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Uttalelse - NOU 2007: 13  Den nye sameretten  -  Samerettsutvalget
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Fylkesmannen har mottatt  NOV 2007:13  til uttalelse .  Det er gjort et grundig utredningsarbeid
og Fylkesmannen har følgende merknader:

1. Saksbehandlings -  og konsultasjolslov.
Fylkesmannen støtter på generell basis forslaget om saksbehandlings- og konsultasjons-
regler, 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 medvirk-
ning. Etter Fylkesmannens oppfatning synes reglene for planlegging og byggesaksbe-
handling å kunne ivareta dette behovet for reindriften på lik linje med andre bruksberetti-
gede. Ordningene bør avstemmes i forhold til hverandre for å unngå fare for dobbeltsaks-
behandling.

2. Kartlegging og anerkjennelse av rettigheter til grunn og naturressurser  -  kartleg-
gingskommisjon og utmarksdomstol.
Fylkeshannen støtter forslaget om å opprette en kartleggingskommisjon. En slik konnni-
sjon vil ut i fra en hensiktsmessig metodikk, kunne bidra til å bringe frem relevant infor-
masjon og kunnskap om den historiske bruken av områder. Bedre kunnskap om de enkel-
te 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 kon-
fliktnivået. - 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 sa-
miske 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 samis-
ke områdene i Sør-Norge. Det er viktig å likestille samiske bruksrettshavere med bruks-
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rettshavere fra jordbruket der reindriftsutøverne har opparbeidet rettigheter til bruk.

Fylkesmannen støtter også forslaget om at det skal være obligatorisk deltakelse i fjellsty-
rene med to medlemmer ]iver fra reindriften og jordbruket. Etter Fylkesmannens oppfat-
ning 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 konsultasjonsord-
ningen. 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 styremed-
lemmene 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. Det-
te 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.
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