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støtter utvalgets flertall som foreslår en ny ciendomsforvaltningsordning for statsgrunn i Nordland ogTroms med et

nytt eierorgan - Hålogalandsalmenningen, Vi støtter også et forvaltningsregime for utmarksressursene med

interkommunale/ regionale utmarksstyrer-oppnevnt av kommunene. l)ette vil gi en uer lik forvaltning med elet soni

gjelder i landet forøvrig og få slutt på dets tatlige "overformmyndcriet' som lokalbefolkningen i Nordland og Troms har

vært utsatt for i flere generasjoner gjennom statlig overstyring og uttak av lokale ressurser.

Det er også gunstig at det etableres et uavhengighetsforhold til den statlige reguleringsmyndigheten - d.vs. et Ilart

skille mellom rollen som grunneier og rollen som myndighetsorgan ved at rollene ikke vil være sammenblandet som i
dag.

Del Iran ut fra de gamle skjøtene også stilles spørsmål ved om staten virkelig har ervervet all grunn den påberoper seg

å eie (skjøtene omfatter bygslingsjord), så er det på tide med et regimeskifte med overgang til lokal og regional

forvaltning.

I og med at allmennhetens interesser ang. tilgang til jakt og fiske foreslås lovfestet, vil det ut fra de historiske forhold

være rimelig at rettighetshaverne (landbruk og reindrift) får flertall i utmarksstyrene slik flertallet i utvalget foreslår.

Dette begrunnes med at øvrige bruksrettigheter på statens grunn i hovedsak er et resultat av tidligere tiders bruk ria
næringenes side - noe sona bør gjenspeile seg i sammensetningen av utmarksstyrene som m.a. skal forvalte disse

rettighetene.

Grunneier laget støtter selvsagt også på bakgrunn av dette flertallsforslaget om å tilbakeføre beiterettighetene til
jordbruket.

Det må også gis muligheter for gårdsbru: i aktiv drift å erverve dyrka og dyrkbar jord fra Hålogalandsalmenningen.

Vi støtter også i hovedsak forslagene som styrker de samiske rettighetene -som feks.:

- egne bestemmelser om konsultasjonsplikt, om representasjonsrett i aktuelle organer

om plikt til særlig hensyntaken til samisk brudrog samiske lokalsamfunn

om kvalifisert interesseovervekt for tiltak med betydelig negativ virkning for fremtidig samisk bruk mv.

Representasjonsretten bor imidlertid begrenses til organer som er relevante for behandlingen av samiske spørsmål,

og den bør heller ikke gjelde for demokratisk valgte organer (her har samene egne politiske institusjoner). Disse

begrensningene må framgå klart av lovteksten.

Forslag til tillegg i plan- og bygningsloven (gys 17 - 3 -planretningslinjer) må ikke gis en form eller innhold som direkte

diskriminerer den øvrige befolkning og deres interesser i de tradisjonelle samiske områdene. Slik forslaget foreligger,

gir det i altfor stor grad samiske interesser forrang og nnligvetorett ovenfor andre interesser  -  noe som kan bli en

kilde til nye konflikter. Forslaget til ny g 17 - 3 hør dørfor enten modifiseres eller utelates.

13leikvasslia, t  1.02.2009.

Årsmytet i Bleikvassli og omegn grunneierlag
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