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Den nye sameretten - høringsuttalelse  fra Fylkeslandbruksstyret  i Sør-Trøndelag

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag har i møte den 04 .02.2009 avgitt vedlagte uttalelse til
Den nye sameretten  - NOU 2007:13.
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Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag.

Møtedato: 04/02/2009

Saksnr. arkiv: 2008002306

Sakslistenr: 03 Saksnummer: 160009 10000 AFS
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Kommune

SØR-TRØNDELAG

Gnr Bnr Fnr Snr ID Andel Eiendomsnavn

PARTER

Hjelpesaker:

Saksutredning:

FYLKESMANNENS LANDBRUKS- OG BYGDEUTVIKLINGSAVDELING

HØRING  -  DEN NYE SAMERETTEN - NOU 2007:13

Samerettsutvalget ble oppnevnt i 2001 for å utrede rettigheter til og disponeringen og bruken
av land og vann i tradisjonelle samiske områder utenom Finnmark fylke. Utvalget ble bedt om
å redegjøre for historiske forhold og for gjeldende rett når det gjelder bruken av land og vann.
En skulle også vurdere behovet for endringer i rettstilstanden. På denne bakgrunn er det
foreslått nye lover om:

kartlegging og anerkjennelse av rettigheter til grunn og naturressurser i tradisjonelle
samiske områder fra og med Troms og sørover
ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms
saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning for naturgrunnlaget i
de tradisjonelle samiske områdene i Norge.

Utvalget har også foreslått endringer i en rekke andre lover, bl.a. fjellova, reindriftsloven,
naturvernloven, plan- og bygningsloven og bergverksloven.



Utvalgets lovforslag er inntatt i NOU 2007:13, Den nye sameretten, som Fylkesmannen og
fylkeslandbruksstyret har mottatt på høring. Kortversjonen er vedlagt i utsendelsen til
fylkeslandbruksstyret. Høringsfristen er satt til 15.02.2009.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev av 16.01.2009 gitt følgende høringsuttalelse:

"Fylkesmannen har mottatt  NO U 2007:13 til uttalelse .  Det er gjort et grundig
utredningsarbeid og Fylkesmannen har følgende merknader:

1. Saksbehandlings-  og konsultasjonslov.
Fylkesmannen støtter på generell basisforslaget om saksbehandlings- og
konsultasjonsregler, men vil påpeke at ordningen kan bli svært ressurskrevende.
Fylkesmannen mener at en innen enkelte forvaltningsområder som eksempelvis
arealdisponering etter plan- og bygningsloven allerede har relativt omfattende ordninger
for informasjon og medvirkning. Etter Fylkesmannens oppfatning synes reglene for
planlegging og byggesaksbehandling å kunne ivareta dette behovet for reindriften på lik
linje med andre bruksberettigede. Ordningene bør avstemmes i forhold til hverandre for å
unngå fare for dobbeltsaksbehandling.

2. Kartlegging og anerkjennelse av rettigheter til grunn og naturressurser -
kartleggingskommisjon og utmarksdomstol.
Fylkesmannen støtter forslaget om å opprette en kartleggingskommisjon. En slik
kommisjon vil ut ifra en hensiktsmessig metodikk, kunne bidra til å bringe frem relevant
informasjon og kunnskap om den historiske bruken av områder. Bedre kunnskap om de
enkelte brukeres anvendelse av områder sett i historisk perspektiv, vil kunne bidra til å
skape en gjensidig forståelse for de enkeltes behov. Dette vil igjen kunne bidra til å dempe
konfliktnivået. - Det er viktig at et opprettes et profesjonelt offentlig organ som har
ansvaret for en slik virksomhet. Kommisjonen bør ha kompetanse til å utrede og vurdere
både samiske og andre brukeres rettigheter i utmarka.

Vi støtter også opprettelsen av en utmarksdomstol med særskilt kompetanse. Dette er
nødvendig for å kunne klargjøre bruksrettigheter i utmarka på en hensiktsmessig måte.
For at en i konfliktfylte saker skal kunne få endelige dommer med tilstrekkelig tyngde og
legitimitet, er det viktig at det er en ankeordning og at ankedomstolen er Høyesterett.

3. Forvaltningsordning av statsgrunn i de samiske områdene  i Nord -Trøndelag, Sør-
Trøndelag /Hedmark. - Endring  i fjelloven.
Fylkesmannen støtter utvalgets forslag om å videreføre fjelloven i de tradisjonelle samiske
områdene i Sør-Norge. Det er viktig å likestille samiske bruksrettshavere med
bruksrettshavere fra jordbruket der reindriftsutøverne har opparbeidet rettigheter til bruk.

Fylkesmannen støtter også forslaget om at det skal være obligatorisk deltakelse i
fjellstyrene med to medlemmer hver fra reindriften og jordbruket. Etter Fylkesmannens
oppfatning vil en slik representasjon kunne gi en god mulighet for medinnflytelse.
Deltakelsen i fjellstyret vil også kunne bidra til økt informasjonsutveksling og gjensidig
forståelse for både reindriftens og jordbrukets behov. Videre støttes forslaget om
kontaktmøter mellom de enkelte fjellstyrene og reindriftens områdestyrer. Gjennomgang
av struktur/antall bør vurderes når det gjelder fjellstyrene. Dette særlig fordi summen av
endringer som foreslås av samerettsutvalget, vil medføre stor ressursbruk, jfr. også punkt



I  om konsultasjonsordningen. Det bør sikres at intensjonen med økt samisk innflytelse og
deltakelse i aktuelle spørsmål kan etterleves.

Det vil også være naturlig med endringer i vedtektene til Statskog slik at ett av
styremedlemmene oppnevnes av Sametinget.

4. Reindriftsloven.
Fylkesmannen foreslår en opprettholdelse av dagens regler for reineieres aktivitetsplikt
og erstatningsansvar for ulovlig beite på innmark eller inngjerdet gjødslet utmarksbeite.
Dette begrunnes i at dette har vært en relativt betydelig kilde til konflikt i enkelte områder
og at det derfor er behov for en tydelig markering av ansvaret for å forhindre og
forebygge skade på slike områder. "

INNSTILLING:

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag slutter seg til Fylkesmannens høringsuttalelse til NOU
2007:13 - Den nye sameretten.

Forslag fra Furunes:
Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag går  imot  opprettelse av
Hålogalandsallmenningen, og vil inntil videre beholde Statsskog som grunneier.

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag tar sterk avstand fra enhver form for
forskjellsbehandling av mennesker basert på hudfarge, raseforestillinger,
kulturell, etnisk eller religiøs tilknytning. Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag
vil derfor gå imot enhver særbehandling av samene i forhold til den øvrige
befolkningen, herunder også direkte samisk representasjon i
Hålogalandsallmenningen basert på etnisitet.

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag mener i likhet med SRUlls flertall at det
er behov for å lovfeste det nordnorske lokaldemokratiets og rettighetshavernes
rett til å ta del i verdiskapningen på statsgrunn i Nord-Norge etter samme
prinsipper som Fjelloven legger til grunn i Sør-Norge. Det er naturlig at det
tillegges utmarksstyrene, eller annet organ oppnevnt av kommunene, å forvalte
disse inntektene.

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag mener det bør opprettes lokale
forvaltningsorgan av en slik arealmessig størrelse atforvaltnigen kan utøves ut
fra et helhetlig perspektiv og et forsvarlig inntektsmessig grunnlag.
Representasjonen i sike organ bør settes sammen av politisk oppnevnte
representanter fra kommunene, representanter fra berørte næringsinteresser
samt Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), men hvor politisk oppnevnte
utgjør et flertall.



Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag ønsker at reindriftsnæringen skal
behandles som enhver annen næring, herunder også at den gis representasjon
på linje med andre legitime bruksrettshavere.

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag går imot et forbud mot salg av all
eksisterende statsallmenning og statsgrunn i nord. Tvert om bør personer som
bygsler tomter på statlig grunn få tilbud om kjøp. Det bør samtidig åpnes for
salg av ikke-utmarksrelaterte tomter.

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag er av den oppfatning  at i spørsmål om
rett til deltakelse  i forvaltningen av, og fordelingen av inntektene fra
statsallemnning , bør lokaldemokratiet og de bruksberettigede i Nord-Norge og i
Sør-Norge  ha en likeverdig rettstilstand.

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag støtter i likhet med SR Ulls flertall å gi
reindriftsnæringen, i tillegg til friluftsinteressene og landbruks berettigede fast
representasjon i fjellstyrene der en betydelig del av fjellstyrets område er
reinbeiteareal. Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag forutsetter imidlertid at
oppnevningen av reindriftsnæringens representant blir gjort av
kommunestyrene, på lik linje med de øvrige bruksberettigede.
Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag  mener  også at Fjelloven ikke bør stille
krav om at de bruksberettigede skal ha flertall i fjellstyrene.

Forsla fra Aaber sbotten om tille til innstillin en:  Fylkeslandbruksstyret
slutter seg til hovedtrekkene i det som flertallet i samerettsutvalget gir uttrykk
for, med unntak av det som er sagt om Hålogalandsallmenningen.

Det ble først votert mellom innstilingen og forslaget fra Furunes. Innstillingen
ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. (Furunes)

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget som fikk 2 stemmer
(Aabergsbotten, Furunes), og falt.

VEDTAK:

Fylkeslandbruksstyret slutter seg til Fylkesmannens  høringsuttalelse  til NOU 2007:13 -
Den nye sameretten.

Kopi sendt til:

Sign .  Kommune: ...............................  Sign . Fylke:.........................


