	i	vårflokk	og	hvor	
man	ikke	bør	gå	lengre	tilbake	enn	1980.	

Reintall
Det	historiske	reintallet	for	siidaen	er	summen	av	de	tall	
som er rapportert og godkjent for den enkelte siidaandel 
(før	2007	driftsenhet)	i	perioden	etter	1980	gjennom	Mel
ding om reindrift,	jf.	reindriftsloven	§18.

Arbeidsgruppen	 understreker	 at	 dette	 reintallet	 danner	
utgangspunkt	 for	 siidaens	 eller	 siidaandelens	 partsan-
del	og	dermed	grunnlaget	 for	 jordskifte,	og	vil	 ikke	nød-
vendigvis være bestemmende for hvor mange rein som 
kan	 føres	 på	beite	 i	 dag.	Derimot	 vil	 partsandelen	 være	
bestemmende for siidaens andel av det totale reintallet 
som fastsettes for et fellesbeite.

Andre	forhold
Selv	om	det	historiske	reintallet	vil	 være	utgangspunktet	
for	partsandelen	 i	et	 fellesbeite,	vil	det	også	være	andre	
faktorer	 som	 må	 vurderes	 når	 andelen	 skal	 fastsettes.	
Dette	kan	være	tilfellet	dersom	flere	siidaer	bruker	ett	og	
samme	areal	til	ulike	tider.	

Illustrasjoner
Nedenfor	har	arbeidsgruppen	satt	opp	et	eksempel	på	en	
sak	der	deling	av	et	fellesbeite	skjer	som	ledd	i	en	bruks-
ordning	etter	jordskifteloven	§	3-8.	Før	jordskiftet	benyttet	
de	to	siidaene	ett	og	samme	areal,	men	til	ulike	tider.

Prosessen	 gjennomføres	 i	 flere	 etapper.	 Først	 avklares	
grensene	 for	 området.	 Dersom	 det	 foreligger	 uenighet	
omkring grensene må dette klarlegges i medhold av 
§ 3-13.

Det som skal fordeles verdsettes (boniteres) etter reglene 
i	 jordskifteloven	§	3-14.	Det	må	 tas	hensyn	 til	beitekvali-
tet,	reinens	behov	for	særlige	områder	eller	om	det	utgjør	
et	minimumsbeite	for	reindriften.	Område	med	særverdi	
kan	 være	 flyttelei,	 brunstland,	 kalvingsland,	 sentrale	 luf-
tingsområder,	samt	områder	 i	og	ved	anlegg	til	merking,	
skilling	 og	 slakting.	 Minimumsbeiter	 er	 det	 årstidsbeitet	
som	begrenser	distriktets	reintall,	og	er	et	viktig	grunnlag	
for	 fastsettelsen	av	øvre	reintall	 for	distriktet.	Videre	kan	
det	tenkes	at	området	har	ulik	verdi	for	den	enkelte	siida.	

Tabell	1 Illustrasjon	på	beregning	av	grunnlaget	for	jordskifteløsningen	for	den	enkelte	siida	

Siida Antall rein Beite	døgn
Sum	

beitedøgn
Beite 

kvalitet*
Effektive	

beitedager
Andels-

fordeling
Prosent 

fordeling

I 500 30 15 000 70	% 10 500 21/69 30	%

II 1 200 20 24 000 100	% 24 000 48/69 70	%

1 700 34 500 69/69 100	%
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Dernest	klarlegges	beitebruken	siden	1980	for	den	enkelte	
siida. Dette gjelder både i forhold til antall beitende rein og 
fastsatte	beitetider.	Til	slutt	vurderes	beitekvaliteten.	

Ved	å	multiplisere	antall	rein	med	beitedøgn	og	beitekva-
litet,	får	man	antall	effektive	beitedager,	som	gir	grunnlag	
for andelsfordelingen ved oppdeling av et fellesbeite. 

Beitekvaliteten	tidlig	 i	sesongen	settes	 til	100	%.	Senere,	
når	noe	er	nedbeitet,	settes	den	til	70%.

Når	en	så	skal	dele	fellesbeite	vil	Siida	I	få	30	%	av	verdien	
mens	Siida	II	får	70	%.	Det	er	beiteverdi	som	byttes,	ikke	
areal mot areal. 

Det	 er	 partene	 som	 er	 ansvarlig	 for	 å	 dokumentere	 og	
legge	 fram	 nødvendige	 bevis	 i	 saken.	 Forholdene	 nevnt	
over	 vil	 være	 gjenstand	 for	 drøftinger,	 og	 det	 kan	 være	
aktuelt	å	 føre	vitner	og	å	 innhente	uttalelser	 fra	 sakkyn-
dige.	De	ulike	faktorene	fastsettes	av	jordskifteretten	etter	
en	konkret	vurdering	i	hvert	enkelt	tilfelle.	

7.5.3 Fastsetting av grunnlaget for 
jordskifteløsningen i saker mellom 
reindriften og bufeholdere

Ved	 endringslov	 nr.	 8	 1996	 fikk	 jordskifteretten	 kompe-
tanse	 til	 å	 ordne	 bruken	 i	 saker	 mellom	 reindriften	 og	
bufeholdere,	jf.	 jordskifteloven	fra	1979	§	2	bokstav	c	nr.	
3.	I	lovforarbeidene	er	det	ikke	vurdert	hvordan	hovedvil-
kårene	for	jordskifte,	at	man	skal	skape	mer	tjenlige	eien-
domsforhold	 uten	 at	 partene	 blir	 påført	 større	 kostnad	
enn	 nytte,	 skal	 prøves	 (Ravna	 2008	 s.	 255–258).	 Det	 er	
heller	 ingen	vurdering	av	hvordan	verdien	av	det	parten	
har	med	seg	inn	i	 jordskiftet,	partenes	grunnlag	for	jord-
skifteløsningen,	skal	fastsettes.	

Konsekvensen av manglende veiledning i lovforarbeider 
om	 hvordan	 dette	 skal	 fastsettes,	 vil	 kunne	medføre	 at	
fordelingen	av	beiteadgang	mellom	reineiere	og	bufehol-
dere	 ikke	 gis	 nødvendig	 forutsigbarhet.	 Tilsvarende	 kan	
det være i fordelingen av beitetilgang mellom siidaer.

I	saker	hvor	reineiere	og	jordbrukere	er	involvert,	vil	par-
tene	ha	svært	forskjellig	utgangspunkt	når	grunnlaget	for	
jordskifteløsningen	skal	fastsettes.	Dette	medfører	at	det	
kan	være	vanskelig	å	prøve	vilkåret	i	jordskifteloven	§	3-18	
om at jordskif te ikke kan fremmes hvis kostnadene og 
ulempene	blir	større	enn	nytten	for	den	en	kel	te.	

I	en	bruksordningssak	mellom	reindriften	og	bufeholdere	
vil	 det	 ikke	 være	mulig	 å	 ta	utgangspunkt	 i	 andel	 i	 sam-
eie	eller	 grunnverdi	 for	bufeholders	eiendom,	da	denne	
ikke	kan	veies	opp	mot	reineiernes	beiterett.	Ravna	(2008	
s.  281)	 har	 lagt	 til	 grunn	 at	 når	 skiftegrunnlaget,	 eller	

grunnlaget	 for	 jordskifteløsninga,	 skal	 fastsettes	 i	 disse	
sakene,	må	det	tas	utgangspunkt	i	dyretall	for	begge	par-
ter.	 Arbeidsgruppen	 deler	 denne	 oppfatningen.	 For	 at	
dette	grunnlaget	kan	nyttes	til	å	 fordele	hvor	mange	dyr	
hver	part	kan	føre	på	beite,	eller	omfanget	av	areal	som	
legges	ut	til	hver	part,	må	det	omgjøres	i	samme	verdien-
het. Det må derfor fastsettes en omregningsfaktor mellom 
de	 forskjellige	 dyreartenes	 beiteforbruk	 eller	 planteopp-
tak. 

Ravna	(2008)	har	videre	lagt	til	grunn	at	i	et	fellesbeite	bør	
de	historiske	reintall	som	siidaen	har	ført	på	beite	legges	
grunn	(s.	277).	Når	det	gjelder	bufeholdere	har	Ravna	lagt	
til	grunn	det	antall	dyr	som	kan	vinterfôres	på	eiendom-
men.	 En	 annen	 tilnærming	 kan	 være	 å	 ta	 utgangspunkt	
i gårdens	etablerte	beitebruk	i	ordningsområdet,	som	da	
også	bør	regnes	ut	fra	det	antall	beitedyr	gården	har	ført	
på beite i et område over et gitt antall år. Nylige oppdyr-
kinger eller andre driftsomlegginger kan imidlertid lede 
til at antall dyr som kan vinterfôres på eiendommen blir 
noe	høyere	enn	det	dyretallet	som	kan	ledes	ut	av	de	siste	
årenes	beitebruk.	I	slike	tilfeller	kan	det	ifølge	Ravna	være	
mest riktig å benytte det antall dyr som kan vinterfôres på 
eiendommen	(s.	273).	Arbeidsgruppen	deler	denne	opp-
fatningen.

I et fellesbeite må det fastsettes hvor stor andel av et 
beitefelleskap	reindriften	og	bufeholderne	har	adgang	til	
å nytte.	For	å	 illustrere	dette	kan	man	ta	utgangspunkt	 i	
at	siidaen	ut	fra	historisk	bruk	kan	føre	500	rein	på	beite.	
Bufeholderne	kan	på	sin	side	føre	400	sau	på	fellesbeite,	
beregnet	ut	fra	det	antall	dyr	som	kan	vinterfôres	på	bru-
kene.	 For	 å	 beregne	 omregningsfaktoren	 for	 beitebruk	
mellom	sau	og	rein	kan	man	ta	utgangspunkt	i	hvor	mange	
forenheter	ei	søye	med	lam	har	behov	for	og	hvor	mange	
forenheter en rein med kalv har behov for. I beregningen 
av	forenheter	for	sau	og	rein	tas	det	utgangspunkt	i	dyre-
nes	kroppsvekt,	bevegelsesmønster	og	flokkstruktur.	

Arbeidsgruppen	har	registrert	uenighet	i	fagmiljøene	knyt-
tet	til	beregning	av	fôrenheter	på	rein	og	sau	og	vil	påpeke	
at det er behov for mer forskning på dette området. I den 
forbindelse	vil	 arbeidsgruppen	særlig	 trekke	 frem	behov	
for	mer	kunnskap	knyttet	til	beregning	av	fôrenheter	også	
for	villsau	og	rein.	

I	det	videre	legger	arbeidsgruppen	til	grunn	at	forholdstal-
let	i	fôropptak	mellom	sau	og	rein	er	1:1,2.	I	illustrasjonen	
vil	 da	 grunnlaget	 være	henholdsvis	 6/10	og	4/10	 for	 sii-
daen	og	for	bufeholderne.	Ved	fastsetting	av	et	dyretall	i et	
fellesbeiteområde hvor beitekapasiteten er mindre enn 
behovet,	vil	en	bruksordningssak	medføre	en	veid	avkort-
ning av beitetilgangen. I et tenkt eksempel er den langsik-
tige tåleevnen på beite satt til 800 beitedyr. Avkortning av 
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dyretallet	mellom	reineiere	og	bufeholdere	fremkommer	
i tabell 2.

Arbeidsgruppen	 viser	 til	 at	 det	 enkelte	 steder	 kan	 være	
overkapasitet	 på	 beite.	 For	 å	 utnytte	 beiteressursen	

i størst	mulig	grad	kan	det	da	være	ønskelig	å	øke	dyre-
tallet	 utover	 det	 historiske	 reintallet	 og	 antallet	 sau	 de	
aktuelle	bufeholderne	kan	vinterfôre	på	eiendommen.	En	
eventuell	økning	bør	i	så	fall	skje	etter	samme	forholdstall.	

Tabell	2 Avkortning	av	dyretall	mellom	reineiere	og	bufeholdere.	Beiteforholdstall	1:1,2

Dyreart Antall dyr
Omr.	 

faktor
Veid  

dyretall

Grunn-
lag for 

 jordskifte  
løsningen

Beite- 
kapasitet

Avkorting 
dyretall 

Omr.	 
faktor

Avkorting 
dyretall

Sau 400 400 4/10 320 320

Rein 500 1,2 600 6/10 480 1,2 400

Sum 900 1 000 800 800 720
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8. Mekling
I	dette	kapittelet	gis	det	en	vurdering	av	reindriftslovens	
meklingsbestemmelse og hvordan denne bestemmel-
sen	mer	effektivt	kan	benyttes.	Avslutningsvis	 i	kapittelet	
foreslår	 arbeidsgruppen	 retningslinjer	 for	 mekling	 etter	
reindriftsloven	§	73.	

8.1 Generelt	om	mekling

Konfliktløsning	 ved	 hjelp	 av	 en	 nøytral	 tredjeperson	 er	
en	 av	 de	 eldste	 konfliktløsningsmetodene	 som	 finnes.	
Mekling	er	i	alminnelighet	beskrevet	som	en	prosess	der	
en mekler	forsøker	å	få	to	eller	flere	parter	med	motstri-
dende	interesser	til	å	finne	en	felles	løsning	og	inngå	forlik.	
En	mekling	forutsetter	at	partene	er	innstilt	på	dialog,	og	
at	mekleren	har	de	personlige	forutsetninger	som	skal	til	
for å bygge bro mellom partene slik at de kan enes om en 
løsning.	Mekleren	må	således	ha	partenes	tillit,	og	evne	til	
å	bygge	ned	motsetninger.	Omfattende	faglig	innsikt	i	det	
konflikten	 gjelder	 vil	 ikke	nødvendigvis	 være	 avgjørende.	
Det viktigste vil være å få partene til å snakke sammen på 
en	konstruktiv	måte.	Mekleren	skal	fungere	som	en	kata-
lysator	i	en	prosess	som	fører	partene	fram	til	en	avtale.

Mekling	brukes	i	mange	sammenhenger	og	på	ulike	områ-
der,	enten	med	basis	 i	 lovverket	eller	med	basis	 i	avtale	
eller	 kontraktsforhold.	 Det	 må	 avgrenses	 mot	 voldgift,	
som er en form for privat rettergang.

8.2 Reindriftslovens	bestemmelser	
om	mekling

Reindriftsloven	§	73	har	følgende	bestemmelse:

«Fylkesmannen	kan	av	eget	tiltak	eller	etter	ønske	
fra	en	leder	av	siidaandel,	fra	en	siida	eller	fra	et	
distrikt bestemme at det skal megles mellom to 
parter	som	ikke	klarer	å	samarbeide	om	løsning	av	
en	konflikt.

Fylkesmannen	eller	Reindriftsstyret	utpeker	en	
person som antas å ha tillit hos begge parter som 
megler.	Megleren	innkaller	til	møte	med	rimelig	
varsel,	og	begge	parter	har	plikt	til	å	møte.

Nærmere	regler	om	gjennomføring	av	megling	fast-
settes	av	departementet.»

I	 NOU	 2001:35	 er	 det	 sagt	 følgende	 om	 bestemmelsen	
(side	119):

«Utvalget har gjennom forslaget om sammensetnin-
gen	av	distriktsstyret,	jf.	utkastet	§ 8–2,	og	regler	om	
fremgangsmåten	ved	utarbeidelse	av	bruksregler	
i	distriktet,	jf.	utkastet	§§ 9–1	flg.,	søkt	å	etablere	et	
grunnlag	for	at	de	rammer	som	settes	for	reindriften	
vil	kunne	være	bedre	tilpasset	samisk	tradisjon	og	
sedvane og dermed bidra til en reindrift med min-
dre	indre	konflikter	enn	i	dag.	I	en	del	tilfeller	vil	det	
kunne	oppstå	konflikter	mellom	distrikter,	og	utvalget	
har	sett	det	som	viktig	at	det	i	slike	tilfeller	blir	utar-
beidet	felles	bruksregler	for	området	hvor	f.eks.	to	
distrikter opplever stadig sammenblanding av rein 
eller	bruker	felles	flyttlei,	eventuelt	med	bistand	fra	
fylkesreindriftskontoret,	jf.	utkastet	§ 9–1	tredje	ledd.

Men	all	erfaring	viser	at	regler	alene	ikke	alltid	
er	tilstrekkelig	for	å	fjerne	eller	løse	alle	mellom-
menneskelige	konflikter.	Konflikter	kan	søkes	løst	
av	domstolene	eller	av	forvaltningen.	Reindriften	
er	imidlertid	en	næring	der	utøverne	er	nødt	til	
å samarbeide,	og	den	tradisjonelle	konfliktløsning	
gjennom rettsapparatet er ikke velegnet for men-
nesker som vil leve i nær kontakt med hverandre 
også	i	fremtiden.	Å	bringe	konflikten	inn	for	utenfor-
stående	kan	av	samme	grunn	være	vanskelig.

Alternative	konfliktløsninger	er	derfor	viktig.	Utval-
get har forslått regler om en formell meklingsord-
ning	i	utkastet	§ 12–5.»

I	 proposisjonen	 til	 loven	 er	 det	 sagt	 blant	 annet	 dette,	
Ot.prp.	nr.	40	(2006-2007)	side	71:

«Bestemmelsen	svarer	til	utvalgets	forslag	§	12-5.	
Dagens lov har ikke regler om mekling. Etter depar-
tementets syn er det viktig å åpne for en adgang til 
å	løse	konflikter	utenrettslig.	Dette	vil	kunne	gi	en	
mykere	og	mindre	formell	ramme	rundt	konfliktløs-
ningen	som	også	vil	gjøre	samarbeid	og	sameksis-
tens	lettere	senere.»
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Reindriftsloven	§	73	tredje	ledd	gir	departementet	adgang	
til å gi nærmere regler om mekling. Så langt er dette ikke 
gjort,	under	henvisning	til	at	man	først	ville	erfare	noe	mer	
hvordan	meklingsbestemmelsen	 i	 seg	 selv	 fungerte.	Det	
kan	 stilles	 spørsmål	 ved	 om	manglende	 regler/retnings-
linjer har vært en medvirkende årsak til at bestemmelsen 
i temmelig	beskjeden	grad	har	vært	brukt.

8.3 Andre	former	for	mekling

Mekling	 i	 domstolene	 har	 lange	 tradisjoner,	 både	 gjen-
nom den obligatoriske meklingen i forliksrådene og gjen-
nom forliksinitiativ fra dommeren i saken. I ny tvistelov er 
nettopp	dette	understreket	ved	at	den	nye	loven	har	fått	
navnet	«Lov	om	mekling	og	rettergang	i	sivile	tvister».	Opp-
fordring	til	forlik	og	mekling	er	tatt	inn	i	loven	på	ulike	nivå.

I	 tillegg	 til	de	 tvisteløsningsmetoder	som	nevnes	 i	 tviste-
loven,	kommer	nemndbehandling	ved	ulike	spesialnemn-
der	som	forbrukertvistutvalget	eller	lignende,	utenrettslig	
mekling som ikke omfattes av kap.7 (slik som advokatmek-
ling)	og	voldgift.	Nedenfor	 følger	en	kort	omtale	av	ulike	
meklingssituasjoner.

Plikt	til	å	forsøke	minnelig	løsning	før	sak	reises	etter	
tvisteloven	§	5-4
Tvisteloven	§	5-4	 legger	 til	 grunn	at partene	skal	under-
søke	om	det	er	mulig	å	løse	tvisten	i	minnelighet	før	sak	
reises,	og	de	skal	gjøre	nærmere	forsøk	på	dette.	Det	kan	
eventuelt	skje	gjennom	mekling	for	forliksrådet,	ved	uten-
rettslig	mekling	eller	ved	at	tvisten	bringes	inn	for	en	uten-
rettslig	 tvisteløsningsnemnd.	 Her	 har	 man	 altså	 en	 klar	
oppfordring	 til	 å	finne	en	minnelig	 løsning	 i	ulike	«trinn»	
før	rettsmekling.	Plikten	retter	seg	til	alle	parter	 i	konflik-
ten,	men	ifølge	forarbeidene	til	bestemmelsen	er	det	den	
som	vil	reise	sak	som	først	og	fremst	har	ansvar	for	å	sette	
i	gang	denne	kommunikasjonen.

Utenrettslig	mekling	etter	tvisteloven	kapittel	7
Den	nye	tvisteloven	har	i	kapittel	7	egne	regler	om	uten-
rettslig	mekling,	selv	om	dette	strengt	tatt	 ikke	er	en	del	
av	domstolenes	tvisteløsning.	Denne	lovfestingen	må	sees	
i sammenheng	med	partenes	plikter	før	det	kan	reises	sak,	
og at det kan bes om at domstolen oppnevner en mekler.

Utenrettslig	mekler	etter	tvisteloven	forutsetter	en	skriftlig	
avtale mellom partene. Parten skal delta i meklingen selv 
eller	 være	 representert	 ved	 en	 person	 med	 fullmakt	 til	
å inngå	avtale	om	minnelig	løsning.	Dersom	denne	avtalen	
ikke har bestemmelser som rent konkret beskriver hvor-
dan	meklingen	skal	foregå,	vil	meklingen	sannsynligvis	leg-
ges opp etter de samme prinsipper som for rettsmekling. 
Partene kan selv avtale hvem som skal være mekler og det 

er	ikke	stilt	noe	krav	om	kompetanse	for	meklere	i	uten-
rettslig mekling. 

Det	kan	holdes	møter	med	partene	hver	for	seg	eller	sam-
let.	 Den	 utenrettslige	 mekleren	 skal	 opptre	 upartisk	 og	
virke	for	en	minnelig	løsning.	Ved	utenrettslig	mekling	kan	
mekleren	 «sette	 fram	 forslag	 til	 løsning	og	 gi	 uttrykk	 for	
styrke	og	svakhet	i	partenes	rettslige	og	faktiske	argumen-
tasjon»,	 jf.	 tvisteloven	 §	 7-3	 tredje	 ledd	 fjerde	 punktum.	
Denne	formuleringen	er	ment	å	gi	en	mer	åpen	angivelse	
av meklingens innhold og mekleren kan være mer aktiv 
i forhold	til	å	sette	fram	forslag	til	minnelige	løsninger	enn	
ved rettsmekling. Slik tradisjonell mekling er godt egnet for 
tilfeller	hvor	det	er	forutsatt	at	mekler	skal	treffe	en	avgjø-
relse i saken dersom man ikke greier å forlikes. 

Det	skal	føres	en	protokoll	over	meklingen	som	viser	hvem	
som	deltar.	 Avgis	 det	 forklaring	 fra	 utenforstående,	 skal	
det angis hvem det er. En part som setter fram et forlikstil-
bud,	kan	kreve	dette	protokollert.

Meklingen	avsluttes	ved	at	det	inngås	minnelig	avtale,	ved	
at	mekleren	erklærer	at	videre	mekling	anses	uhensikts-
messig,	eller	ved	at	en	eller	begge	parter	erklærer	at	de	
ikke	ønsker	fortsatt	mekling.	Det	skal	angis	i	protokollen	at	
meklingen	er	avsluttet.

Ordinær	mekling	(ved	retten)	kapittel	8
Mekling	foregår	ved	at	retten	i	rettsmøte	eller	ved	annen	
kontakt	 med	 partene	 søker	 å	 legge	 grunnlaget	 for	 en	
minnelig	løsning.	Retten	skal	under	meklingen	ikke	holde	
møter	 med	 hver	 part	 for	 seg,	 eller	 motta	 opplysninger	
som	 ikke	kan	gjøres	kjent	 for	alle	berørte	parter.	Retten	
kan	ikke	sette	fram	forslag	til	løsning,	gi	råd	eller	gi	uttrykk	
for	synspunkter	som	er	egnet	til	å	svekke	tilliten	til	rettens	
upartiskhet.	Kommer	partene	til	enighet,	kan	forliket	inn-
gås som rettsforlik etter tvistemålsloven §	19-11. 

Rettsmekling	etter	kapittel	8
Rettsmeklingen	foregår	utenfor	rettsmøter.	Retts	mekleren	
bestemmer framgangsmåten i samråd med partene. Det 
kan	holdes	møter	med	partene	hver	for	seg	eller	samlet.	

Partene	 skal	møte	 selv	 under	 rettsmeklingen	 og	 kan	 ha	
med	prosessfullmektig.

Rettsmekler	kan	være	forberedende	dommer	i	saken,	en	
av	domstolens	øvrige	dommere	eller	en	person	fra	utvalg	
av	rettsmeklere	for	domstolen.	Retten	kan	med	samtykke	
av	 partene	 oppnevne	 rettsmekler	 utenfor	 utvalget	 av	
rettsmeklere.	Med	samtykke	av	partene	kan	 retten	også	
oppnevne	 en	 hjelper	 for	 rettsmekleren.	 Rettsmekleren	
skal,	 som	 ved	 utenrettslig	 mekling,	 opptre	 upartisk	 og	
søke	å	klarlegge	partenes	interesser	i	tvisten	med	sikte	på	

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?terms_and=rettsmekling&hilite=rettsmekling*;&grid=51575&&sDest=gL20050617z2D90z2EK7#gL20050617z2D90z2EK7
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20050617z2D90z2EzA719z2D11
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en	minnelig	løsning.	Rettsmekleren	kan	peke	på	forslag	til	
løsning	og	drøfte	styrke	og	svakhet	i	partenes	rettslige	og	
faktiske	argumentasjon.	

For rettsmeklere og hjelpere gjelder samme krav til habili-
tet	som	for	dommere.	Oppnevning	av	rettsmekler	eller	av	
hjelper	kan	ankes	på	grunnlag	av	inhabilitet.

Domstollederen	skal	sette	opp	et	utvalg	av	 rettsmeklere	
og	flere	domstoler	kan	ha	et	 felles	utvalg.	Medlemmene	
av	utvalget	bør	samlet	dekke	den	fagkyndighet	som	trengs	
ved rettsmekling for domstolen. 

I	tvistelovsforskriftens	§	9	er	det	presisert	at:

«Personer	som	utpekes	til	rettens	utvalg	av	retts-
meklere,	må	være	godt	personlig	egnet	som	mekler	
og ha kompetanse i og erfaring fra rettsmekling 
eller	annen	tilsvarende	meklingssituasjon.	Vedkom-
mende må i tillegg ha særlig innsikt innenfor fag- og 
livsområder der domstolen har behov for fagkom-
petanse	ved	rettsmekling.»

Dersom	saken	ikke	avsluttes	under	meklingen,	 fortsetter	
behandlingen ved domstolen. 

En	dommer	som	har	vært	 rettsmekler	 i	 saken,	kan	bare	
delta i den videre behandling av saken hvis partene ber 
om	det,	og	dommeren	selv	finner	det	ubetenkelig.

I	 de	 alminnelige	 domstolene	 er	 det	 en	 utstrakt	 bruk	 av	
mekling og rettsmekling. I jordskiftedomstolene mekles 
det	også	mye,	men	 ikke	nødvendigvis	 som	 rettsmekling.	
En del av årsaken til at det rettsmekles mindre i jordskif-
tedomstolene skyldes nok rent praktiske årsaker. Jordskif-
tedomstolene er gjennomgående små enheter med få 
dommere.	Dersom	rettsmekling	 ikke	fører	fram,	vil	dette	
virke inhabiliserende med hensyn til videre behandling 
i domstolene	og	saken	må	i	verste	fall	overføres	til	en	ny	
domstol. 

Mekling,	 herunder	 rettsmekling,	 er	 en	 egen	 kursmodul	
under	«introduksjonskursene»	 for	nyutnevnte	dommere.	
I	 tillegg	 tilbys	 egne	meklingskurs	 som	 går	 over	 3	 dager.	
Disse	 kursene	 omfatter,	 forhandlingsteknikk,	 meklings-
teknikk,	partspsykologi	m.m.	 I	dette	kompetansearbeidet	
brukes	 boka	 «Mekling	 i	 rettskonflikter»	 (Cappelen	 2006),	
skrevet	av	dommerne	Anne	Austbø	og	Geir	Engebretsen.

Mekling	 er	 et	 eget	 fag	 og	 krever	 en	 særlig	 kompetanse	
langt	utover	den	rent	faglige	kompetansen.	

8.4 Vurdering	av,	og	forslag	til	
bruk	av	reindriftslovens	
meklingsbestemmelse

For	at	reindriften	skal	fungere	og	ha	et	godt	arbeids	miljø,	
er	 den	 avhengig	 av	 godt	 naboskap.	 Løsning	 av	 tvister	
i domstolene	oppleves	ofte	opprivende.	Det	kan	ta	lang	tid	
å gjenopprette et godt forhold mellom partene i tvisten. 
En	utenrettslig	mekling	vil	 ikke	på	samme	måte	utfordre	
forholdet mellom partene. Utenrettslig mekling er også 
gunstig	der	man	ønsker	en	snarlig	og	rimelig	løsning.

Meklingsbestemmelsen	 i	 reindriftsloven	 er	 i	 liten	 grad	
benyttet. Selv om mekling er ment å være et viktig element 
ved	konfliktløsning,	går	det	ikke	klart	frem	av	forarbeidene	
hvordan	bestemmelsen	er	tenkt	brukt.	Som	nevnt,	er	det	
ikke gitt nærmere regler om mekling. 

Erfaring	 har	 vist	 at	 det	 ofte	 er	 to	 typer	 konflikter	 som	
det	søkes	 løsninger	 for	med	bidrag	 fra	reindriftsmyndig-
hetene.	For	det	 første	ved	konflikter	som	oppstår	under	
en	beitesituasjon.	Det	kan	for	eksempel	være	at	en	siida	
påstås å ha kommet over i en annen siidas beiteområder. 
En	annen	type	konflikt	er	når	det	skal	forhandles	om	per-
manente	løsninger	for	beitebruk	og	det	ikke	blir	enighet.	

Slik	 situasjonen	er	 i	 store	deler	 av	 indre	 Finnmark,	med	
stedvis	 et	 relativt	 høyt	 konfliktnivå,	 er	 fylkesmannens	
reindriftsavdeling opptatt med å mekle etter beste evne 
i  de	 konfliktsituasjoner	 som	 oppstår.	 Samtidig	 er	 det	
behov	for	å	utvikle	permanente	beitebruksordninger	gjen-
nom	utarbeidelse	av	beitebruksregler.	Distriktenes	arbeid	
med	 beitebruksreglene	 har	 vært	 vanskelig	 som	 følge	 av	
uenighet	om	beitefordelinger.	Noen	distrikter	der	uenig-
heten	har	vært	størst	har	ikke	vært	i	stand	til	å	utarbeide	
bruksreglene	i	det	hele	tatt.	I	slike	tilfeller	er	det	det	offent-
lige	som	må	utarbeide	bruksreglene.	

I	overskuelig	fremtid	vil	begge	typer	konflikter	kunne	prege	
hverdagen	i	reindriften,	og	spesielt	i	deler	av	Finnmark.	Det	
vil	derfor	være	behov	 for	et	system	til	å	håndtere	dette,	
og mekling kan for en del tilfeller være en hensiktsmessig 
måte.

Mekling	etter	reindriftsloven	er	en	ren	forvaltningsmessig	
mekling.	 Utover	 at	 det	 er	 forutsatt	 at	 mekleren	 skal	 ha	
partenes	 tillit,	 stilles	 det	 ingen	 ytterligere	 kompetanse-
krav	til	denne.	Mekling	som	konfliktløsning	er	godt	utviklet	
i  Norge.	 Arbeidsgruppa	 mener	 at	 man	 fortsatt	 skal	 ha	
mekling	som	et	 instrument	 i	 reindrifta,	men	at	dette	må	
utvikles	og	forbedres	for	å	kunne	fungere	etter	sin	hensikt.

Etter	 arbeidsgruppas	 syn	 bør	 departementet,	 i	 henhold	
til	 reindriftsloven	 §	 73	 siste	 ledd,	 gi	 nærmere	 regler	 om	
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gjennomføring	 av	mekling.	 Reglene	 bør	 utformes	 slik	 at	
de	på	den	ene	siden	gir	en	fleksibel	utenrettslig	 ramme	
for	meklingen,	 samtidig	 som	de	 gir	 grunnlag	 for	 en	 viss	
formell	 forankring	av	meklingen,	beskrivelse	av	prosedy-
rer	mv.	slik	at	meklingen	blir	gjennomført	så	rasjonelt	som	
mulig,	og	med	et	forpliktende	resultat	for	partene	dersom	
meklingen	fører	fram.	Dessuten	er	det	formålstjenlig	med	
en	viss	notoritet	dersom	meklingen	ikke	fører	fram	og	kon-
flikten	gir	grunnlag	for	annen	oppfølging,	jfr.	neste	avsnitt.

Ansvaret	 for	 denne	 meklingen	 kan	 i	 utgangspunktet	
fortsatt	 ligge	 hos	 fylkesmannen.	Her	må	man	unngå	 tvil	
om	 habilitet,	 dersom	 jordskifteretten	 f.eks.	 også	 ønsker	
å bruke	fylkesmannen	som	sakkyndig	i	samme	sak.	Dette	
vil	imidlertid	i	utgangspunktet	bare	være	tilfellet	der	fylkes-
mannen	selv	har	vært	mekler,	jf.	også	bestemmelsene	om	
avledet	inhabilitet	for	underordnede.	Det	at	fylkesmannen	
har utpekt	en	annen	utenforstående	person	som	mekler	
kan,	 hvis	 ikke	 særlige	 omstendigheter	 tilsier	 noe	 annet,	
ikke være tilstrekkelig til å konstatere inhabilitet. 

For	at	meklingen	skal	ha	en	fornuftig	funksjon	og	gi	resul-
tater,	er	det	viktig	med	kompetente	meklere	som	både	har	
faglig	kompetanse	om	reindrift,	men	ikke	minst	særlig	kom-
petanse	på	mekling.	Arbeidsgruppa	foreslår	at	reindriftslo-
vens	innledningskapittel	får	en	ny	§	8	a	hvor	Landbruks-	og	
matdepartementet	gis	myndighet	til	å	oppnevne	et	utvalg	
av	 fagkyndige	 meddommere.	 Arbeidsgruppa	 foreslår	 at	

personer	fra	dette	utvalget	også	kan	brukes	som	meklere.	
Det	kan	 i	mange	 tilfeller	være	en	utfordring	å	finne	per-
soner	som	kan	være	fagkyndige	meddommere,	meklere,	
mv.	Arbeidsgruppa	mener	at	en	løsning	på	dette	kan	være	
å hente	personer	fra	samme	utvalg.	Der	hvor	det	skjer	en	
mekling	før	en	rettslig	behandling	ved	jordskifteretten	vil	
det	 da	 nødvendigvis	 være	 en	 forutsetning	 at	mekler	 og	
fagkyndig meddommer ikke er samme person.

Arbeidsgruppa	foreslår	at	tallordet	to	strykes	i	første	ledd	
§	73.	Dette	for	å	fjerne	tvil	om	at	det	også	kan	mekles	der	
hvor	det	er	flere	enn	 to	parter	 involvert.	Videre	 foreslås	
det	at	Reindriftsstyrets	adgang	til	å	peke	ut	mekler	i	hen-
hold	til	§	73	annet	ledd	sløyfes.	Det	er	ikke	hensiktsmessig	
at	Reindriftsstyret	skal	ha	noe	rolle	her	 i	 tillegg	til	 fylkes-
mannen.

Retningslinjer
Arbeidsgruppa	 har	 laget	 et	 forslag	 til	 retningslinjer	 for	
mekling. Siktemålet med retningslinjene er å gi rammer 
for	meklingen	som	sikrer	en	effektiv	og	ryddig	meklings-
prosess samtidig som de ikke innebærer en for sterk 
rettsliggjøring	eller	at	nødvendig	fleksibilitet	går	tapt.	Som	
en	følge	av	en	slik	betraktning	har	arbeidsgruppa	ikke	sett	
det som formålstjenlig at regler om mekling gis i forskrifts 
form,	jf.	forvaltningsloven	§	2	første	ledd	bokstav	c.	Forslag	
til retningslinjer ligger som vedlegg til rapporten. 
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9. 	Behov	for	kunnskap	i	jordskifteretten	
om	samisk	sedvane,	kultur	og	
rettsforståelse

9.1 Innledning
I	 henhold	 til	 siste	 del	 av	mandatet	 skal	 arbeidsgruppen	
vurdere	og	fremme	forslag	til	tiltak	for	hvordan	man	sikrer	
nødvendig	kunnskap	og	kompetanse	i	jordskifteretten	om	
samisk	sedvane,	kultur	og	rettsforståelse.	

Gjennom	rapporten	har	arbeidsgruppen	ved	flere	anled-
ninger	understreket	betydningen	og	nødvendigheten	av	
at	 jordskifteretten	 øker	 sin	 kunnskap	 om	 samiske	 sed-
vane,	 kultur	og	 rettsforståelse.	 Videre	har	 arbeidsgrup-
pen	lagt	til	grunn	at	økt	kompetanse	om	disse	forhold	er	
en	forutsetning	for	at	man	skal	lykkes	dersom	det	åpnes	
for	 bruk	 av	 jordskifteretten	 også	 på	 interne	 forhold	
i reindriften.	Ved	håndtering	av	problemstillinger	mellom	
reindriftsutøvere	 er	 det	 særlig	 viktig	 at	 jordskifteretten	
øker	 sin	 kunnskap	 om	 reindrift	 og	 om	 reindriftsretten	
som del av sameretten. 

Arbeidsgruppen	har	vurdert	flere	tiltak	for	å	styrke	kunn-
skapen	 om	 samisk	 sedvane,	 kultur	 og	 rettsforståelse	
i  jordskiftedomstolene.	 Et	 sentralt	 underlagsdokument	
i	 disse	 diskusjonene	 har	 vært	 rapporten	 «Den samiske 
dimensjonen i rettsvesenet» (2011). Rapporten	 gir	 en	 god	
oversikt	 over	 situasjonen	 og	 foreslår	 en	 rekke	 tiltak	 på	
kort	og	lang	sikt.	Arbeidsgruppen	vil	påpeke	at	det	er	viktig	
at	de	tiltak	som	fremmes	 i	 rapporten	blir	 realisert,	og	at	
Domstoladministrasjonen	følger	opp	rapporten.

Første	del	av	dette	kapittelet	gir	en	beskrivelse	av	statens	
rettslige forpliktelser i forhold til det samiske folk på dette 
området og betydningen for domstolene. Deretter gis 
det	en	nærmere	orientering	om	retten	til	bruk	av	samisk	
språk i jordskifteretten. Siste del av kapittelet omhandler 
arbeidsgruppens	forslag	til	konkrete	tiltak	for	økt	kompe-
tanse	om	samisk	sedvane,	kultur	og	rettsforståelse	i	jord-
skifterettene. 

9.2 Statens	rettslige	forpliktelser	
overfor	det	samiske	folk	
og	betydning	av	dette	for	
domstolene

I	 NOU	 1999:19	 Domstolene	 i	 samfunnet	 (Domstol-
kommisjonen)	 og	 NOU	 1999:22	 Domstolene	 i	 første	
instans	(Strukturutvalget),	er	kravet	til	kunnskap	om	samisk	
rett,	kultur	og	rettsforståelse	behandlet.	I	begge	utrednin-
gene	slås	det	fast	at	forpliktelsene	i	Grunnloven	§	110a	(nå	
§	108)	har	betydning	for	organiseringen av domstolene slik 
at det oppnås reell likestilling mellom samer og nordmenn 
med	 hensyn	 til	 å	 få	 rettsspørsmål	 behandlet.	 Utrednin-
gene slår videre fast at plikten til å sikre reell likestilling har 
betydning	for	adgangen	til	å	benytte	samisk	språk,	og	for	
de	kravene	som	må	stilles	til	domstolenes	kunnskaper	når	
det	gjelder	rett	og	kultur.

Arbeidsgruppen	 understreker	 at	 det	 foreligger	 en	 tungt	
forankret rettslig plikt for den norske stat til å sikre at dom-
stolene	tilegner	seg	og	innehar	nødvendige	kvalifikasjoner	
innen	samisk	rett	og	kultur.	Plikten	omfatter	både	det	pro-
sessuelle	i	å	kunne	føre	en	sak	på	samisk,	og	det	materielle	
ved at man skal ha kjennskap til samisk sedvane og retts-
oppfatninger.	Det	er	derfor	viktig	at	domstolene,	ikke	minst	
særdomstoler	 som	 behandler	 land-	 og	 ressursspørsmål,	
må ha en innretning som tar tilstrekkelig hensyn til samisk 
språk,	kultur,	rettstradisjoner	og	internasjonal	urfolksrett.

9.3 Nærmere	om	retten	til	å	bruke	
samisk	språk	i jordskifteretten

Arbeidsgruppen	viser	til	at	samisk	og	norsk	er	likeverdige	
språk. Språkene skal være likestilte etter bestemmelsene 
i	 samelovens	kapittel	3.	Sameloven	§	3-1	nr.	1	definerer	
forvaltningsområdet for samisk språk hvor spesielle regler 
skal gjelde. 
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Følgende	jordskiftedomstoler	omfattes	helt	eller	delvis	av	
forvaltningsområdet:
 – Finnmark jordskifterett
 – Nord-Troms jordskifterett
 – Ofoten	og	Sør-Troms	jordskifterett
 – Salten jordskifterett
 – Nord-Trøndelag	jordskifterett

Domstolene og Domstoladministrasjonen omfattes av 
definisjonen	av	offentlig	organ	i	sameloven	§	3-1	nr.	2.	Alle	
domstolene	med	jurisdiksjon	som	helt	eller	delvis	omfat-
ter	 forvaltningsområdet,	 er	 regionale organ i henhold til 
samelovens bestemmelser.

For	domstolene	i	forvaltningsområdet	innebærer	dette:
 – Utvidet	rett	til	bruk	av	samisk	som	språk
 – Oversettelse	av	lover	og	forskrifter
 – Kunngjøringer	skal	skje	på	både	samisk	og	norsk
 – Skjema skal foreligge på både samisk og norsk
 – Rett	til	svar	på	samisk	når	man	henvender	seg	muntlig	
til organet

 – Utvidet	rett	til	muntlig	henvendelse	på	samisk
 – Rett	til	å	inngi	prosesskrifter,	bevis	m.v.	på	samisk
 – Rett	til	å	snakke	samisk	i	rettsmøte
 – Rett	til	å	motta	rettsbok	på	både	samisk	og	norsk

Arbeidsgruppen	har	vurdert	at	disse	forpliktelsene,	i	tillegg	
til	 de	 konkrete	punktene	 som	er	 stilt	 opp	overfor,	 inne-
bærer	at	det	i	noen	jordskiftedomstoler	bør	ansettes	per-
sonell med samisk språk. Dette gjelder i særlig grad ved 
domstolen	i	Finnmark.	Ved	utlysning	av	stillinger	foreslår	
arbeidsgruppen	at	kunnskap	i	samisk	språk	vil	bli	vektlagt	
ved tilsettinger. 

9.4 Økt	kompetanse	
i jordskifteretten

9.4.1 Jordskiftedommernes kompetanse

Kompetanse	knyttet	til	masterutdanningen
For	 å	 være	 kvalifisert	 til	 å	bli	 jordskiftedommer	må	man	
tilfredsstille	utdanningskravet	i	jordskifteloven	§	2-4.	Dette	
innebærer	at	man	må	ha	en	jordskiftefaglig	utdanning	på	
masternivå.	Dernest	må	man	dokumentere	en	variert	og	
relevant	 yrkeserfaring	 på	minimum	8-10	 år.	 Domstolad-
ministrasjonen	har	etter	delegasjon	fullmakt	til	å	fastsette	
kompetansekravene	som	skal	 ligge	 i	masterutdanningen	
i eiendom. Slike kompetansekrav er fastsatt av styret 
i Domstoladministrasjonen	i	juni	2014.	

Masterutdanningen	i	eiendom	har	fram	til	nå	utelukkende	
vært	 tilbudt	 ved	 Norges	miljø-	 og	 biovitenskapelige	 uni-

versitet	(NMBU).	Fra	høsten	2015	er	det	etablert	en	2-årig	
masterutdanning	i	eiendomsfag	ved	Høgskolen	i	Bergen.	
Universitetet	 i	 Tromsø	 –	 Norges	 arktiske	 universitet	 har	
signalisert	 at	 de	 ønsker	 å	 se	 nærmere	 på	 mulighetene	
for	å	tilby	en	master	i	eiendom.	Så	langt	er	det	konkludert	
med	at	det	ikke	vil	utviklet	en	slik	utdanning	på	eget	initia-
tiv	uten	ekstern	finansiering.	

Et	 utdanningstilbud	 i	 flere	 landsdeler	 vil	 sikre	 at	 man	
i  fremtiden	 kan	 rekruttere	 jordskiftedommere	 som	 vil	 bo	
og arbeide i egen landsdel. Dette er svært viktig for Nord-
Norge	hvor	rekrutteringen	er	utfordrende.	Et	utdanningstil-
bud	i	Nord-Norge	vil	også	bidra	til	å	styrke	muligheten	for	
å	 rekruttere	 kandidater	 fra	 den	 samiske	 befolkningen	 og	
dermed være et viktig bidrag til at Norge kan oppfylle sine 
folkerettslige	 forpliktelser	 overfor	 samene.	 Et	 slikt	 utdan-
ningstilbud	vil	kunne	ha	en	særlig	vinkling	opp	mot	reindrift	
og	samiske	rettsforhold	og	dermed	være	en	ressurs	ut	mot	
de	 øvrige	 utdanningsinstitusjonene.	 Arbeidsgruppen	 ber	
derfor	aktuelle	statlige	organer;	Domstolsadministrasjonen,	
Landbruks-	og	matdepartementet	og	Sametinget	om	å	ta	et	
tydelig	initiativ	overfor	universitetet	i	Tromsø	med	siktemål	
å	etablere	et	slikt	studium	ved	universitetet.	 Initiativet	må	
innbefatte	bistand	til	å	finne	en	hel	eller	delvis	finansiering	
av	utvikling	og	oppstart	av	et	slikt	studium.	

Dagens	masterutdanning	i	eiendom	er	generell,	 i	den	for-
stand	at	det	ikke	er	lagt	opp	til	en	egen	«dommerutdanning»	
for	kandidater	som	ser	for	seg	et	slikt	karriereløp.	Jordskifte-
domstolene	rekrutterer	hvert	år	et	mindre	antall	jordskifte-
dommere	 og	 utdanningen	 må	 derfor	 være	 tilpasset	 det	
samlede	behovet	for	denne	type	kompetanse	i	samfunnet.

Domstoladministrasjonen	har	valgt	å	utforme	kompetan-
sekravene	 som	en	 retningslinje	 for	 utdanningsinstitusjo-
nene,	og	forutsetter	at	disse	skal	kontrolleres	og	videreut-
vikles innenfor rammen av de eksisterende samarbeidsav-
taler	med	institusjonene.

I gjeldende retningslinjer pkt. 4.1. har kompetansekravet 
vedrørende	samisk	kultur	og	rettsforståelse	fått	følgende	
ordlyd:

«4.1 Eiendomsfag
Eiendomsfag	skal	utgjøre	tyngdepunktet	i	mas-
terutdannelsen	og	kompetansen	skal	ligge	på	
et	høyt	nivå.	Kandidaten	må	ha	kunnskap	om	
jordskifteloven,	begrepene	ved	jordskifte,	de	mate-
rielle	delene	ved	et	jordskifte,	problemanalyse,	
og	planlegging.	Kandidaten	må	også	ha	kunnskap	
om	utviklingstrekk	ved	eiendoms-,	ressurs-	og	
bruksforhold	i	Norge	og	hovedtrekkene	i	historisk	
eiendomsgeografi	og	eiendomsdannelse,	herunder	
for	Samiske	områder...»
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Arbeidsgruppen	er	delt	i	synet	på	hvor	og	hvordan	man	vil	
få	best	effekt	av	disse	kompetansetiltakene.

Et	 flertall	 i	 arbeidsgruppen	 foreslår	 at	 Domstols	admini-
strasjonen,	 i	den	videre	dialogen	med	utdanningsinstitu-
sjonene,	arbeider	for	at	det	innarbeides	et	eget	fag	i	same-
rett/reindriftsrett	 i	 de	 obligatoriske	 studieplanene	 med	
minimum	5	studiepoeng.	 I	 tillegg	må	det	utvikles	valgfrie	
fag	 innenfor	dette	området	som	stimulerer	aktuelle	kan-
didater til å spesialisere/fordype seg innenfor fagområdet. 
Slik	stimulering	kan	eksempelvis	skje	ved	at	det	tas	med	
i utlysninger	at	slike	fag	vektlegges	ved	tilsetting	i	dommer-
stillinger. I dette arbeidet er det også viktig at Sametinget 
og reindriftsnæringens organisasjoner engasjerer seg 
direkte	 overfor	 utdanningsinstitusjonene	 for	 å  øve	 nød-
vendig påtrykk.

Denne	flertallsgruppen	er	innforstått	med	at	det	jordskif-
tefaglige	miljøet	er	 lite,	herunder	også	at	undervisnings-
ressursene	er	begrenset.	Det	er	likevel	svært	viktig	at	de	
nevnte	fagene	innarbeides	i	studieplanene.	Utdanningsin-
stitusjonene	 oppfordres	 til	 å	 samarbeide	 på	 tvers	 og	
innhente	 ressurser	 der	 det	 trengs,	 også	 når	 det	 gjelder	
undervisning	i	reindriftsrett,	samisk	kultur	og	samerett.	

Et eget fag i samerett/reindriftsrett vil også være et vik-
tig fag for andre kandidater som skal arbeide med eien-
domsutforming,	og	da	særlig	for	fremtidige	regionale-	og	
kommunale	 planleggere.	 Plan-	 og	 bygningsloven	 har	 en	
rekke	 verktøy	 som	 gir	 kommuner	 og	 fylkeskommuner	
mulighet	til	å	følge	opp	nasjonale	mål	om	å	sikre	det	mate-
rielle	grunnlaget	for	den	samiske	reindriften.	I	den	forbin-
delse	 vises	 det	 til	 at	 Grunnloven	 §	 108	 og	 folkerettslige	
bestemmelser	 forplikter	 både	 kommunale,	 regionale	 og	
statlige	myndigheter	til	å	gjøre	hensynet	til	samisk	kultur,	
næringsutøvelse	og	samfunnsliv	til	gjenstand	for	særskilt	
behandling	 i	samfunnsplanleggingen	generelt,	og	 i	areal-
planleggingen	spesielt.	Dette	gjelder	i	samtlige	kommuner	
og	regioner	hvor	det	utøves	samisk	reindrift.	

Et	 mindretall,	 representert	 ved	 Hilde	 Wahl	 Moen,	 mener	
man	får	best	effekt	av	kompetansetiltakene	når	disse	settes	
inn	overfor	den	gruppen	som	faktisk	er	utnevnt	til	jordskif-
tedommere.	Mindretallet	viser	til	at	utdannelsen	er	generell	
og	at	det	normalt	vil	gå	10-15	år	fra	man	er	utdannet	til	man	
er	kvalifisert	til	å	bli	utnevnt	som	jordskiftedommer.	Dette	
begrunnes	 også	med	 at	 kunnskap	må	 anses	 som	 «fersk-
vare»,	og	det	man	har	lært	som	ligger	10-15	år	tilbake	i	tid	vil	
ha	begrenset	verdi.	Disse	tiltakene	er	omtalt	i	punktet	under.

Kompetanse	knyttet	til	etterutdanningen
Nyutnevnte	 jordskiftedommere	 og	 jordskiftedommerfull-
mektiger	tilbys	i	dag	«Introduksjonskurs»	i	regi	av	Domsto-
ladministrasjonen	sitt	kompetanseprogram.	Dette	utdan-

ningstilbudet	går	over	2	år	og	omhandler	både	prosessu-
elle og jordskiftefaglige tema. 

Etter	arbeidsgruppens	vurdering	er	det	viktig	at	det	også	
i	 introduksjonsprogrammet	 gis	 en	 innføring	 i	 same-	 og	
reindriftsrett,	 samisk	 kultur	 og	 rettsforståelse.	 Kandida-
tene	får	da	et	påfyll	i	utdanningen	som	er	tilpasset	de	som	
har	valgt	og	blitt	utnevnt	til	dommer.	

Arbeidsgruppen	foreslår	og	henstiller	derfor	Domstolad-
ministrasjonen til å styrke same- og reindriftsrett i intro-
duksjonskursene.

Arbeidsgruppen	er	delt	 i	synet	på	om	disse	kursene	skal	
gjøres	eksamensrettet.	

Et	 flertall	 viser	 til	 at	 erfaringsmessig	 øker	 innsatsen	 og	
dermed	 læringsutbytte	om	slik	utdanning	avsluttes	med	
en	 vurdering	 i	 form	 av	 hjemmeeksamen	 (innlevering	 av	
essay)	eller	annen	vurderingsordning.	På	denne	bakgrunn	
foreslår	flertallet	at	 introduksjonskursene	med	same-	og	
reindriftsrett	gjøres	eksamensrettet	i	en	eller	annen	form.

Et	mindretall,	 representert	 ved	 Hilde	Wahl	Moen	 og	 Liv	
Nergaard,	viser	til	at	ingen	av	de	øvrige	kursene	som	inn-
går	i	dette	tiltaket	er	gjort	eksamensrettet,	og	de	ser	ingen	
grunn	til	at	et	nytt	innføringskurs	i	same-	og	reindriftsrett	
skal ha en annen innretning.

Det	 gjennomføres	 også	 kurs	 og	 seminarer	 for	 jordskif-
tedommere hvor reindrift og samiske sedvaner er tema. 
Disse	 kursene	 arrangeres	 både	 av	 den	 enkelte	 jordskif-
tedomstol,	 DA	 (Kompetansekomiteen	 for	 dømmende	
funksjoner)	 og	 gjennom	 eksterne	 kanaler	 (Juristforbun-
det).	 Denne	 type	 etterutdanning	 skjer	 på	 frivillig	 basis.	
Disse	kursene	er	viktige	arenaer	hvor	aktuelle	problemstil-
linger	settes	på	dagsordenen.	Arbeidsgruppen	vil	henstille	
Sametinget	 og	 Norske	 Reindriftsamers	 Landsforbund	 til	
å fremme	tema	til	disse	kursene.	

Domstoladministrasjonen	har	ansvar	for	å	sørge	for	en	til-
fredsstillende	rekruttering	av	kandidater	med	variert	bak-
grunn	til	dommerembeter	og	for	å	tilrettelegge	søkepro-
sessen.	Innstillingsrådet	for	dommere	sin	rolle	er	å	sørge	
for	at	de	best	kvalifiserte	søkerne	tilbys	embetene.	

Arbeidsgruppen	 foreslår	 at	 Domstoladministrasjonen	
i utlysningsteksten	ved	dommerembeter	i	de	aktuelle	områ-
der tydelig går fram at kandidater med kompetanse innen 
same-	 og	 reindriftsrett,	 samisk	 kultur	 og	 rettsforståelse	
oppfordres	 til	 å	 søke.	 I	 tillegg	 foreslår	 arbeidsgruppen	 at	
det	ved	utlysninger	bør	tas	med	at	kunnskap	i	samisk	språk	
vil bli vektlagt ved tilsettinger. Utover å avspeile et behov gir 
dette også et signal om at slik kompetanse verdsettes. 



65Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften

9.4.2 Jordskiftemeddommernes kompetanse
Jordskiftemeddommernes faglige kompetanse er en vik-
tig del av rettsikkerheten jordskiftedomstolene er satt til 
å	ivareta.	Jordskifteloven	§	2-5	har	en	egen	bestemmelse	
om	«Utval	av	meddommere»	som	innebærer	at	det	i hvert	
jordskiftesokn	 skal	 være	 et	 særskilt	 utvalg	 av	 jordskifte-
meddommere.	Det	er	kommunen	som	oppnevner	med-
dommere i henhold til jordskifterettsleders skisserte 
behov	 i	 de	 enkelte	 kommuner.	 Utvalget	 skal	 utnevnes	
etter reglene i domstolloven om valg av meddommere. 
I lovens	§	2-7	er	det	en	egen	hjemmel	som	sikrer	at	dom-
meren	kan	oppnevne	meddommere	utenfor	utvalget	der-
som det er behov for en særlig kompetanse. I saker som 
omhandler	reindrift	har	man	i	stor	utstrekning	hatt	behov	
for å benytte seg av denne bestemmelsen.

Lovens	§	2-7,	første	ledd	har	følgende	formulering:

«I	kvart	jordskiftesokn	skal	det	vere	eit	særskilt	utval	
av	jordskiftemeddommarar.	Medlemmane	i	utvalet	
skal	vere	kunnige	i	saker	som	jordskifteretten	i	
jordskiftesoknet til vanleg har. Jordskifterettsleiaren 
fastset kor mange jordskiftemedommarar som skal 
utpeikast,	slik	at	en	kan	rekne	med	at	kvart	medlem	
kan	gjere	teneste	i	ei	sak	i	valperioden…»

Bestemmelsen,	 etter	 sin	 ordlyd,	 er	 forsåvidt	 dekkende	
også for behovet for reindriftsfaglig kompetanse. Det vil 
i så	fall	være	opp	til	domstolsleder	å	definere	dette	beho-
vet	når	kommunen	tilskrives	om	oppnevning	av	utvalget.	
Det	kan	derfor	diskuteres	om	det	er	nødvendig	å	endre	
bestemmelsen. Erfaringene med gjeldende lov er imidler-
tid	at	det	i	utvalgene	er	mangel	på	slik	kompetanse	og	at	
det	derfor	er	viktig	at	dette	får	et	tydeligere	uttrykk.	

Arbeidsgruppen	har	drøftet	ulike	løsninger	og	blant	annet	
vurdert	en	endring	 i	§	2-5	som	innebærer	at	 i	reindrifts-
områder	skal	det	særskilte	utvalget	ha	meddommere	med	
kompetanse om reindrift. 

Arbeidsgruppen	 har	 valgt	 å	 se	 på	 oppnevning	 av	 med-
dommere	i	sammenheng	med	utvikling	av	en	mer	effektiv	
bruk	 av	 dagens	 meklingsbestemmelse	 i	 reindriftsloven	
ved	at	aktuelle	meddommere	også	kan	benyttes	 til	ulike	
typer	 meklingsoppdrag.	 For	 å	 sikre	 nødvendig	 kompe-
tanse	hos	meddommere	og	bruk	av	meddommere	også	
som	 meklere,	 foreslår	 arbeidsgruppen	 at	 Landbruks-	
og matdepartementet etter forslag fra Sametinget og 
reindriftens organisasjoner gis kompetanse til å oppnevne 
meddommere.	Etter	arbeidsgruppens	vurderinger	er	det	
mest	hensiktsmessig	at	en	slik	løsning	kommer	inn	under	
bestemmelsen	om	 fagkyndige	meddommer,	 jf.	 domstol-
loven	§	94.	

Domstolloven	§	94	har	følgende	formulering:

«Ved oppnevning av fagkyndige meddommere 
skal retten oppnevne personer som har særskilt 
kyndighet	innenfor	det	saken	gjelder,	og	som	fyller	
vilkårene etter loven her for å være meddommer. 
Den	øvre	aldersgrensen	etter	§	70 annet ledd nr. 1 
og § 70 nr. 4 gjelder ikke ved oppnevning av fagkyn-
dige meddommere.

Skal det oppnevnes mer enn én fagkyndig med-
dommer,	skal	det	så	vidt	mulig	oppnevnes	like	
mange	av	hvert	kjønn.	Retten	skal	oppnevne	et	
eller	flere	varamedlemmer	for	de	fagkyndige	med-
dommerne,	med	mindre	den	finner	dette	åpenbart	
unødvendig.	Ved	forfall	gjelder	§	92.»

En	 slik	 ordning	 innebærer	 at	 man	 kan	 ha	 en	 «pool»	 av	
aktuelle	 fagkyndige	 meddommere	 uavhengig	 av	 kom-
mune/domssokn,	og	vil	sikre	at	næringa	selv	har	et	ansvar	
for og en god oversikt over ordningen.

I praksis er det ofte slik at dommeren inviterer hver av par-
tene	til	å	oppnevne	«sin»	meddommer	samtidig	som	dom-
meren sikrer at partene aksepterer forslagene. Partene 
kan	 også	 overlate	 helt	 og	 holdent	 til	 dommeren	 å  opp-
nevne	 fagkyndige	meddommere.	 Partene	må	 eventuelle	
reise innsigelse om at de ikke godtar meddommeren.

Arbeidsgruppen	finner	det	naturlig	at	en	slik	ordning	tas	
inn i reindriftsloven og ikke i jordskifteloven. Videre har 
arbeidsgruppen	tatt	utgangspunkt	i	at	dette	skal	være	obli-
gatorisk fordi det er viktig å sikre og styrke den reindrifts-
faglige kompetansen.

I	etterkant	av	at	utvalget	med	reindriftskyndige	meddom-
mere	er	oppnevnt,	foreslår	arbeidsgruppen	at	Landbruks-
direktoratet og Domstolsadministrasjonen i samarbeid 
gjennomfører	kurs	for	disse	i	den	hensikt	å	forberede	dem	
som	meddommere	og	meklere	i	reindriftssaker	som	føres	
for jordskifteretten 

9.5 Spørsmål	om	
organiseringstilpasning	av	
jordskiftedomstolen	

Arbeidsgruppen	har	drøftet	ulike	løsninger	for	en	organi-
seringstilpasning av jordskiftedomstolen for å ivareta Nor-
ges	forpliktelser	til	å	ha	domstoler	med	kunnskap	i	samisk	
språk,	rett	og	kultur.	Alternativer	som	er	vurdert	er	å eta-
blere en eller to nye reindriftsdomstoler for reindrifts-
saker,	 eller	 legge	 alle	 reindriftssaker	 til	 to	 spesialiserte	
jordskiftedomstoler.	Videre	er	det	vurdert	å	lokalisere	en	

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1915-08-13-5/%C2%A770
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1915-08-13-5/%C2%A770
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1915-08-13-5/%C2%A792
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eller to jordskiftedomstoler til et samisk kjerneområde og 
språkforvaltningsområde.	Gode	argumenter	kan	føres	for	
alle disse alternativene.

Utfordringene	 er	 ulike	mellom	 reinbeiteområdene,	men	
også innad i det enkelte område kan det være store for-
skjeller.	Omfang	og	bruk	av	jordskifteretten	vil	trolig	vari-
ere.	 Med	 dette	 som	 utgangspunkt	 ser	 arbeidsgruppen	
viktigheten av at det bygges opp kompetanse om samiske 
sedvane,	 kultur	 og	 rettsforståelse,	 og	 ikke	 minst	 om	
reindrift	 og	 reindriftsrett,	 innenfor	 alle	 jordskifterettene	
som	 sorterer	 inn	 under	 de	 samiske	 reinbeiteområdene.	
Utover viktigheten av at jordskifteretten har den materi-
elle	kunnskapen	på	plass,	vil	også	den	 lokale	 tilstedevæ-

relsen og tilknytningen være sentral. Det handler blant 
annet	om	kunnskap	om	lokale	 forhold	og	tilgjengelighet,	
og	ikke	minst	en	forutsigbarhet	for	de	reindriftsutøverne	
som	ønsker	å	bringe	saker	inn	for	jordskifteretten.	

Arbeidsgruppen	vil	be	Landbruks-	og	matdepartementet	
om	å	vurdere	etablering	av	en	jordskiftedomstol	innenfor	
reindriftens	kjerneområde	ved	å	flytte	jordskiftedomstolen	
fra	Vadsø	til	Tana.	En	etablering	i	Tana	vil	skape	en	større	
nærhet til så vel reindriftsnæringen som det samiske sam-
funnet,	og	også	legge	forholdene	til	rette	for	samhandling	
med Indre Finnmark tingrett. Dette vil også ha positiv 
effekt	knyttet	 til	blant	annet	økt	kompetanse	 i	 reindrifts-	
og	samerett,	samisk	sedvane	og	kulturforståelse.	
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10.  Avklaring av rettighetsforholdene 
på	høst-	og	vinterbeiteområder	 
i Vest-Finnmark

Med	bakgrunn	 i	 særlige	problemstillinger	 knyttet	 til	 uav-
klarte	beite-	og	andre	rettighetsmessige	forhold	på	høst-	
og	vinterbeitene	i	Vest-Finnmark	har	arbeidsgruppen	valgt	
å behandle dette særskilt.

Dette	delkapittelet	gir	først	en	gjennomgang	av	det	betyde-
lige arbeidet som er lagt ned for å fastsette siidagrensene 
og	sonegrensene	på	høst-	og	vinterbeitene	i	Vest-Finnmark,	
samt	 arbeidet	 med	 å	 ordne	 beitebruken	 innenfor	 dette	
området. Deretter foretas det en kort gjennomgang av 
arbeidet	med	utarbeidelse	av	bruksregler	for	distrikt	30A,	
30B	og	30C.	 For	 å	 synliggjøre	problemstillinger	 knyttet	 til	
dagens ordning er en tvist om gyldigheten av Fylkesman-
nens	forvaltningsvedtak,	herunder	vedtak	om	utdriving	av	
rein fra et område ved distriktsgrensen mellom reinbeite-
distrikt	30C	og	30B,	tatt	med	som	et	eksempel.	Avslutnings-
vis	fremmer	arbeidsgruppen	et	konkret	forslag	til	hvordan	
en	sak	for	å	få	avklart	rettighetsforholdene	på	høst-	og	vin-
terbeiteområdene	kan	gjennomføres	for	jordskifteretten.	

10.1		Dagens	situasjon

Tilgjengelige	 arealer	 for	 alle	 årstidsbeitene	 og	 bruksre-
gler	 som	 respekteres,	 er	 grunnleggende	 forutsetninger	
for en bærekraftig reindrift. En beitefordeling basert på 
disse	prinsippene	er	nødvendige	overalt	hvor	det	foregår	
reindrift. Etter reindriftsloven av 2007 er det distriktenes 
bruksregler	som	regulerer	når	og	hvordan	de	ulike	årstids-
beitene	skal	brukes.

I	flere	av	områdene	i	Finnmark	med	såkalte	«fellesbeitedis-
trikter»	har	uenighet	mellom	siidaene	om	rettighetsmes-
sige	forhold	vanskeliggjort	prosessen	med	å	få	utarbeidet	
bruksregler.	 I	 utgangspunktet	 behøver	 imidlertid	 ikke	
uavklarte	 rettighetsforhold	 å	 være	 til	 hinder	 for	 at	 slike	
distrikter	utarbeider	bruksregler.	Men	det	må	da	komme	
til	uttrykk	at	det	underliggende	rettighetsforholdet	er	uav-
klart,	og	at	bruksreglene	slik	de	foreligger	ikke	innebærer	
noe	standpunkt	til	disse	spørsmålene	eller	at	de	får	rettig-
hetsmessige konsekvenser.

Dersom	 det	 ikke	 oppnås	 enighet	 om	 beitebruken,	 fin-
nes	det	i	dag	muligheter	for	å	løse	dette,	fortrinnsvis	ved	
mekling	etter	bestemmelsene	 i	 reindriftsloven.	Rettstvis-
ter kan bringes inn for de ordinære domstolene. Det kan 
også	 settes	 fram	 krav	 om	 rettsutredning	 for	 Finnmarks-
kommisjonen,	 jf.	 forskrift	 om	Finnmarkskommisjonen	og	
Utmarksdomstolen	 for	 Finnmark	 §	 5.	 Reindriftslovens	
bestemmelse	om	mekling	ble	innført	i	2007.	Ordningen	gir	
myndighetene	mulighet	til	å	bestemme	at	det	skal	mekles	
i  en	 konflikt	mellom	 to	 parter	 som	 ikke	 klarer	 å  samar-
beide	 om	 løsning	 av	 en	 konflikt.	 Denne	 avgjørelsen	 kan	
enten	komme	i	stand	av	eget	tiltak	eller	etter	ønske	fra	en	
leder	av	siidaandel,	fra	en	siida	eller	fra	et	distrikt.	Rettsfor-
hold	som	omtalt	ovenfor,	kan	som	nevnt	bringes	inn	for	de	
ordinære domstolene. Imidlertid har det både fra nærin-
gen og fra reindriftsmyndighetene vært etterlyst andre 
rettsinstanser som på hensiktsmessig måte kan behandle 
denne	typen	spørsmål.	

I	vurderingen	av	om	man	skal	supplere	dagens	ordninger	
for	å	få	avklart	rettsforhold	i	reindriften	er	flere	alternati-
ver	blitt	vurdert.	Her	nevnes	egen	reindriftsdomstol,	Finn-
markskommisjonen og jordskifteretten. Fra myndighete-
nes	side	er	holdningen	at	det	ikke	er	ønskelig	å	etablere	en	
ny særdomstol for å avklare rettsforhold internt i reindrif-
ten.	Her	vises	det	til	Meld.	S.	nr.	9	(2011-2012).	Finnmarks-
kommisjonen har i dag myndighet til å behandle interne 
rettsspørsmål	i	reindriften,	dersom	noen	setter	fram	krav	
om	 det.	 Kommisjonen	 treffer	 derimot	 ikke	 rettslig	 bin-
dende	avgjørelser.	Dette	skjer	først	dersom	saken	bringes	
inn for Utmarksdomstolen for Finnmark. Kostnadene ved 
å	føre	sak	overfor	Utmarksdomstolen	for	å	avklare	retts-
forhold	 internt	 i	 reindriften,	og	hvor	Finnmarkseiendom-
men	ikke	er	en	part,	må	imidlertid	dekkes	av	partene	selv.	

I	 forbindelse	med	arbeidsgruppens	arbeid	har	utfordrin-
gene	på	høst-	og	vinterbeitene	i	Vest-Finnmark	blitt	truk-
ket	fram	som	en	særskilt	problemstilling.	Arbeidsgruppen	
har	 derfor	 valgt	 å	 belyse	 behovet	 og	 mulige	 løsninger	
ved	bruk	av	jordskifteretten	for	å	avklare	bruken	av	disse	
beite områdene. 
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10.2					Arbeid	med	fastsetting	
av	grenser,	og	ordning	av	
beitebruken	på	fellesbeitene

Inndelingen av reinbeitedistrikter skriver seg tilbake til 
slutten	 av	 1800-tallet.	 Med	 hjemmel	 i	 lov	 23.	 juni	 1888	
«om	forskjellige	Forhold	vedrørende	Fjeldfinnerne	i	Finn-
markens	 Amt»,	 fastsatte	 fylkesmannen	 forordning	 10.	
november	 1892	 som	 innebar	 at	 det	 ble	 opprettet	 fire	
store	sommerbeitedistrikter	på	øyene	og	halvøyene	langs	
kysten av Finnmark.

Reindriftsloven	 av	 12.	 mai	 1933	 avløste	 loven	 av	 1888.	
Fylkesmannen i Finnmark ga 3. november 1934 en forord-
ning	om	inndeling	 i	 reinsogn,	hjemlet	 i	 reindriftsloven	av	
1933	§	2	jf.	§	103.	Motivet	for	det	hadde	bl.a.	sin	bakgrunn	
i de tilstander som oppsto etter grensesperringen mot 
Finland	 i	1852,	og	skulle	hindre	ukontrollerte	overflyttin-
ger	fra	et	område	til	et	annet.	Inndelingen	i	reinsogn	fulgte	
omtrent distriktsinndelingen fra 1892 hvor fylkesmannen 
delte	Finnmark	fylke	i	fire	reinsogn:	Kautokeino,	Karasjok,	
Polmak	og	Varanger	reinsogn.	Her	vises	det	til	Reindrifts-
sjefens	utredning	om	distriktsinndeling	i	Finnmark	i	1994,	
Reindriften i Finnmark lovgivning og distriktsinndeling.

Inndelingen	 var	 også	 motivert	 ut	 fra	 et	 behov	 for	 enhe-
ter	som	kunne	stilles	til	ansvar	kollektivt	for	reinflokkene	i	
forhold	 til	 interessekonflikter	med	 jordbruksbefolkningen.	
Samtidig	ble	det	lagt	til	grunn	at	de	indre	områdene	var	fel-
les	områder	 for	Karasjok-	og	Kautokeinosamene.	Det	 var	
imidlertid	ikke	i	samsvar	med	bruken	av	vår/høst-	og	vinter-
beitene	å	innføre	betegnelsen	fellesbeite,	siden	bruken	var	
basert på sedvane. Den tradisjonelle fordelingen av vinter-
beitene levde imidlertid videre. 

Den tradisjonelle beitefordelingen mellom siidaene er nå 
delvis	brutt	opp.	Dette	kan	skyldes	motorisering	og	større	
flokker,	innbefattet	økt	konkurranse	om	beitene	samtidig	
som	 annen	 virksomhet	 har	 begrenset	 bruken	 av	 tradi-
sjonelle beiteområder. Uavklarte rettsforhold har også 
bidratt	til	denne	utviklingen.	

Reineierne	 har	 både	 felles	 interesser	 i	 å	 sikre	 et	maksi-
malt,	langvarig	utbytte	og	kan	ha	motstridende	interesser	
med	hensyn	til	hvordan	dette	utbyttet	skal	 fordeles.	Det	
kan	derfor	oppstå	konkurranse	mellom	de	enkelte	reinei-
ere,	ledere	av	siidaandeler,	siidaer	og	distrikter	i	forhold	til	
bruken	av	områdene.	

I St.meld. nr. 28 (1991–92) En bærekraftig reindrift ble det 
foreslått at et arbeid med en mer hensiktsmessig distrikt-

sinndeling	 burde	 igangsettes.	 Det	 ble	 i	 meldingen	 sagt	
følgende:

«Dette krever en oppdeling av de store fellesbei-
teområdene	som	brukes	som	vinterbeite.	Vår-	og	
høstbeitene	bør	fortsatt	være	sammenhengende	
fellesbeiteområder,	da	de	primært	skal	være	opp-
holdsplass	i	flyttingen	mellom	sommer-	og	vinter-
beite.»	

Og	videre:	

«Avgrensningen	av	vår-	og	høstbeite	må	imidlertid	
også	vurderes	i	sammenheng	med	distriktsinndelin-
gen	for	øvrig,	slik	at	det	oppnås	best	mulig	samlede	
løsninger.»	

I	1994	la	Reindriftssjefen,	etter	anmodning	fra	Landbruks-
departementet,	 fram	 en	 utredning	 om	distriktsinndeling	
i	 Finnmark,	 Reindriften i Finnmark lovgivning og distrikt
sinndeling.	 Reindriftsstyret	 hadde	 lenge	 anmodet	 om	 en	
slik	utredning	 for	å	 få	mer	hensiktsmessig	og	 tidsaktuell	
inndeling av reinbeitedistriktene i Finnmark. Utredningen 
foreslo	å	dele	Øst-Finnmark	reinbeiteområde	i	fire	distrik-
ter	og	Vest-Finnmark	reinbeiteområde	i	tre	distrikter,	i	alt	
sju	store	helårsdistrikter.	Distriktene	ville	i	hovedsak	gå	fra	
kysten	og	innover	til	vinterbeitene	og	den	finske	grensen.	
Forslaget	innebar	at	hvert	distrikt	skulle	ha	alle	årstidsbei-
ter	innenfor	sitt	distrikt	slik	at	det	kunne	bli	en	mer	helhetlig	
forvaltning	av	beiteområdene.	I	utredningen	ble	det	også	
fokusert	på	at	større	distrikter	reduserer	faren	for	inhabi-
litet	i	distriktsstyrene.	Distriktene	skulle	være	drifts-	og	for-
valtningsmessige	enheter,	og	det	ble	 forutsatt	en	 videre	
fordeling av beitene på de enkelte siidaene. Forslaget til 
ny	distriktsinndeling	ble	sendt	på	høring	i	1995.	Høringen	
avdekket stor motstand mot forslaget fordi mange mente 
det var i strid med rettigheter basert på sedvane. Saken 
ble	ikke	behandlet	i	Reindriftsstyret.	

Landbruksdepartementet,	Norske	Reindriftsamers	Lands-
forbund	og	Reindriftssjefen	ble	imidlertid	enige	om	å fort-
sette	arbeidet	med	å	finne	en	 løsning	på	distriktsinnde-
lingen.	 Høsten	 1995	 ble	 det	 oppnevnt	 arbeids-	 og	 sty-
ringsgrupper,	bestående	av	reindriftsutøvere,	som	skulle	
arbeide	 videre	 med	 inndelingen.	 Reindriftsforvaltningen	
var	sekretariat	for	arbeidet.	Målsettingen	var:	

«På	grunnlag	av	historiske	rettigheter	og	økologi	
å fastsette	et	styringssystem	og	et	flyttesystem	som	
sikrer	tilstrekkelig	forutsigbarhet	for	den	enkelte	
reineier og for den enkelte siida til å planlegge og 
å gjennomføre	en	langsiktig	og	velordna	reindrift».	
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Ved	behandling	av	St.prp.	nr.	54	(1998–99)	Om	Reindrifts-
avtalen	1999–2000,	ble	det	framholdt	at	det	var	nødvendig	
å forsere arbeidet med distriktsinndelingen og nye beite-
tidsbestemmelser.	Den	frie	konkurransen	om	begrensede	
ressurser	måtte	bringes	under	kontroll,	og	derfor	måtte	
utøverne	sikres	stabile	og	forutsigbare	rammebetingelser.

Styringsgruppen	 for	 Vest-Finnmark	 kom	 i	 1999	 fram	 til	
et forslag om en tredeling av distriktene 30 og 31. Da 
områdestyret	for	Vest-Finnmark	behandlet	saken,	mente	
styret	at	 styringsgruppens	 forslag	 til	dels	 ikke	 var	 i	 sam-
svar	med	den	sedvanemessige	bruken	av	området.	Ifølge	
områdestyret hadde det vokst fram en erkjennelse av at 
myndighetene	 ikke	 uten	 videre	 kunne	 regulere	 bruken	
av arealene dersom det forelå etablerte sedvanemessige 
bruksforhold	i	området.	Områdestyret	foreslo	at	forslaget	
til	styringsgruppen	burde	vedtas	midlertidig,	og	anbefalte	
at	en	kommisjon	burde	se	på	de	rettslige	forholdene	knyt-
tet til sedvane. 

Reindriftsstyret	behandlet	saken	 i	2000,	og	Reindriftssje-
fen la i sin saksframstilling vekt på at det var positivt at 
reindriften selv hadde kommet fram til et omforent forslag. 
Reindriftssjefen	foreslo	et	vedtak	der	reinbeitedistriktene	
30	og	31	ble	delt	 i	tre	nye	distrikter,	vestre	(30A),	midtre	
(30B)	 og	 østre	 distrikt	 (30C),	 slik	 styringsgruppen	 hadde	
foreslått.	Grensene	skulle	være	midlertidige.	Det	ble	også	
foreslått	nye	beitetider	 for	de	nye	distriktene.	Reindrifts-
styret	påpekte	motstanden	mot	styringsgruppens	forslag	
i	 høringsrunden	 og	mente	 at	 forvaltningen	måtte	 fram-
bringe opplysninger om de rettighetene som var basert på 
sedvane,	før	det	ble	foretatt	en	regulering.	Etter	Reindrifts-
styrets oppfatning var det behov for en prinsipiell avkla-
ring av de faktiske rettighetsforholdene i området og hva 
som	 legges	 i	 sedvanemessig	bruk.	Reindriftsstyret	 fulgte	
områdestyrets	forslag	om	å	opprette	et	utvalg	(Reinbeite-
rettsutvalget)	som	skulle	vurdere	disse	forholdene,	for	så	
å komme	med	et	forslag	til	en	distriktsinndeling.	Reindrifts-
styret vedtok i 2002 en midlertidig deling av distrikt 30 og 
31	 i	 tre	 soner	med	visse	 justeringer.	Distriktene	ble	 kalt	
30A,	30B	og	30C,	og	hvert	distrikt	besto	av	høst-/vår-	og	
vinterbeiter. Dette er fortsatt gjeldende inndeling. 

Reinbeiterettsutvalget	 la	fram	sitt	arbeid	 i	2002.	Utvalget	
konkluderte	med	at	de	midlertidige	sonegrensene	krenker	
etablerte	 rettigheter:	 «Grensene	 kan	 ikke	 trekkes	 slik	de	
er	 satt	 uten	 at	 det	må	utløse	 krav	om	erstatning	 fra	de	
siidaene som får sine sedvanemessige områder beskåret. 
Der dette dreier seg om kjerneområder for siidaens tradi-
sjonelle	vinterbeiteområde,	vil	dette	uten	tvil	gjelde.»	For	
mer	sporadisk	brukte	områder	kom	utvalget	til	at	regule-
ring	måtte	godtas.	Her	vises	det	til	Reinbeiterettsutvalgets	
innstilling fra 2002 side 29. 

Sommeren	 2004	 behandlet	 Reindriftsstyret	 saken	 på	
ny	 i	 lys	 av	 Reinbeiterettsutvalgets	 utredning.	 I	 tråd	med	
utvalgets	 tilrådning	ble	det	 i	 tillegg	 til	 administrative	dis-
triktsgrenser	 også	 fastsatt	 «beitegrenser»	 på	 hver	 side	
av	 distriktsgrensen.	 Beiterettsgrensene	 er	 ment	 å	 øke	
fleksibiliteten	 i	 den	praktiske	næringsutøvelsen	gjennom	
å åpne	for	begrenset	overlappende	beitebruk	på	tvers	av	
de administrative grensene. 

I	 2006	 startet	 Reindriftsforvaltningen	 opp	 arbeidet	med	
en treårig plan for fastsetting av resterende rammevilkår 
for	reindriften.	Dette	inkluderte	forsøk	på	å	få	til	 frivillige	
avtaler	om	beitebruken	på	 fellesbeiteområdene.	Det	ble	
lagt	inn	betydelige	ressurser	i	arbeidet	med	å	få	til	frivillige	
avtaler.	Dette	arbeidet	førte	imidlertid	ikke	frem.	

10.3			Fastsetting	av	bruksregler	for	
distrikt	30A,	30B	og	30C

Det	 er	 arbeidet	 aktivt	 i	 Landbruksdirektoratet	 og	 hos	
Fylkesmannen	 i	 Finnmark	 for	 å	 få	 utarbeidet	 og	 fastsatt	
bruksregler	for	distrikt	30A,	30B	og	30C.	

Arbeidet	 med	 bruksregler	 på	 høst-	 og	 vinterbeiteområ-
dene	er	også	vurdert	av	Riksrevisjonen. I	Dokument	3:14	
(2011-2012) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig 
reindrift i Finnmark	 s.	 10–11	 uttaler	 Riksrevisjonen	 blant	
annet	følgende:

«Avklaring	av	beitebruken	er	et	sentralt	element	i	
bruksreglene,	som	også	er	nært	knyttet	til	fastset-
telse	av	beiterettigheter.	På	kort	sikt	er	det	nødven-
dig	å	inngå	midlertidige	avklaringer	om	beitebruken	
gjennom	bruksreglene.	På	lengre	sikt	er	det	
avgjørende	at	beiterettighetene	også	stadfestes,	
slik	at	beitebruken	i	bruksreglene	er	i	samsvar	med	
intensjonene	i	reindriftsloven.	Etter	Riksrevisjonens	
vurdering	kan	imidlertid	ikke	arbeidet	med	å	avklare	
beiterettigheter,	blant	annet	i	domstolene,	være	til	
hinder	for	arbeidet	med	å	redusere	reintallet	i	hen-
hold	til	bruksreglene.»

Når	det	gjelder	arbeidet	med	å	utarbeide	bruksregler	for	
distrikt	30A,	30B	og	30C	har	Fylkesmannen	i	Finnmark	iht.	
reindriftsloven	§	58	utarbeidet	bruksreglene	for	distrikt	30	
C.	Fylkesmannen	i	Finnmark	har	også	startet	arbeidet	med	
å	fastsette	bruksreglene	for	distrikt	30	B.	Når	det	gjelder	
distrikt	30	A	er	bruksreglene	utarbeidet	og	fastsatt,	men	
jordskifteretten	 har	 satt	 til	 side	 beitebruksreglene	 med	
bakgrunn	i	at	retten	har	funnet	at	reglene	slår	urimelig	ut	
overfor enkelte. 
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Bruksreglene	 innebærer	 at	det	 er	 trukket	 administrative	
grenser	 mellom	 de	 enkelte	 siidaer.	 Mange	 siidaer	 har	
i prosessen	hevdet	rettigheter	til	angitte	områder	basert	
på	alders	tids	bruk.	Fylkesmannen	har	 ikke	myndighet	til	
å ta stilling til slike rettighetskrav. Dersom siidaer krever 
rettigheter	til	angitte	områder,	må	det	tas	ut	søksmål	ved	
domstolene eller fremsettes krav for Finnmarkskommi-
sjonen	mens	den	har	feltet	til	utredning.	Dersom	siidaer	
tilkjennes rettigheter via domstolene som avviker fra de 
bruksreglene	som	er	fastsatt,	må	bruksreglene	endres.	

10.4				 	Rettighetstvist	på	høst-	og	
vinterbeiteområdene	i	Vest-
Finnmark

Fylkesmannen	 fastsatte	 bruksregler	 etter	 reindriftslo-
ven	for	distrikt	30	C,	fordi	distriktet	ikke	selv	hadde	greid	
å utarbeide	bruksregler.	Der	det	forelå	rettighetsgrenser	
fastsatt	av	domstolene,	ble	disse	benyttet	som	beitegren-
ser. Fastsatte rettighetsgrenser forelå imidlertid bare 
i liten	grad,	og	kravene	basert	på	opparbeidede	rettighe-
ter var i stor grad overlappende. Fylkesmannen var derfor 
henvist	til	å	fastsette	grensene	mellom	siidaene	skjønns-
messig,	og	presiserte	at	grensene	måtte	endres	dersom	
enkeltsiidaer	fikk	fastsatt	rettighetsgrenser	som	avvek	fra	
grensene	i	bruksreglene.	

Da	 en	 siida	 beitet	 på	 områder	 som	 ifølge	 bruksreglene	
lå	utenfor	de	fastsatte	beitegrensene	for	dette	distriktet,	
sendte	 Fylkesmannen	 i	 Finnmark	 ut	 varsel	 om	 tvangs-
vedtak	 (utdriving)	 etter	 reindriftsloven	 §	 79	 til	 distriktet,	
med	 frist	 for	 uttalelse.	 Siidaen	 (saksøker)	 sendte	 da	 inn	
begjæring	 om	 midlertidig	 forføyning	 til	 Indre	 Finnmark	
tingrett.	Saksøker	hevdet	å	ha	rettigheter	til	reinbeite	i det	
omtvistede	området	på	grunn	av	kontinuerlig	bruk	i	 lang	
tid,	 og	 hevdet	 at	 Fylkesmannens	 vedtak	 var	 ugyldig	 på	
grunn	av	at	det	ikke	er	tatt	hensyn	til	dette	i	vedtaket.	

Retten	 uttalte	 i	 kjennelsen	 om	 midlertidig	 forføyning	 at	
det	 er	 usikkert	 om	 offentlige	 myndigheter	 kan	 regulere	
reindriften	 uten	 at	 de	 foretar	 en	 nærmere	 vurdering	 av	
om de privates rettigheter blir krenket.15 Ettersom retten 
mente	at	vedtaket	om	utdriving	ville	få	stor	betydning	for	
reinens	dyrehelse,	kom	den	til	at	reinen	ikke	kunne	utdri-
ves	selv	om	det	ikke	var	sannsynliggjort	at	saksøker	hadde	
beiterettigheter	i	området.	Saksøkers	krav	om	beiterettig-
heter	kunne	ikke	avvises	som	usannsynlig.	Retten	vurderte	
det	 videre	 slik	 at	 de	umiddelbare	 konsekvenser	 for	 sak-
søktes	reguleringsbehov,	herunder	sammenhengen	med	
reintallsfastsettingen,	ikke	var	like	store	som	for	saksøker.	

15 Indre Finnmark tingretts kjennelse av 26. mars 2015 i sak 15-
001524

Retten	uttalte	også	at	bruksregler	må	lages	ut	fra	en	vur-
dering	av	de	privatrettslige	beiterettigheter,	selv	om	slike	
rettigheter	kreves	av	siidaer	som	administrativt	tilhører	et	
annet distrikt.

Retten	 utelukket	 ikke	 at	 offentlige	 reguleringsinteresser	
foreligger	til	tross	for	at	rettighetsforholdene	er	uavklarte.	
Retten	tok	derfor	ikke	med	et	vilkår	om	at	tvang	ikke	skal	
kunne	gjennomføres	før	rettighetsforholdene	er	avklart.	

Indre Finnmark tingrett avsa kjennelse i saken den 26. 
mars	2015.	Slutningen	var	todelt.	Tingretten	kom	for	det	
første	til	at	den	midlertidige	 forføyningen	skulle	opprett-
holdes,	 slik	 at	 Fylkesmannens	 pålegg	 om	 utdriving	 ikke	
kan iverksettes. For det andre kom tingretten til at siidaen 
innen	 6	 måneder	 må	 anlegge	 søksmål	 for	 å	 få	 fastlagt	
beite	rettighetene	i	det	omstridte	området,	ellers	bortfaller	
den	midlertidige	forføyningen.

Slikt	søksmål	er	nå	reist.

10.5				Behov	for	avklaring	av	
rettighetsforholdene	på	høst-	
og	vinterbeiteområdene	i	Vest-
Finnmark

Gjennomgangen	 under	 punkt	 10.2	 viser	 at	 det	 er	 ned-
lagt omfattende arbeid for å etablere hensiktsmessige 
administrative	 grenser	 i	 høst-	 og	 vinterbeiteområdene	 i	
Vest-Finnmark,	samt	gjort	betydelige	forsøk	på	å	få	til	fri-
villige	avtaler	om	beitebruken	innenfor	disse	områdene.	

Dagens	 regelverk	 gir	 jordskifteretten	mulighet	 til	 å	 sette	
til	side	beitebruksreglene	dersom	retten	finner	at	de	slår	
urimelig	 ut	 for	 enkelte,	 eller	 er	 i	 strid	 med	 rettigheter	
ervervet	ved	særskilt	rettsgrunnlag.	Erfaring	viser	at	kon-
sekvensene	av	at	bruksreglene	settes	til	side	blir	at	man	
ikke	har	beitebruksregler	i	det	aktuelle	området.	I	og	med	
jordskifteretten	 ikke	har	myndighet	 til	 å	utarbeide	beite-
bruksregler	blir	 konsekvensen	at	distriktet	må	utarbeide	
nye	beitebruksregler.	

Erfaringene	 fra	 arbeidet	 med	 bruksreglene	 på	 høst-	 og	
vinterbeiteområdene i Vest-Finnmark tilsier at det er 
behov	for	å	avklare	bruken	og	rettighetsforholdene	innen-
for	disse	områdene.	Arbeidsgruppen	vil	tilrå	at	det	legges	
til rette for at disse sakene bringes inn for jordskifteretten 
og at man gjennom rettens behandling får avklart retts-
forholdene.

Det	er	flere	faktorer	som	er	sentrale	for	at	man	skal	lykkes	
med	et	slikt	arbeid.	Her	fremhever	arbeidsgruppen	saklig	
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kompetanse	 og	 dekkende	 regelverk	 for	 jordskifteretten,	
faglig	kompetanse	hos	jordskiftedommerne,	samt	tilgang	
på jordskiftedommere og meddommere. I tillegg må det 
sørges	for	at	det	blir	krevd	saker	for	større	områder	som	
blir	sett	under	ett,	samt	at	det	blir	stilt	tilstrekkelige	økono-
miske	ressurser	til	rådighet.

10.6				Konkret	forslag	til	
gjennomføring	av	
rettsavklaringer	på	høst	og	
vinterbeiteområdene	i	Vest-
Finnmark

I dette delkapittelet gjennomgås et konkret forslag til gjen-
nomføring	av	rettsavklaringer	på	høst-	og	vinterbeiteområ-
dene	i	Vest-Finnmark	som	et	case	eksempel.	En	avklaring	
vil	 være	mulig	dersom	Finnmark	 jordskifterett	 forsterkes	
over	en	viss	periode.	Hvor	lang	en	slik	periode	vil	være,	vil	
avhenge av antall rettstvister og hvor store områder det er 
behov for å avklare rettslig. Det må antas at en avklaring 
av grenser mellom distrikter og soner kan skje innenfor en 
ramme	på	2-3	år.	Dersom	det	er	mange	konflikter	mellom	
siidaer,	er	tidsperspektivet	mer	sannsynlig	4-5	år.	

Ved	avklaring	av	slike	bruksrettsforhold	vil	det	være	hen-
siktsmessig	å	se	større	områder	under	ett.	Arbeidsgrup-
pen	finner	det	derfor	nødvending	at	reindriftsmyndighe-
tene	 gis	 en	 særskilt	 hjemmel	 i	 reindriftsloven	 til	 å  kreve	
slike saker. Dersom reindriftsmyndighetene ved Land-
bruks-	og	matdepartementet	gis	slik	kompetanse,	vil	en	få	
en	hensiktsmessig	størrelse	på	sakene.	Slik	konsentrering	
er	svært	viktig	for	å	kunne	holde	tidsrammen,	og	for	å	se	
sakene	i	sammenheng.	Arbeidsgruppen	legger	til	grunn	at	
departementet vil være part i denne type saker. Det presi-
seres imidlertid at staten ikke vil ha noen rettslig interesse 
i	 saken.	Statens	 interesse	 ligger	 i	 få	 løsninger	 i områder	
hvor	 uavklarte	 rettighetsforhold	 har	 vært	 til	 hinder	 for	
utarbeidelse	 av	 bruksregler	 etter	 reindriftslovens	 ordi-
nære bestemmelser om dette.

Etter	arbeidsgruppens	vurderinger	bør	Finnmark	jordskifte-
rett	forsterkes	med:
2 jordskiftedommere 
1	jordskiftedommerfullmektig
2	ingeniører	
1 saksbehandler

For	dommerfullmektiger,	ingeniører	og	saksbehandler,	er	
det	mulig	å	opprette	engasjements	stillinger.	Det	kan	også	
opprettes midlertidige dommerstillinger.

Jordskifteloven åpner for at jordskifteretten kan splitte en 
sak	og	avslutte	deler	av	saken	for	seg,	jf.	§	6-20.	Klarleggin-
gen	av	rettsforhold	bør	starte	med	å	trekke	opp	hovedlin-
jene,	 sone-/distrikts	grensene.	Når	disse	 er	på	plass,	 bør	
det	være	mulig	å	arbeide	parallelt	i	flere	soner.	Jordskifte-
retten går altså fra det store til det mindre og oppretter 
flere	saker	der	kun	involverte	reineiere	er	part.

I	større	saker,	der	mange	er	involverte	og	en	har	flere	pro-
blemstillinger,	 kan	 en	 dommer	 følge	 forhandlingene	 og	
fungere	som	varadommer.	Dette	for	å	unngå	stans	i	saken	
og	full	reassumering	om	uforutsette	forhold	skulle	oppstå.	
Med	to	dommere	vil	det	også	være	mulig	å	kjøre	parallelle	
løp	og	behandle	flere	saker	samtidig.	 Jordskiftedommer-
fullmektigen	vil	kunne	forberede	og	utrede	saker	og	kan,	
om	vedkommende	har	kapasitet,	administrere	egne	saker.	

Utover	de	faste	medarbeiderne	i	et	slikt	prosjekt,	må	jord-
skiftemeddommere med vararepresentanter oppnevnes 
der	det	er	nødvendig,	enten	dersom	partene	eller	lederen	
av	retten	ønsker	det.

Følgende	saksgang	kan	være	aktuell:
1. Klarlegging	av	distrikts-	eller	sonegrensene	mellom:

 – Vestre	og	midtre	sone,	30	A	og	30	B
 – Midtre	og	østre	sone,	30	B	og	C
 – Østre	sone,	30	C,	mot	Rbd.	16.
 – Rbd.	16	mot	fellesbeite	øst	(Rbd.17)

Klarlegging av rettsforholdene innenfor hvert enkelt dis-
trikt	eller	sone:
 – Hvem har rettigheter?
 – Hva innebærer rettigheten (omfang)?
 – Fastsetting av grenser. 

2. Klarlegging av siidagrenser.
3. Klarlegging	av	rett	til	felles	installasjoner/bruksområder	

som	trekkveg,	gjerdeanlegg	med	mer.
4. Andre forhold.

Grenser som fastsettes vil bli koordinatbestemt. De vil 
fortløpende	 bli	merket	 og	 innmålt	 etter	 behov.	 Grenser	
og rettsforhold fastsettes ved dom etter jordskifteloven 
§  6-23.	 Dersom	 det	 fremforhandles	 enighet,	 vil	 retten	
utarbeide	 et	 forslag	 til	 fastsetting	 av	 grenser,	 retter	 og	
annet. Dette forslaget skal legges skriftlig fram for partene. 
Det	skal	være	kontradiksjon	og	partene	skal	kunne	uttale	
seg	både	 før	og	etter	 at	 forslaget	 er	utarbeidet,	 jf.	 jord-
skifteloven	 §	 6-23.	 Etter	 endt	 høring	 fatter	 jordskifteret-
ten	avgjørelse	ved	dom.	Hålogland	lagmannsrett	vil	være	
ankeinstans for alle saker ved Finnmark jordskifterett. 

Som	 tidligere	 påpekt,	 krever	 en	 avklaring	 av	 rettsforhol-
dene	 på	 høst-	 og	 vinterbeiteområdene	 at	 det	må	 bevil-
ges midler til nyansettelser og kontorhold. Økonomiske 
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ressurser	 omfatter	 også	 saksavviklingen	og	 saksomkost-
ninger.	 En	 mulighet	 er	 bruk	 av	 såkalte	 sideutgifter,	 jf.	
jordskifte	loven	§	7-1	bokstav	g	og	rettsgebyrloven	§	2.

Det	vil	være	ønskelig	å	rekruttere	minst	èn	erfaren	 jord-
skiftedommer til dette arbeidet. 

Jordskiftedomstolene	 i	Frostating	og	Hålogland,	som	har	
en	viss	erfaring	med	reindriftssaker,	har	ingen	ledige	res-
surser	til	dette	arbeidet,	noe	som	er	en	følge	av	flere	år	
med	 redusert	 bevilgning	 og	 stor	 økning	 i	 sakstilgangen.	
Det må derfor komme en særskilt bevilgning som tar 
høyde	for	dette.	

Arbeidsgruppen	mener	at	det	 ikke	 skal	 legges	opp	 til	 at	
staten	 dekker	 kostnader	 til	 gjennomføring	 av	 eventuelle	
ankesaker

En avklaring av rettighetsforholdene vil være et viktig til-
tak både i forhold til reintallstilpasningen og i forhold til 
arbeidet	 med	 bruksreglene.	 Om	 man	 får	 avklart	 rettig-
hetsforholdene,	vil	distriktenes	arbeid	med	bruksreglene	
bli betydelig lettere. Samtidig vil trolig behovet for bistand 
fra	jordskifteretten	for	å	løse	interne	konflikter	bli	betyde-
lig	redusert	over	tid.	
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11. Lovteknisk	regulering
11.1 Innledning
I	 dette	 kapittelet	 foreslås	 først	 endringer	 i	 reindriftsloven	
av 2007. Deretter foreslås endringer i ny jordskiftelov. Når 
det	gjelder	bakgrunnen	for	endringsforslagene	vises	det	til	
arbeidsgruppens	tidligere	vurderinger	og	forslag	i	rapporten.

I	 arbeidsgruppens	 vurderinger	 har	 det	 vært	 sentralt	
å utarbeide	et	sett	med	regler	som	er	lett	å	forstå	for	de	
som	skal	bruke	de	nye	bestemmelsene.	Videre	at	de	nye	
virkemidlene	er	rettet	inn	mot	reindriftens	utfordringer	og	
tilpasset dagens reindriftslov og ny jordskiftelov. I tillegg 
har	det	for	arbeidsgruppen	vært	viktig	at	nye	regler	skaper	
nødvendig	forutsigbarhet	for	den	enkelte	reindriftsutøver.	

11.2 Endringer	i	reindriftsloven

Ny	§	8	a.	Forholdet	til	annen	lovgivning

I	sak	hvor	reindriftsutøver	er	part	og	som	behand-
les etter jordskiftelovens bestemmelser gjelder 
domstolloven	§	94.	Landbruks-	og	matdepartemen-
tet	gis	kompetanse	til	å	oppnevne	et	utvalg	av	fag-
kyndige	meddommere.	Reindriftens	organisasjoner	
og Sametinget har forslagsrett.

Denne	 bestemmelsens	 første	 punktum	 fastslår	 at	 i	 sak	
hvor	reindriftsutøver	er	part	og	som	behandles	etter	jord-
skiftelovens	bestemmelser,	gjelder	domstolloven	§	94.	Av	
domstolloven	§	94	første	ledd	første	punktum,	følger	det	
at ved oppnevning av fagkyndige meddommere skal ret-
ten oppnevne personer som har særskilt kyndighet innen-
for det saken gjelder.

Av den nye bestemmelsens annet ledd foreslås det at 
Landbruks-	 og	 matdepartementet	 gis	 kompetanse	 til	
å  oppnevne	 et	 utvalg	 av	 fagkyndige	 meddommere,	 og	
hvor reindriftens organisasjoner og Sametinget har for-
slagsrett.	 Formålet	er	å	ha	en	 «pool»	av	aktuelle	 fagkyn-
dige	 meddommere	 uavhengig	 av	 kommune/domssokn.	
En slik ordning vil også sikre at de samiske interessene får 
en aktiv rolle.

En	slik	«pool»	med	fagkyndige	personer	forutsettes	også	
å	 kunne	 brukes	 i	 forbindelse	med	 reindriftslovens	mek-

lingsbestemmelse	ved	at	disse	kan	benyttes	til	ulike	typer	
meklingsoppdrag.	For	å	sikre	nødvendig	kompetanse	som	
meddommer	 og	 mekler	 vil	 det	 kunne	 være	 nødvendig	
med særskilte kompetansehevende tiltak. 

Ved	 saker	 for	 jordskifteretten	 forutsettes	 det	 at	 med-
dommere	plukkes	 fra	 disse	 obligatoriske	utvalgene.	 Ved	
mekling	 etter	 reindriftsloven,	 kan	 imidlertid	 også	 andre	
personer benyttes som meklere.

Ny	§	60	a.	Forholdet	til	jordskifteloven

Distriktsstyret,	siidastyret,	leder	av	en	siidaandel	og	
leder	av	sideordnet	rekrutteringsandel	kan	kreve	
rettsutgreiing	og	grensefastsetting	i	medhold	av	
kapittel	4	i	lov	om	fastsetjing	og	endring	av	retthøve	
på fast eigedom (jordskifteloven). Departementet 
kan kreve slik sak for å avklare grenser og rettighe-
ter	for	større	områder	der	det	utøves	reindrift.	For	
behandlingen av slike saker gjelder samme lov så 
langt den passer.

Jordskifteretten	kan	endre	og	fastsette	bruksregler	
for	et	reinbeitedistrikt	når	distriktsstyret	har	utar-
beidet	og	vedtatt	bruksregler	etter	§§	57	og	58,	og	
distriktsstyret,	siidastyret,	leder	av	en	siidaandel	
eller	leder	av	sideordnet	rekrutteringsandel	i	distrik-
tet har krevd saken inn for jordskifteretten innen 6 
måneder etter at de er godkjent av Fylkesmannen.

Som	en	del	av	arbeidet	med	bruksreglene	for	et	rein-
beitedistrikt	kan	distriktsstyret,	siidastyret,	leder	av	en	
siidaandel	og	leder	av	sideordnet	rekrutteringsandel	
kreve jordskifte i medhold av jordskifteloven kap 3 
med	virkemidlene	i	§§	3-4,	3-8,	3-9	og	3-10.	

Dersom distriktsstyrets arbeid etter reindriftsloven 
§§	57	og	58	ikke	fører	fram,	kan	distriktsstyret	eller	
Fylkesmannen kreve sak for jordskifteretten for 
å få	utarbeidet	og	fastsatt	bruksregler	for	distriktet.	
Distriktsstyret eller fylkesmannen kan også kreve 
sak	for	å	få	utarbeidet	og	fastsatt	felles	bruksregler	
mellom	distrikter,	jf.	reindriftsloven	§	57	siste	ledd.	
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Jordskifteretten kan fastsette reintall for den 
enkelte	siida.	En	reduksjon	i	reintallet	skal	skje	
i samsvar	med	§	60	tredje	ledd.

I	saker	som	berører	to	eller	flere	reinbeitedistrikt	
kan et distriktsstyre fremme egen sak i medhold av 
jordskifteloven	kap	3	med	virkemidlene	i	§§	3-4,	3-8,	
3-9 og 3-10. 

For	områder	brukt	i	fellesskap	skal	grunnlaget	
for	bruksregler	og	annen	ordning	fastsettes	etter	
bruksandel	i	området.	Utenom	områder	brukt	i	fel-
lesskap,	skal	bruksregler	og	annen	ordning	skje	slik	
at	bruksberettiget	får	tilbake	tilsvarende	bruksverdi	
som det vedkommende gir fra seg.

Arbeidsgruppen	foreslår	at	det	innarbeides	en	ny	samlet	
bestemmelse	 i	 reindriftsloven	om	 rettsutgreiing,	 grense-
fastsetting og jordskifte. Denne bestemmelsen gis som ny 
§	60	a.	Det	vises	til	kapittel	7	Vurdering og forslag  Reindrift 
og jordskifte,	for	detaljert	omtale.	

Første	 til	 fjerde	 ledd	 representerer	 hovedbestemmelsene,	
som innebærer at jordskifteretten kan behandle rettsfastset-
tende og rettsendrende saker internt i reindriften. Det vises 
til	de	generelle	vurderingene	under	punkt	7.3.2	og	7.4.3.

Første	 ledd	 gjelder	 de	 rettsfastsettende	 sakene.	 Første	
punktum	 inneholder	 bestemmelse	 om	 rettsutgreiing	
og	 grensefastsetting,	 hvor	 det	 også	 framkommer	 hvem	
i reindriften som kan kreve sak. Bestemmelsen vil være 
aktuell	 hvor	 det	 foreligger	 uavklarte	 rettigheter	 mellom	
siidaer og/eller reinbeitedistrikter imellom og/eller hvor 
det er behov for å få grenser nærmere fastsatt. Jordskifte-
lovens	bestemmelser	om	rettsutgreiing	og	grensefastset-
ting	forutsettes	å	gjelde.	I	andre	punktum	legges	det	opp	
til at departementet kan kreve slik sak for å avklare grenser 
og	rettigheter	for	større	områder	der	det	utøves	reindrift.	
Hensikten med dette er å få avklart rettighetsforhold og 
grenser	 i	 områder	med	 stor	 rettslig	 uklarhet	 og	mange	
rettighetshavere	og	hvor	utøverne	selv	 ikke	er	 i	 stand	 til	
å få brakt saken fram for jordskifteretten. Departementet 
vil,	utover	de	mer	innledende	skritt,	ikke	være	part	i	slike	
saker,	idet	staten	ikke	har	noen	rettslig	interesse	i	forhold	
til de privatrettslige rettighetene.

Andre ledd omhandler krav om rettsendring der hvor det 
foreligger	 bruksregler	 som	er	 godkjent	 av	 fylkesmannen	
og	Reindriftsstyret	i	henhold	til	reindriftsloven	§	58	første	
og	siste	ledd.	Med	dette	foreligger	det	en	adgang	til	å	få	
bruksreglene	 prøvd	 av	 jordskifteretten	 etter	 at	 det	 for-
valtningsmessige	 løpet	 er	 gjennomført.	 Det	 foreslås	 en	
6-månedersfrist for å fremme krav.

Etter	 tredje	 ledd,	 kan	det	 i	 forbindelse	med	et	pågående	
arbeid	 med	 bruksregler	 kreves	 jordskifte	 i	 medhold	 av	
jordskifteloven	kap	3	med	virkemidlene	i	§§	3-4,	3-8,	3-9	og	
3-10.	Siktemålet	er	her	å	få	løst	problemer	som	kan	oppstå	
underveis	og	som	reindriften	ikke	selv	finner	løsning	på.	

Etter	 fjerde	 ledd	 første	punktum,	kan	distriktsstyret	eller	
fylkesmannen,	der	hvor	arbeidet	med	å	fastsette	bruksre-
gler	etter	reindriftsloven	ikke	har	ført	fram,	kreve	sak	for	
jordskifteretten	for	å	få	fastsatt	bruksregler	for	distriktet.	
Jordskifteretten	kommer	her	inn	istedenfor	fylkesmannen,	
som etter dagens bestemmelser er den som i slike tilfeller 
skal	utarbeide	bruksregler	for	distriktet.	I	andre	punktum	
foreslås både distriktsstyret og fylkesmannen gitt adgang 
til	å	kreve	sak	for	å	få	utarbeidet	og	fastsatt	felles	bruks-
regler	mellom	distrikter,	jf.	reindriftsloven	§	57	siste	ledd.	
Felles	 bruksregler	 kan	 for	 eksempel	 være	 aktuelt	 der	 to	
eller	 flere	distrikter	 benytter	 samme	flyttlei	 eller	 hvor	 to	
eller	flere	distrikt	har	rett	til	å	bruke	samme	området.	

Femte ledd fastslår at jordskifteretten også kan fastsette 
reintall for den enkelte siida. Dette vil i mange tilfeller være 
en	naturlig	konsekvens	der	hvor	jordskifteretten	utarbei-
der	 nye	 beitebruksregler,	 idet	 endrede	 beitebruksregler	
kan	gi	 grunnlag	 for	 et	 endret	 reintall.	 I	 slike	 tilfeller	 gjel-
der	ikke	reindriftsloven	§	58	siste	ledd	om	at	reintallet	for	
den	enkelte	siida	skal	stadfestes	av	Reindriftsstyret.	Dette	
har	sammenheng	med	at	en	domstol	ikke	bør	overprøves	
av	et	 forvaltningsorgan.	For	øvrig	gjelder	reindriftslovens	
regler	om	reduksjon	av	reintall	i	reindriftsloven	§	60	tredje	
ledd	der	hvor	det	viser	seg	at	reintallet	er	for	høyt	i	forhold	
til det fastsatte.

Sjette ledd gir et distriktsstyre adgang til å kreve egen 
jordskiftesak	 i	saker	som	berører	 to	eller	flere	reinbeite-
distrikter. Siktemålet med denne bestemmelsen er å legge 
til	rette	for	at	to	eller	flere	distrikter,	med	jordskifterettens	
hjelp,	kan	ordne	andre	forhold	enn	det	som	omfattes	av	
bruksreglene.

I	syvende	ledd	omhandles	det	som	skal	danne	grunnlaget	
for en rettsendringssak i henhold til andre til sjette ledd. 
Bestemmelsen har ikke relevans for rettsfastsettende 
saker	etter	 første	 ledd.	På	 fellesbeite	 foreslås	det	at	dis-
triktet	 eller	 siidaens	 partsandel	 fastsettes	med	 utgangs-
punkt	i	et	gjennomsnittlig	reintall	i	vårflokk.	Det	er	det	his-
toriske	reintallet	som	legges	til	grunn,	og	arbeidsgruppen	
har	foreslått	at	man	ikke	bør	gå	lengre	tilbake	enn	1980.	
Partsandelen trenger ikke være bestemmende for hvor 
mange	rein	som	kan	føres	på	beite.	Derimot	vil	partsan-
delen være bestemmende for siidaens andel av reintallet 
som	kan	føres	på	fellesbeitet.	I	de	tilfeller	hvor	det	skjer	et	
arealbytte	skal	bruksverdien	av	det	tapte	arealet	fastsettes	
og	byttes	mot	et	område	med	tilvarende	bruksverdi.	Det	
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er	gjort	grundig	rede	for	forslaget	i	punkt	7.5,	og	det	vises	
til framstillingen der.

Som	en	følge	av	forslaget	til	ny	§	60	a	fjerde	ledd	der	det	
åpnes	 for	 at	 jordskifteretten	 kan	 utarbeide	 og	 fastsette	
bruksregler	 for	et	distrikt	dersom	distriktets	arbeid	etter	
reindriftsloven	 §§	 57	 og	 58	 ikke	 har	 ført	 fram,	 foreslår	
arbeidsgruppen	å	oppheve	§	58	fjerde	ledd	siste	punktum	
som	gir	fylkesmannen	mulighet	til	å	utarbeide	bruksregler.	

…Fylkesmannen	skal,	hvis	dette	ikke	fører	frem,	
utarbeide	bruksregler	for	distriktet.

I	 forslag	til	ny	§	60	a	annet	 ledd	gis	blant	annet	 leder	av	
siidaandel	mulighet	til	å	bringe	bruksreglene	inn	for	jord-
skifteretten innen 6 måneder etter at de er godkjent av 
Fylkesmannen.	På	denne	bakgrunn	foreslår	arbeidsgrup-
pen	å	fjerne	§	59	fjerde	ledd.	

…Leder	av	siidaandel	kan	bringe	reglene	om	beite-
bruk	inn	for	jordskifteretten	innen	seks	måneder	
etter	at	de	er	godkjent	av	fylkesmannen.	Reglene	
om	beitebruk	som	slår	urimelig	ut	overfor	enkelte,	
eller er i strid med rettigheter ervervet ved særskilt 
rettsgrunnlag,	kan	settes	til	side	av	jordskifteretten.

§	73.	Mekling
Endret	første	ledd:

Fylkesmannen	kan	av	eget	tiltak	eller	etter	ønske	fra	
leder	av	siidaandel,	fra	en	siida	eller	fra	et	distrikt	
bestemme at det skal mekles mellom parter som 
ikke	klarer	å	samarbeide	om	løsning	av	en	konflikt.

Endret	annet	ledd:

Fylkesmannen	utpeker	en	person	som	antas	å	ha	
tillit	hos	begge	parter	som	megler.	Megleren	innkal-
ler	til	møte	med	rimelig	varsel,	og	begge	parter	har	
plikt	til	å	møte.

Her	er	tallordet	to	i	første	ledd	strøket	for	å	gjøre	det	klart	
at	det	kan	mekles	mellom	flere	parter	og	ikke	bare	mellom	
to.	Videre	 foreslås	Reindriftsstyret	 ikke	 lenger	å ha	noen	
rolle	 i	 forbindelse	 med	 utpeking	 av	 mekler	 etter	 andre	
ledd,	 slik	at	det	bare	vil	 være	 fylkesmannen	som	 foretar	
slik	 utpeking.	Mekling	 vil	 gjelde	 i	 saker	med	 tydelig	 lokal	
forankring,	 slik	 at	 det	 ikke	 er	 naturlig	 at	 Reindriftssty-
ret	 involveres	 i	 dette.	 Reindriftsstyret	 er	dermed	 strøket	
i andre	ledd.

11.3 Endringer	i	jordskifteloven

§	1-5.	Kven	kan	reise	sak
Endret	andre	ledd:

Distriktsstyret,	jf.	reindriftslovens	§	43,	siida	styret,	
jf.	reindriftslovens	§	52,	leiar	av	siidaandel,	jf.	
reindriftsloven	§	10	og	leder	av	sideordnet	rekrut-
teringsandel,	jf.	reindriftsloven	§	12	og	offentlig	
styresmakt	kan	krevje	sak	i	den	utstrekning	det	
fremgår av reindriftsloven.

Her er det oppregnet hvem som kan kreve sak. Nytt i for-
hold	til	gjeldende	lov	er	at	også	sideeordnet	rekrutterings-
andel	og	offentlig	myndighet	kan	kreve	sak.	Det	vises	til	de	
generelle	merknadene	under	punkt	7.2	hvor	det	forholds-
vis inngående er gjort rede for dette.

3-1.	Verkemeddel	for	å	bøte	på	utenelege	
eigedomstilhøve
Andre	ledd	endres	til:

For jordskifte i bygdeallmenninger gjeld lov 19. 
juni	1992	nr.	59	om	bygdeallmenninger	§	1-4.	For	
jordskifte	i	statsallmenningar	gjeld	lov	6.	juni	1975	
nr.	31	om	utnytting	av	rettar	og	lunnende	med	mer	
i	statsallmenningane	§	16,	lov	19.	juni	1992	nr.	60	
om	skogsdrift	mv.	i	statsallmenningene	§	4-2	. For 
jordskifte i de samiske reinbeiteområdene gjeld lov 15 
juni 2007 nr. 40 om reindrift § 60 a. 

Det	er	her,	på	tilsvarende	måte	som	for	allmennings	lovene,	
tatt inn en henvisning i jordskifteloven til reindriftsloven 
§ 60	a.

§	3-4.	Ny	utforming	av	eigedom	og	alltidvarande	
bruksrett
Endret	første	ledd:

Jordskifteretten	kan	forme	ut	eigedom	og	alltidva-
rande	bruksrett	på	nytt.	Bruksretten	må	liggje	til	
fast eigedom eller ha sitt grunnlag i samisk reindrift.

Endret	andre	ledd:

Jordskifteretten	kan	påby	at	vassleidningar,	daman-
legg,	kraftleidningar,	gjerder og anlegg og liknande 
som	står	på	grunn	som	går	i	byte	etter	første	ledd,	
blir	overførte	til	ny	eigar.	Det	same	gjeld	bygningar.

Den nye jordskifteloven omfatter ikke reindriftsrettighe-
tene.	 For	 at	 denne	 bestemmelsen	 skal	 kunne	 nyttes	 av	
jordskifteretten,	foreslår	arbeidsgruppen	en	endring	i	før-
ste	ledd,	samt	en	tilføyelse	som	innebærer	at	gjerder-	og	
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anlegg omfattes av bestemmelsen. Det vises til kapittel 
7.4.3 for nærmere omtale.

§	3-8.	Reglar	om	sambruk	(bruksordning)
Arbeidsgruppens	forslag	innebærer	at	jordskifteretten	gis	
mulighet	 til	 å	 gjennomføre	 rettsendrende	 saker	 internt	
i reindriften.	På	denne	bakgrunn	foreslår	arbeidsgruppen	
å	 stryke	 siste	 setning	 i	 §	 3-8	 som	 gir	 følgende	 bestem-
melse:

…Jordskifteretten	kan	gi	reglar	om	bruken	i	det	
samiske reinbeiteområdet der det blir drive reindrift. 

§	3-9.	Pålegg	om	felles	tiltak	og	pålegg	om	felles	
investeringar
Tilsvarende	foreslås	å	stryke	siste	ledd	av	§	3-9:	

…Jordskifteretten	kan	òg	påleggje	felles	tiltak	og	
felles	investeringar	mellom	reindriften	og	grunnei-
garar	eller	bruksrettshavarar.
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12.  Økonomiske- og administrative 
forhold

Formålet	med	ny	jordskiftelov	er	å	legge	til	rette	for	effektiv	
og	rasjonell	utnytting	av	fast	eiendom	og	ressurser	til	beste	
for	eierne,	rettighetshaverne	og	samfunnet.	Dette	skal	skje	
ved	 at	 jordskifteretten	 bøter	 på	 utjenlige	 eiendoms-	 og	
bruksforhold,	kartlegger	og	fastsetter	grenser	og	rettigheter,	
og	behandler	skjønn	og	andre	avgjørelser	på	forsvarlig	måte.

Reindriften	har	 ikke	hatt	 samme	 tilgang	på	 jordskifteret-
tens virkemidler som andre. Bortsett fra at dette har skapt 
mangel	på	verktøy	for	å	løse	utfordringene	reindriften	står	
overfor,	innebærer	også	denne	forskjellen	brudd	på	folke-
rettens bestemmelser. 

Arbeidsgruppen	 har	 foreslått	 endringer	 i	 reindriftsloven	
og	jordskifteloven	som	sikrer	at	jordskifteretten	gis	mulig-
het	 til	 å	gjennomføre	både	 rettsfastsettende	og	 rettsen-
drende saker internt i reindriften. Det er tatt sikte på at 
de	foreslåtte	endringene	er	tilpasset	dagens	reindriftslov,	
samt	hvordan	reindriften	utøves	og	er	organisert.	Videre	
foreslås	det	en	mer	effektiv	bruk	av	reindriftslovens	mek-
lingsbestemmelse. Økt kompetanse i jordskifteretten om 
samisk	sedvane,	kultur	og	 rettsforståelse	er	en	 forutset-
ning	 for	å	 lykkes	når	det	nå	 foreslås	å	åpne	 for	bruk	av	
jordskifteretten også på interne forhold i reindriften. Av 
den	 grunn	 foreslås	 flere	 tiltak	 for	 å	 øke	 kompetansen	
i  jordskifterettene.	Med	bakgrunn	 i	 de	 særlige	 problem-
stillinger	 knyttet	 til	 uavklarte	 rettighetsforhold	 på	 vin-
terbeitene	 i	deler	av	Finnmark	har	arbeidsgruppen	valgt	
å  behandle	 denne	 problemstillingen	 særskilt.	 Dette	 må	
sees	 i	sammenheng	med	at	den	økologiske	bærekraften	
i reindriften er i stor grad betinget av balanse mellom en 
forutsigbar	tilgang	til	beiteressurser	og	reintall.

Arbeidsgruppens	 forslag	 om	 å	 gi	 reindriften	 mulighet	 til	
å	 bruke	 jordskifteretten	 på	 interne	 forhold,	 vil	 innebære	
at jordskifterettene i områder for samisk reindrift vil få en 
større	 arbeidsmengde	 enn	 i	 dag.	Hvor	 omfattende	 dette	
vil	bli	er	 ikke	mulig	å	 fastslå	med	sikkerhet.	Flere	av	disse	
sakene går i dag for det ordinære rettsapparatet. Jordskifte-
retten	vil	imidlertid	i	en	del	tilfeller	kunne	løse	problemene	
på en mer hensiktsmessig måte enn de ordinære domsto-
lene,	ved	at	den	kan	benytte	flere	virkemidler	for	å komme	
fram	 til	 tjenlige	 løsninger.	 Det	 er	 derfor	 en	 mulighet	 for	
at	 flere	 saker	 vil	 bli	 krevd	når	 jordskifteretten	nå	 foreslås	
å  kunne	 håndtere	 denne	 type	 saker.	 Arbeidsgruppen	
legger	 til	 grunn	at	 saksmengden	 i	 særlig	 grad	vil	øke	 ved	
 Finnmark jordskifterett og at denne domstolen vil måtte 

styrkes	ressursmessig.	Det	er	imidlertid	all	grunn	til	å	tro	at	
det	vil	bli	en	økende	saksmengde	ved	de	fleste	av	de	øvrige	
domstolene	 i	 Hålogaland	 og	 Frostating	 jordskiftedømme.	
Det er imidlertid svært vanskelig å tallfeste dette.

Erfaringene	med	arbeidet	med	bruksreglene	etter	reindrifts-
lovens bestemmelser har vist at arbeidet noen steder har 
stoppet	 opp	 eller	 strandet	 grunnet	manglende	 rettighets-
avklaringer.	Det	er	derfor	grunn	til	å	tro	at	det	særlig	er	på	
dette	området	det	i	praksis	vil	bli	flest	saker.	Disse	sakene	er	
tidkrevende	og	trolig	vil	det	dreie	seg	om	større	saker.

Dette	er	tilfellet	særlig	på	høst-	og	vinterbeitene	i	Vest-Finn-
mark.	Omfanget	av	en	rettsavklaring	på	høst-	og	vinterbei-
tene	 i	 Vest-Finnmark	 er	 vanskelig	 å	 forutsi,	men	 arbeids-
gruppen	legger	til	grunn	et	behov	på	8-10	mill.	kroner	over	
en treårsperiode for å få en avklaring av rettighetsforhol-
dene	etter	den	prosessen	som	arbeidsgruppen	foreslår.	

Arbeidsgruppen	 har	 foreslått	 flere	 kompetansetiltak.	
Arbeidsgruppen	legger	til	grunn	at	de	kompetansetiltakene	
som	foreslås	kan	gjennomføres	innenfor	en	ramme	på	2-3	
mill. kroner. Når det gjelder etablering av et eget fag i same-
rett/reindriftsrett	 i	 de	 obligatoriske	 studieplanene	 med	
minimum	5	vekttall/studiepoeng	understrekes	det	at	et	fag	
på	5	studiepoeng	ikke	utgjør	mer	enn	fem	timer	forelesning	
og	fem	timer	seminar,	totalt	10	timer,	og	kan	således	avvi-
kles	over	to	dager,	og	om	nødvendig	med	en	tilkalt	lærer.	

En	forutsetning	for	å	kunne	utøve	en	bærekraftig	reindrift	er	
tilgang	til	tilstrekkelige	beiter	av	ulik	beskaffenhet	gjennom	
året.	 Denne	 forutsetningen	 utfordres	 i	 et	 stadig	 økende	
omfang.	Arbeidsgruppen	forslag	gir	reindriften	verktøy	og	
tilgang	på	å	bruke	jordskifteretten	som	kan	håndtere	disse	
utfordringene	 ikke	bare	ut	 fra	en	rettslig,	men	også	prak-
tisk	 synsvinkel.	 Total	 sett,	 i	 et	 større	 samfunnsøkonomisk	
perspektiv,	er	arbeidsgruppen	derfor	av	den	oppfatning	at	
forslagene	i	sum	vil	innebære	en	besparelse.	

Avslutningsvis	understreker	arbeidsgruppen	at	forslagene	
må fortolkes i lys av Norges folkerettslige forpliktelser. 
Utover	forhold	omkring	tilgangen	til	bruk	av	jordskifteret-
ten,	understreker	arbeidsgruppen	statens	rettslige	forplik-
telse i forhold til det samiske og betydningen for domsto-
lene.	Plikten	omfatter	det	prosessuelle	i	å	kunne	føre	en	
sak	på	samisk,	og	det	materielle	i	at	man	skal	ha	kjennskap	
til samisk sedvane og samisk rett. 
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Vedlegg
FORSLAG TIL RETNINGSLINJER

1. Retningslinjenes virkeområde
Disse retningslinjer får anvendelse når det i henhold til 
reindriftsloven	§	73	skal	mekles	mellom	parter	som	 ikke	
klarer	å	samarbeide	om	en	løsning	av	en	konflikt	og	hvor	
partene	selv	kan	bestemme	over	utfallet	av	konflikten.

2. Valg av mekler
Fylkesmannen	utpeker	en	person	som	antas	å	ha	tillit	hos	
begge	parter	som	mekler,	jf.	reindriftsloven	§	73.	Mekleren	
utpekes	fra	det	utvalg	som	i	henhold	til	reindriftsloven	§	8	
a skal opprettes for fagkyndige meddommere.

Mekleren	forutsettes	å	
a)		ha	evne	til	å	opptre	upartisk	og	uavhengig
b)	ha	evne	til	å	bygge	bro	mellom	parter	i	konflikt
c)		ha	 forståelse	 for	 og	 innsikt	 i	 de	 forhold	 konflikten	

 gjelder
d)	kommunisere	på	samisk	der	hvor	partene	ønsker	det

3. Meklingens gjennomføring
Mekler	 skal	 som	 forhandlingsmedhjelper	 tilrettelegge	og	
bidra	 til	 best	 mulig	 dialog	 mellom	 partene.	 Mekler	 skal	
hjelpe	partene	til	selv	å	finne	fram	til	løsninger	av	tvisten	
som	de	kan	akseptere,	og	 som	samsvarer	 i	 størst	mulig	
grad	med	 deres	 interesser	 og	 behov.	Mekleren	 opptrer	
ikke som dommer ved meklingen og har ikke rett til å gi 
bindende pålegg til noen av partene.

Mekleren	kan	med	partenes	samtykke	anvende	hjelper	–	
for	eksempel	en	sakkyndig	person	eller	forhøre	seg	med	

sakkyndige	eller	andre	personer.	Anvendes	det	en	hjelper,	
skal	det	stilles	samme	krav	til	nøytralitet	og	habilitet	som	
for mekleren.

Mekler	skal	 føre	protokoll	 fra	meklingen	som	viser	hvem	
som	 deltar	 og	 hvem	 som	 eventuelt	 avgir	 forklaring,	 se	
også	punkt	6.

4. Frivillighet
Partene har adgang til når som helst kreve meklingen 
avsluttet	uten	å	angi	grunn	for	dette.

5. Representasjon og bisittere
Partene skal delta i meklingen selv.

Partene har anledning til å ta med rådgivere eller andre 
bisittere	under	meklingen.	Det	forutsettes	at	disse	har	en	
tilbaketrukket	og	kun	rådgivende	rolle	for	partene	under	
meklingen.

6. Avslutning av meklingen
Meklingen	avsluttes	på	én	av	følgende	måter:
a)		ved	et	skriftlig	forpliktende	forlik	mellom	partene,
b)	ved	at	mekleren	meddeler	partene	at	han	ikke	finner	

det	hensiktsmessig	å	fortsette	meklingen,	eller
c)		ved	 at	 en	 eller	 begge	 parter	meddeler	mekleren	 at	

vedkommende	ikke	ønsker	å	fortsette	meklingen.

Det	skal	i	protokollen	gjøres	rede	for	meklingens	avslutning.



Bilder:
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