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Møtebok
Fylkeslaridhruksstyret i Finn r

Høringssak NOU 2007: Men nye sa  (x1'.

Sakeeeeener
Fylkesmare'Ons saksnummer: 2009/1:180
Fylkeslereibruksstyret seksfistenr. 3/2009

Saksbehelede:': Karianne Holm-Varsi, Una Kyrkjebø

Møtedato: 28.4.2009

dekumenter:
. Wennenotatet NOU 2007: 13 Den nye sameretten

(es„e.leekt over hovedtrekkene i (Iningen fra Sarnerettsutvalget).
2. Kap. 1 Utvalgets foreI:e til lovtekH, s. 31 68 i NOU 2007:13 A

Eyikeslandbruksst ret i Finnmark sin hørin sutta eise

Fyikmdbruksstyret har enstemrn f ilgende høringsuVal
NOU  2107.. 13  Den nye sarneretten:

Fylkeslandbruksstyret i Finii mark er horingsinstans jfr, justisdepartementets brev datert den
15.2.2008. I ,,Ikeslandbruk elvret vedtok i møtet den 3. mars at det ville gi uttalelse saken,

Fylkeslihnkstyreti Finnmark beklager at man har kommet sent inn i behandlingen av
denne saken Dette som følge av at man hadde oppfattet at Samerettsutvalget utredning ikke
skulle omfatte kommuner/områder i Finnmark. Imidlertid ser man at utvalget hår valgt å gå
utenfor sitt mandat og foreslår endringer innenfor en rokke lover som vil berøft kommunene i
Finnmark. Fykeslandhruksstyret i Finnmark mener ut forshq som innebærer endringer
e eirsterende lover som berører landbruket og kommunene i Finnmark ma utredes nærmere.
Slik lovforslaget er lagt frem nå, kan konsekvensene bli at (ji upper av samer og øvrig
befolkning blir satt opp mot hverandre.

1. Fylkeslandhruksstyr1 i Finnmark vil gi sin prinsipielle støtte til at lokaldemokratiet skal
spille en mer sentrel relle i forvaltningen i utmark

2, Fylkeslandbrukssty i Finnmark mener at den frumlagte NOU 2007:13, er et godt
grunnlag for videre (1f beid, men at dette er et ufee lig produkt som stiller strenge krav
til erheidsform prce essen fremover:

Fylkeelandbruksstyret i Finnmark er vært skeptisk til de endringer som foreslås
Reindriiteloven eg i lov øm konsultasjoner, o ferventer at de blir gjenstand for ytterligere
utredning ogkom;ekvensvurdering der bade landbruket og kommunene i Finnmark blir
dratt inn i prosessen.

Fylkeslandbruksstyret i Finninarls mer er det er misvisende og direkte feil å legge frem en
NOU der endrillgene i utgangsH u.le, ikko skal omhandle Finnmark fylke, mens den i
realiteten ogsa viser endringer som kan f tore konsekvenser for Finnmerk.
Fylkoslandbri Jyri i Finnmark minnor om at Finnmarksloven er nylig vedie`i. n.ed
formal om a feiv;tle grunn og naturresei,eer til beste for innbyggere i fylket, I ,tte har
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1\"»,
Fyikesfandbrufr,,!;tyret i Finnrnark

skjedd etter grundige dernokratiske prosesser hvor befolkningen ble inkldrt, derfor
mener Fyikeslandbrekssivret i Finnmark at det er feil å foresla stike lovueeiulger som får
innvirkning for Finn' u

3. yIk adhr:11,:,-tyi-et Finntmrk mener det r viktig at de foreslåtte
konsultasjonseresessene til et sc)t er hensiktsmessig, og effektiv for
en formell saksbehandling. teette kan en best oppnå gjennom å  videreutvikle
konsultasjonspresessene på et overordnet nivå.

4.  Fyko,leednrekeel.viz t i Finnmark Æ det som r t Fyikeslandbruksst:,1›:i i
Finnmark og kommf fnene blir dratt ni de kommeiv.e prosesser, slik at både
laftibn og kommunesektoren hi. t mulig n ta det ansvar som ligeer til
iokel og en fremtidsrettel, to valtning.

,ader i fylkeslandbruksetyret—

Administras'ow:n:': saksfremstilltin ttil hørin  ssakk:h ,ti  2007: 13

Fyikeslandbrukse:yie Finnrnark er høringsinstans jfr. justisdopartementets brev datert den
15.2.2008. Fylkeslandbruksstyret vedtok i møte den 3, mars at det ville gi uttalelse saken,
og at administrasjonen skulle utarbeide en saksfremstilling vedrørende forslag som angår
landbruket i Finnmark,

Bakgrunn
Samerettsutvalget ble gjenoppne \eit i 2001 for å utrede rettigheter til og bruken av lend og
vann i tradisjonelle samiske on sor for Finnmark. Samorettsutvalget II skuU om c,,q1,3re
for historiske forhold og å vurr hehovet for endringer i gjeldende rett. Utvalgeie levforslag
er inntatt i NOU 2007:13  Den nye ,arneretten.  Den innholder flere lovforsiag knyttet til de
tradisjonelle samiske omrader sør for Finnmark samt en del forslag som ogsa gjelder for
Finnmark.

Utvalget foresiår 3 nye lover:

•

kartlegging og anerkjennel.e,: av rettigheter til grunn og nat rressurser i
tradisjonelle samiske omrader fra og med Troms og sørover

•

ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms

•

saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan fa virkning for naturgrunnlaget i de
tradisjonelle samiske områdene i Norge

Utvalget har også foreslatt endringer i en rekke andre lover, blant annet reindriftsloven,
nnturvernloven, plan- og bygninesloven og brgverksloven, Disse endringer samt den
fereel ,eir.t nye toven om saksbeeendUng og korieult~rter vil ogsa gjelde fer Fienmark fylke.
Utvareet oppgir at et hovedfon I med fovforslagete. å legge til rette for ei'lektiV
gjennomføring av folkerettslige forplikte overfe lene samt er viktig hensyn at
forvaltningen og naturressurser skal skj-. : balans( . 'saftig mate til beste
for både samisk kureir den evrig befoikrL allmennht ;n,
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Utvalget foreslår en mkke endringer i roindriftsloven, og administrasjogen vll kun nevne de
som i sot grad Uekta berøro landbruket. Før enkelte av endringgne i

ko wentert, vil d:)1 innledningsvis kort bli komme  itmt do foresl tte
reglen(' om saksbehandling og konsultasjon.

For en fullstendig oversikt over de foreslåtte lovendringnn i høringsnotatet viser vi til det
fm NOU 200'1: 13 P Utvakjets lotslag til lovtekst.

Saksb :gog konsult
'Det for, en ny lov om mi ling og kenitasjonslov som vil Hdo for hele det
tradisjonelle samiske området, Jd foreslas også i ondringer i plan- og bygningsloven,
bergverksloven, naturvernloven, jordloven, skogbrukstoven m,m, Den nye loven og
lovendringene har som formål å oppfylle de internasjonale forpliktelsene Norge har for å
sikre samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Utvalget viser til at .•.,aksbenandlings-

konsultasjonsloven Vil i hovedsak kor siloor ljeldende prinsipper for forsvarlig
sakshel Lndling og supplere allerede gjeldende regler.

Møtebok
Fylken, bruksstyret i Finn nark

Landbruk?,dirc,ktonn tar ikke stilling til hva som kreves eller hvordan mon rnest
oppfylle de internasjon:lr, iorpliktelseriepå dette H dt. Det vil imidlertid

v uro nødvendig med en samordning og pusisoring av de ulike reglene, slik at man ikke får
undvendig dobbelbehandling og ressursbruk. Reglene må utformes slik at de på tn best
mulig måte ivaretar de hensyn de skal oppfylle samricIil uom de blir håndterlige for
forvaltningen, rettighetshavere og tiltakshovere. Cdi iiiigun kan bli forholdsvis
ressurskrevende, og det bør utredes nærmere kmi ;:Lkvensene for ordningene samt hva som
er mest hensiktsmessig og forsvarlig ivaretakelse uv samiske interesser og deltagelse i
henhold til internasjonale forpliktelser.

Endringer  av rc,inclriftsloven
Mandatet til Siimmottsutvalget Il skulle vurdere behovet for endringer i reindriftsloven for
bestenirnek:cr oru regulerer de underliggende rettsforhold og forholdet mellom
reindriftsretten o indre rettigheter. Endringene vil som sagt gjelde hele det samiske
reindnitsområdet. Utvalget viser til at du fleste endringer er foreslått for at reglene skal
oven Isstemrnelse med reindriftens rotioii o grunnlag, nemlig at det or en selystendig

brttl<=,r,,tt rom har grunnlag i alders tidt, l)itik i de tradisjonelle samiske reindriftsområdene.
Foalialot med endringer i reindriftsloven sumt forslag til regler vedrørende saksbehandling
og konsultasjon er å sikre den samiske reindrift bruksarealer for natidig og fremtidig drift

LandbruH;direktøren vil her påpeke at landbruket og reindriften er begs srrmlkrevende
næringer som har felles interesse i vern ml)t. it ingrep som vil redusere beitearenlene i
utmarka m.m. Landbruket i Finnrnark disp()n,:nr nt lite areol med dyrka mark og dyrkbart
amal. Kun 0, 2 % Plrealet er dyrke mark. Uvt ur lerfor moget viktig for landbruket at delte
atonlet ikke Dette er en ikke-forny -r ruienrs som er nødvendig for et fremtidig,
brorrkraftlig landbruk i Finnmark.

Selv om de to primærnæringene, landbruk og :eindrift, har sammenfallende 'gt)reser og til
dels gjensidig nytte, er det også et visst potensiale for interesekonflikter. Ut tiltak her kan
være opprettelse et kontaktutvalg i Finnmark hvor reindrift og Indhruket kon utveksle
informasjon og utrditeru en dialog, som kan bidra til gjensidig av behov og
utfordringer til de to næringene.
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Møtebok
Fyikeslandbruksstyret i Finnmark

Reindriften er en viktig kulturbærer r ;r1:,kkultur, men i den sammenheng er det
nødvendig i papeke at også landbruk, herunder kombinasjonsnæringer er en viktig bærer av
samisk meteriell kultur.

Rettighetsproblematikken iif de ulike brel, erne reiser nene spor:;i11;;i sm ikke er avklart.
vii I ii,nmarkskommisionens ka j in av rettigheter Finnmalkseiendommen, og

eventuell rettslig erosewer i etterkant v re:;L erbeidet være avgjorende for det nærmere
innholdct av rettiehetene.

Nedenfor vil det kort nevnes enkelte foref'Iteirinflone i reindriftsloven som har
berøringsflate mot landbruket.

reindriftslovei- p!f:tel c' et flere endrie4er vedrorende mindliften?, innhold,
Utvalget har forenkle § i U første ledd s`K et vAteiri:i1 å utøve -reindriftgir rett tii å la
reinen beite i fjelk og annen herw(l.{».> og tidligere dyrket mark og
slattng.

fores , flerne presteeringen i første ledd annet punktum i
orn n reinbeite kun kan gjeres på tidligere dyrket mark og slåttei ej sern mj og  selv
nien tilknytning til bebodde områder eller dyrkede arealer i drift, der,som de ikko (.)t holdt i
heyd oy heller ikke cr1 bruA som kulturbeite, med mindre arealet er innyjerdet med gjerde
som freder for rein".

Utvalgets begrunnelse for å endre denne bestemm;r-,en er at ordlyden er uklar. Dat finner
det heller ikke nødvendig med ytterligere presiserine re hvilken tidligere dyrket merk og
slåtteng som er gjenstand for reinheiterett ved at ferutsettes å ligge i ooreOer „om kan
beskrives som fjell eller utmarkstrekning. Utvalget :inner heller ikke at en eventu,
utmatksdefinisjon vil angi mer p hst hvilke områder som er gjenstand reinbeiterett i dette
området. (Utvalget har imidlertid foreslatt å henvise til friluftsloven § la, i § 4 tredje ledd in
fine).

Landbruksdirektøren ser ikke at forslaget medfører store endringer, men vil bemerke at med
tanke pa at jordbruket i Finnmark har svært begrenset tilgang på dyrka og dyrkbar jord, bør
de tidligere dyrkede arealene, som fortsatt har verdi som jordbruksareal, fortsatt være
tilgjeneelig for jordbruket dersom det blir behov for dette i fremtiden.

Videre c.)relår utvalget å  fjerne fredningsbestemn~e i  § 19 (annet ledd) vedrørende
barskodstrekninger, eller til andre formål dersom hensyn tilsier det. Jordbruket har
blitt ews,eti som et slikt særlig hensyn som kan be(m i re fredr,:ng i en tidsbegrenset periode.
UtvelLet begrunner forslaget med å fjerne fre6rif Re,.;he',H11,)ieHene at eventuelle konflikter
mellern reind.ft,( c)g andre rettighe'whaverhur forei og fremst løses ved bruk av
reindritSloven § h feire be‘jemmelsen reguerer ieholdet irellom reindriftsberettige på
den ene side og gru iei dre rettighetehavere på deit andre, og er best egnet til å
avgjøre eventuelle ui i 3eknhllkter Det påpekes også at midlertidide fredninger kan slå
uheltiti ut for de reindriftsberettigede, med tanke på problemer med en;e4ningsutmaling for
slike midlertidige vedtak. Dersom det er beeev for mer permanente fredninger, mener
utvalget at dette bør skje ved ekspropriasjon som gir varig vern, og som eventuelt må skje
mot full erstatning dersom det overstiger de reindriftsberettiges alminnelige tilpasningsplikt.

Utvalget viser til at det ikke foreligger i dag særlige behov for a frede barskogstrekninger for
reinbeiting i en viss tid, med forbehold for enkolte furuskog områder i vinterbeiteomradene.
Det blir også hevdet at skogdriften i dag har atskillin(i mindre økonomisk og samfunnsmessig

enn den hadde da fredningshjemmelen, ti t ble innført på 1920- tallet.
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MØtC*

‹esland brukssty inrim rk

Landbruksdirektøren ør uenig i utvalgets vurdering av skogbruksinteresser ikke lenger
representerer noen aktuell interesse. I :Finnmarker det behov for fredning både av hensyn til
barskogens foryrigelee eg til skogbruksnæringen.

Furuskog i Finnmark er en begrenset ressurs som krever t nlan tar særlige hensyn. Av
fylke`, 12 500 km2 skog, er kun 700 km2 barskog. Av dctto ca 20 % vernet slik at
om '*i0 km2 er furuskog der man kan dnve et ordineeit uk Barskogen i Finnmark
finno vi i Ser-Varanger, Alta, Keresjok og Porsanger kommune,,

En opphevelse av fiuligheten til fre e c i mot elebeto er ikke ønskelig fra
ekegbruket sitt steetect ,`. >kogen er ikke stati e g argurneetet som har vært brukt om at
ekegen er -"ferdig fory1.1qet" gir ingen mening. ‘:3kogbruk er en lengsiktig nasnng. Der
genmelskogen avvi•kes j det tl!reelagt for ny skog ved pl8nting eller natudjg foryneelece
Dr3t vil til enhver tid være foryngelseter i en aktivt drevet barskog. Med dagens
hogstakJivitet er det per i dag ikke stoLe foryngelseefreeei berekogen. Men etter hvert vil
dagens store L t ed yngre produksjonsskog nå hogstmodeneetsaldee og det blir igjen
bdlov tur et L vern mot reinbeite, Muligheten man til na har hatt med å unnta
berekegornraeene ior beite, har gitt oss dagens furuskeg med hoy kvalitet som igjen vIl gi
lekel verdiskaping i kommunene.

Det bør derfor utredes nærmere, om det behov fer i)eholde denne fredningsbestemmelsen,
eller om det er slik utvalget argumenterer for at det eksisterer andre, mer hensiktsmessige
virkemidler eorn kan ivareta disse hensynene tilstrekkelig.

Om reinbeiteretten har et særskilt rettegrunnlag i de konkrete områdene med
fredningsbehov, vil bli en oppgave for Finnmarks kommisjonens arbeid, eventuelle
rettsavgjørelser i etterkant av dette arbeidet. Inntil dette er avklart for aktuelle
fredningsområder, bør man vurdere a beholde fredningshjemmelen i § 19 andre ledd,

Utvalget har videre foreslått endringer i reindriftsloven kapittel 8 som regulerer andres
radighet og bruk i reinbeiteområder. Det forslas her en endring i § 63 som regulerer forholdet
mellom reindriftsretten, andre bruksrettighetshavere og grunneier. Utvalget fremholder " at
hensikten med endfingsforstaget i § 63 ikke er å fortykke balanson mellom de to gruppene
av rettighelshavere, men al del skal fremga klarore av bestemmolson at det er tale om to
ulike grupper av og i prinsippet likestilte rellighotshavere (NOU 2007: 13 s. 772).

Den foreslåtte lovendringen i § 63 nar som hensikt tydeligere presisere det forhold at
grunneier og de ulike rettighetshaverne har en gjensidig tilpasnings- og hensynsplikt.
Utvalget fireer t det er mest hensiktsmessig å bruke eannee vurderingstema som i
servituttlov, , 2 eg foreslår at førete ledd annet punktum endres til: Verken grunneier,
bruksrettignet eiler reindriftsberettigel ma utnytte sine rettighoter pa en mate som er til
urimelig eller unødvendig skade etter ulempe for don andre jfn lov 2a november 1968
(servituttloven) § 2,

Utvalget legger til gruen at reindriften ma godta en vanlig utnytting av eiendommen1 jord-
og skogbruk eller annen etnytting til landbruksformål, forutsatt at denne ikke tt et sa stort
omfang at det medfører urimelig eller unødvendig skade for de reindriftsberefflgede.
Det foreslås egsa i tilføyd i reindriftsloven § 4 in fine at alminnelige ekspropi ieejonsrettslige
grunnsetninger gjelder ogsa når utmark som har vært i bruk som 4, beite fra gammel tid ved
nydyrking att r på ennen mate orndannes til innmark jfe friluftsloven 28.juni 1957 nr, 16 § la.
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tebok
Fyikeslandbrvksstyret i Annma

Det er også ,odyif r i varslingsplikten fer eventuell ivrkJing av ny bruk eller nye
tiltak. Etter det nye fonleet vil det være varslinisnkt når det for skade og
ulempe, i motsetning tU gjeldende besternmeLo eurn sier  at  varslinn kun skal gjores nar det
forelidger iiiulignet for vesentliq skade. Varslingeplikten ui.videt til 6 uker, og
denen; ken distnktssty, eller siidaen ikke har protesteri ii n tï f, kan ny bruk eller
tiltakot ived(-,ettes 4-1 blir protestert mot ;iida eller
tiltaksKwe' He,fer avgjøres ved jordskiteivvlere foi tt en
presisennn oniat værn

Det ffl d også l , end inaer i levens  kapittal 9  vedrørende ansvar for skade påført av
rein, Blant finnei foreslås det ,,ndring objektiv ansvar til skyldansvar dersom reinen er på

lovlig reinbeiteomrac e, satfit at det ogsa ved pers,:)deld være

Skader som reinen volder utenom loylkj beiteoi-nrade forsk,i, ,,valget a beholde om
objektivt ansvar, men det foreslås en i oppmyknind av novedregelen om det
ansvaret for reineiere i et reinbeitedisilik;kA. SL:Klelidte ma, i lkdge forslaget, e kravet
forst til eier av den s1 1.1eveldencle Dersom det ikke innen rimelig tid n fastsettes
hvem isorn eier feinen, kan skadeldle kravet til siiddaen i området. Dersom det heller
ikke mi i n rin g tid er klert hvem som r den ansvarlige siida kravet stilles tit
reinbe6Ortriktet. Begrunn(,,:lf:,,en for endringsforslaget er at erstningsansvaret skal bli mer
likestilt med ansvaret til buteeiere, og at et slik prinsipalt indivichJelt ansvar til reineiere vil
kunne ha en mer preventiv virkning,

Vit. ere fole,:;i t det at det inntas en henvisning til skadeerstatilir *';1 re;,
ei itrnaling (§ 4-1), skadelidtes medvirkning (§ 5 1) og lemping dV

(1"31,d;diingeu isvar § (5-2), (Her vil det eventuelt kunne bli eilavvoining melloniforpliktelsene
ein forsvarlig tilsyn etter reindriftsloven §§ 27 og 28, og en vurdering om det eventuelt var en
nærliwjende ft;iko for skade som sked dkk hadde en oppfordring til å forhindre, for
eksempel med a inngjerde omradet),

,n;e, men i Finnrnark

Til slutt nevnes at det foreslås også en regel om fritnk fra det objektive av ansvaret ved
nydyrking eller liknede tiltak i utmark der det er rinheiterett, Dersom disse områdene ikke er
omgitt av gjerde som freder effektiv for rein, vil rHi n være fritatt for det objektive
ansvaret etter § 67„

Fylkeslandbruk istenr. 3/2009


