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Sak 5/09 - Uttalelse  NOU 2007 - Den nye sameretten 130

Fylkeslandbruksstyret behandlet uttalelse om den nye sameretten i møte 13.02.09, sak 5/09 og
fattet slikt vedtak:

"Fylkeslandbruksstyret viser til fylkesmannens vurderinger og merknader og sier seg i
hovedsak enig i disse. Ut over dette har styret ingen ytterligere merknader til NOU 2007: 13
Den nye sameretten".

Vi viser for øvrig til vedlagte utskrift av møtebok i sak 5/09.

Etter fullmakt

Kirsten Indgjerd Værdal
Landbruksdirektør

63 K14 6
Gisle West m

Saksbehandlers  telefon: 74 16 81 95

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000 e-postmottak: postmottak@fmnt.no
Statens hus Telefax:74168053
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MØTEBOK
FYLKESLANDBRUKSSTYRET  I  NORD-TRØNDELAG

MØTEDATO: 13.02.2009 SAKLISTENR.: 5 Vår ref.:  2008/1842

Trykte vedlegg:
1. Brev fra Justis- og politidepartementet datert 15.02.2008 vedr. høring av NOU

2007: 13 Den nye sameretten.
2. NOU 2007: 13 Den nye sameretten - oversikt over hovedtrekkene i utredningen

fra Samerettsutvalget.

Utrykte vedlegg:
- Ingen.

NOU 2007 :  13 Den nye sameretten  -  Justis og politidepartementet.
Høringsuttalelse.

Innledning:
Fylkesmannen viser til brev av 15.02. 2008 vedrørende høring av NOU 2007: 13 Den nye
sameretten. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil med dette avgi sin uttalelse.

Fylkesmannen har i arbeidet med sin uttalelse deltatt på flere høringsmøter og har også i
samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune selv arrangert et høringsmøte 5.desember
2008, der deltakere fra ulike relevante organisasjoner inkl. reindrift og repr. for samiske
interesser møtte. Fylkesmannen har også hatt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-
Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen har videre mottatt kopi av uttalelser fra Nord-Trøndelag Turistforening,
Utmarkskommunenes sammenslutning, Statsskog SF, Områdestyret for reindriften i Nord-
Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og innstilling til uttalelse fra Fylkesrådet i N-T til
Fylkestinget i N-T. I disse uttalelsene er det noe variasjon i synet på forslaget om ny
Hålogolandsallmenning. Når det gjelder de andre delene av høringen så slutter høringspartene
seg i stor grad til forslagene fra utvalgets flertall.

Merknader til forslag om forvaltningsordning av statsgrunn i de samiske områdene i
Nord- Trøndelag ,  Sør-Trøndelag /Hedmark inkl .  kommentarer til endringer i fje lloven:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er svært tilfreds med at det nå er gjort et så omfattende
arbeid med å se på forvaltningsordninger for statsgrunn i de samiske områdene også sør for
Finnmark. Vi vil gå kort inn på hva som utvalget har kommet frem til og deretter knytte noen
kommentarer/merknader til dette.



vekt på de statsallmenningsområder som allerede er implementert gjennom fjelloven.
Fylkesmannen mener videre at fjelloven har fungert godt for vår del av landet.

Fylkesmannen legger til grunn at representasjonen som det er lagt opp til i fjellstyrene vil
ivareta de samiske rettighetene både på en formell og en reelt god måte. Fylkesmannen er i
utgangspunktet enig med utvalgets flertall i forslaget om å ta inn to representanter fra reindrift
og to fra landbruket i fjellstyrene for å få den balanse som er nødvendig og sikre at de to
næringene får en tung representasjon sammen med de lokale folkevalgte. Fylkesmannen vil
imidlertid gjøre oppmerksom på at det for en del fjellstyrer i vårt fylke vil være problematisk
å finne personer fra reindriftsiden som har tilknytning til den kommunen fjellstyret omfatter,
og vil derfor anbefale at en ser nærmere på hvordan en kan finne praktiske løsninger når det
gjelder denne representasjonen. For øvrig mener Fylkesmannen at fjellstyrene som har
utgangspunkt i kommunene stort sett har fungert godt i vårt fylke. Fylkesmannen mener også
at kommunetilknytning i denne sammenheng er viktig.

Det er Fylkesmannens syn at de endringer som er foreslått i fjelloven vil ivareta de samiske
interesser i Sør-Norge på en bedre måte enn dagens lov. Endringene vil ivareta
oppfølgningen av statens folkerettslige forpliktelser overfor de samiske interesser.

Når det gjelder spørsmålet om eierskap til statsgrunn så vil det være slik at selv om man
følger flertallsbeslutningen så vil Statsskog SF fortsatt ha en viktig rolle som grunneier,
forvalter og delforvalter i store områder sør for Nordlandsgrensen. Fylkesmannen er opptatt
av at Statsskog SF fortsatt blir i stand til å utøve disse rollene også i fremtiden på en mest
mulig profesjonell måte for at en del viktige forvaltningshensyn skal kunne ivaretas på tvers
av kommunegrenser. Ved en endelig utforming av Hålogalandsmodellen må en derfor på en
tilfredsstillende måte sikre at Statsskog fortsatt kan utøve denne forvaltningen på en god måte
i de aktuelle områdene sør for Nordland.

Merknader til saksbehandlings -  og konsultasjonslov:

Fylkesmannen støtter på generell basis forslaget 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. Denne
merknaden er i tråd med merknad fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Fylkesmannen har ut over dette ingen ytterligere merknader.

Forslag til vedtak:
Fylkeslandbruksstyret viser til fylkesmannens vurderinger og merknader og sier seg i
hovedsak enig i disse. Ut over dette har styret ingen ytterligere merknader til NOU 2007: 13
Den nye sameretten.


