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HØRINGSUTTALELSE:  NOU 2007:13 "DEN NYE SAMEREITEN"

linna ja biras såmiid searvi/Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) er et lokallag av Norske Samers

Riksforbund (NSR) og har medlemmer i Ofoten, Sør- og Midt Troms, med hovedvekt av medlemmene

i Skånland og Evenes kommuner.

Innledning

Samerettsutvalget la fram sin utredning, NOU 2007:13 "Den nye sameretten" i desember 2007.

Utredningen inneholder lovforslag knyttet til samiske rettigheter til land og vann i tradisjonelle

samiske områder fra Troms og sørover. Forslagene omfatter tre nye sett av lover knyttet til

kartlegging, konsultasjons- og saksbehandling og styring - og forvaltning.

IBSS konstaterer at det andre samerettsutvalgets innstilling er gjennomført, og imøteser en

anerkjennelse av samiske rettigheter i områdene fra Troms og sørover. IBSS klargjører i denne

høringsuttalelsen hvilke prinsipper vi mener må ligge til grunn for rettighetsanerkjennelse og

framtidig forvaltning, men har samtidig noen kommentarer til enkelte konkrete lovforslag.

Vi har alltid bodd og brukt våre områder

Samene er ett folk, og vi har bebodd våre områder forut for at statene trakk sine grenser gjennom
dem. Riks- og fylkesgrenser utgjør forvaltningsmessige ordninger staten har opprettet, og kan ikke

avgrense samiske rettigheter. Våre forforeldre har i uminnelige tider funnet sitt levebrød i fornybare

naturressurser på begge sidene av nåværende riksgrense, både i fjellet, i skogen og i ferskvann, både

ved fjorden og på havet. Også dagens grenseoverskridende reindrift som drives av svenske

samebyer, er en fortsettelse av denne ressursutnyttelsen som er belagt i skriftlig kilder så tidlig som

på 1500 tallet. Sjøsamiske rettigheter til marine ressurser er en del av de rettigheter som samene har

bygd opp etter alders tids bruk.

Folkeretten

Norge har erkjent særskilte folkerettslige forpliktelser overfor samene som et urfolk. Dette betyr at i

den grad andre grupper innenfor tradisjonelle samiske områder tilkjennes rettigheter eller tilgodeses

på grunnlag av gjeldende rett eller politiske hensyn, så kan ikke dette gå på bekostning av rettigheter

samene har krav på i samsvar med folkeretten.



IBSS kan ikke godta ordninger som innebærer at samiske rettigheter fra Troms og sørover fåret

svakere vern enn samiske rettigheter i Finnmark. Finnmarksloven innebærer et kompromiss mellom

staten og samefolket, og en minimumsløsning som er akseptabel i forhold til folkeretten, fordi

Sametinget valgte å tilslutte seg loven med visse forbehold. At samene i Troms og sørover bor mer

spredt enn i Finnmark, og er i et større mindretall, kan ikke brukes som argumentasjon for et svakere

rettsvern, tvert i mot, rettsvernet burde heller være sterkere. IBSS vil i denne sammenheng presisere

at nye ordninger for eierskap og forvaltning forutsetter samisk aksept jfr. SP art. 1 og 27, og FNs

urfolksdeklarasjon. Derfor må også hele det sørsamiske området inn under samme forvaltning.

IBSS mener det er betenkelig at Samerettsutvalget ll ikke har vurdert forslagene opp mot FNs

urfolksdeklarasjon av 13.09.07 i forhold til de anbefalingene utvalget gir. Urfolksdeklarasjonen er et

resultat av en mangeårig prosess, og utvalget burde ha vurdert konsekvensene av

urfolksdeklarasjonen. En slik vurdering er en nødvendig og vesentlig del av den videre prosessen.

Kartlegging og identifisering

IBSS mener at den forespeilede kartleggingen må innebære en identifisering av det kollektive

området samefolket tradisjonelt har bruk, og at Kartleggingskommisjonen må pålegges å utrede

rettighetsforhold i det kollektive området uavhengig av hvilke rettighetskrav som blir reist i

prosessen. IBSS vil vise til eksisterende strukturelle og rettslige problemstillinger som grunnlag for at

samiske rettigheter ikke har blitt anerkjent tidligere innenfor for gjeldende norsk rett. I lys av dette

påpeker IBSS at folkerettens rettskilder og andre rettskilder som FNs urfolksdeklarasjon må inngå

som rettsgrunnlag i forhold til identifisering og kartlegging av samiske rettigheter i disse områdene.

Identifiseringen kan derfor ikke avgrenses av gjeldende norsk rett, men må også omfatte samiske

rettsoppfatninger, sedvaner og rettslige tradisjoner. De tradisjonelle samiske områdene kan videre

ikke avgrenses mot statsborgerskap - det innebærer at arbeidet med å kartlegge og anerkjenne

samiske rettigheter må gjelde samenes faktiske bruk og omfatter dermed ikke bare samer med norsk

satsborgerskap. Dette må også gjenspeiles i de framtidige forvaltningsordningene.

Kart leggings og identifiseringsloven først.

For rettighetshavere er det viktig at Kartleggings og identifiseringsloven kommer først. Den bør

framskyndes i forhold til den foreslåtte HA loven.

Konsultasjonsloven

IBS5 ser positivt på forslaget til lovfesting av konsultasjonsprosedyrer, men konstaterer at

konsultasjoner ikke alltid resulterer i enighet. Konsultasjonsloven må derfor omfatte en rett til

samisk samtykke ved inngrep med betydelig negativ innvirking på framtidig samisk bruk i samiske

områder.

Kommentar til noen foreslåtte paragrafer.

Det synes som om at Samerettsutvalget legger i stor grad reindriften til grunn for deres definisjon av

samiske rettigheter. Utvalget synliggjør i liten grad fangst, fiske og en generell samisk kultur som

tilsier at det er opparbeidet samiske rettigheter. Disse interessene også må ivaretas i form av

styrerepresentasjon i HA og i utmarksstyrer.

I noen av forslagene fra SRU II kan det synes som om man har tatt mer hensyn til hva som politisk er

mulig å oppnå, framfor å sikre at samisk arealrettigheter etter alders tids bruk får samme behandling



som rettigheter opparbeidet av landets øvrige befolkning. I forhold til de foreslåtte lovene vil IBSS

kommentere noen paragrafer som bør tas til ny drøfting:

Kartleggings og identifiseringsloven  §4: Gjeldende nasjonal rett har ikke mange prinsippsaker på
alders tids bruk og kollektiv rett. Intensiv bruk er også uklar på definisjon. Identifiseringen kan ikke
bare skje i forhold til intern norsk rett, men også i forhold til internasjonal rett (ILO, FN mv).

Kartleggings og identifiseringsloven  §6. Kartleggingskommisjonen bør utrede på eget initiativ den
grunn som staten i dag hevder å eie gjennom Statsskog. Eiendoms- og bruksrettsidentifisering bør
ikke være gjenstand for krav, fordi mange samer ikke er vant å kreve noe som helst. For privateid
grunn kan krav fremmes.

Hålogalandsloven §6. Slik flertallsforslaget foreligger, vil de samiske interessene alltid være i
mindretall. Dette er et opplegg der de to samene(i flertallforslaget) lett kan bli gisler i systemet.
Dernest er det rimelig at de som har brukt området, får være med å forvalte. Man kan ikke bruke ren
matematikk i forhold til folketall på etniske grupper, man må se på i hvem sitt område befinner
denne allmenningen seg, og det er hovedsaklig i samiske områder. Nordmenn har i stor grad sørget
for skjøter på eiendommer. Derfor bør fordelingen mellom sameting og fylker være lik. Lik fordeling
vil gi likeverdig demokratisk stemme og likeverdige muligheter.

Hålogalandsloven §6 : Hvis man skal fylle vilkåret at brukere skal være med å forvalte, må man la de
svenske samebyer med tradisjonell sommerland i Norge, utnevne representanter de også i tillegg til
representanter oppnevnt av det norske Sametinget. Dette vil også medføre 50-50 mellom samisk og
norsk forvaltningssystem.

HA §23 utmarksstyrene.: Disse vil få stor makt. Sannsynlighetene for at samene her vil komme i
mindretall, er mer enn rimelig stor. Det er heller tvilsomt at kommuner vil oppnevne representanter
fra samiske lag, foreninger og organisasjonsliv.

Loven må sikre at samiske interesser får reell innflytelse. Loven må også i klartekst åpne for
grenseoverskridende reindriftssamers deltakelse, ikke slik som nå hvor det står "til vanlig bosatt i
regionen". Utmarksstyrene (1 fra hver kommune) vil også bli altfor store, tungrodde og ikke minst så
dyre å drive at det heller er tvilsomt om det blir noe overskudd å pløye tilbake til lokalmiljøet. Hele
§23 må vurderes på ny.

HA §28  :  Forhåndsutdeling av rett igheter kodifiseres: Her utdeles arealrettigheter i lovs form til
jordbruket uten at de må som alle andre (reindrift, utmarksnæring og andre) først kreve rettigheter
og dernest få disse kartlagt og definert. Dersom noen gårder har rettigheter etter alders tids bruk i
utmark uten at de har grunnbokshjemmel på dette, bør de også henvises til Kartleggings og
identifiseringsloven §6 slik som reindrifta og andre rettighetshavere må gjøre. § 28 blir en stor trussel
for samiske næringsutøvere i reindrift og utmark, og samisk kultur generelt.

HA §32:  Rett til trevirkeutt ak på allmenningsgrunn. I likhet med §32 er dette en forhåndsutdeling
av rettigheter i lovs form. Nedhugging av skog er en trussel mot tradisjonell reindrift fordi
skogsarealer er viktige for næringen. Dersom noen gårder har rettigheter etter alders tids bruk til
brensel- og annen trevirkeuttak uten at de har grunnbokshjemmel på dette, bør de henvises til
Kartleggings og identifiseringsloven §6 .



Alders tids bruk er en av de eldste rettsanerkjennelsene og har i Norge utøst eiendomsrett og
bruksrett sør i landet. Vi ser fram til at også samisk tradisjonell arealutnyttelse gis samme
behandling. Rettsavklaring haster i dette omådet der press på utmarks ressursene er store.

Med vennlig hilsen
IBSS

Ann Mari Thomassen
(leder)


