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Det vises til Justisdepartementets høringsbrev av 15. februar 2008 vedrørende NOU
2007: 13 Den nye sameretten.

Samerettsutvalgets innstilling NOU 2007: 13 Den nye sameretten, ble lagt frem 3.
desember 2007, etter mer enn 6 års utredning Utvalgets mandat har vært å utrede
spørsmålene om den samiske befolknings rettslige stilling når det gjelder retten til og
disponeringen og bruken av land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med
Troms fylke og sørover. Utvalget skulle herunder gi en begrunnet vurdering av hvilke
endringer i rettstilstanden som utvalget anser ønskelige.

Utfordringen i det videre arbeidet med utredningen er, slik vi ser det, å finne balanserte
løsninger mellom de ulike krav og interesser som gjør seg gjeldende, det være seg
folkerettslige føringer for ivaretakelsen av den samiske urbefolkningens interesser,
lokalbefolkningens ønske om sterkere innflytelse over utmarksforvaltningen, ulike
næringsinteresser, storsamfunnets behov for vern og bærekraftig ressursbruk, og
allmennhetens behov for tilgang til utmarka for opplevelses- og rekreasjonsformål.
Etter vår oppfatning er det også et sentralt hensyn å videreføre en kompetent
eiendomsforvaltning, som vil være i stand til å sikre og utvikle utmarksforvaltningen i
fremtiden, og som fortsatt vil ha kapasitet og evne til kunne spille en rolle som
utviklingsaktør i distriktene.

Vi har for øvrig merket oss utvalgets oppfatning om at alle forslagene, også
mindretallsforslagene, er i tråd med folkeretten. Høringen ser imidlertid ut til å avdekke
at det er noe ulike oppfatninger om hvilke folkerettslige føringer som foreligger. Det
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blir derfor viktig for departementene å avklare de folkerettslige føringene tidlig i
oppfølgingsarbeidet.

Forslagene vil etter Landbruks- og matdepartementets vurdering ha konsekvenser for
Statskog SF. En viktig del av oppfølgingsarbeidet blir derfor å vurdere konsekvensene
av de ulike forslagene i samarbeid med foretaket.

Høringsuttalelsene blir selvfølgelig viktige for det videre arbeidet. Vi vil oppfordre
Justisdepartementet til å oppsummere høringen, og presentere denne oppsummeringen
for de øvrige departementer, som et første steg i departementenes videre arbeid med
igred "ngen.
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