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Høringsuttalelse fra Naturviterne vedr. NOU
2007 :13 "Den nye sameretten  -  Utredning fra
Samerettsutvalget"

Naturviterne organiserer en stor gruppe av Statsskog SFs ansatte. En
eventuell omorganisering har dermed stor interesse for oss og våre
medlemmer. Det er viktig at de ansatte tas med på råd i den videre
utviklingen av Statsskog SF. Dette vil gjøre prosessen bedre og ivareta
de ansattes rettigheter. I tillegg vil det være en stor fordel både for
Statsskog SF og den videre forvaltningen av statseid grunn i Nordland
og Troms. Vi legger til grunn at dette blir ivaretatt i den videre prosess.

De viktigste faglige problemstillingene for Naturviterne har vært
spørsmålet om endring av eierforholdet, muligheter for
næringsutvikling og allmennhetens adgang til jakt, fiske og friluftsliv i
Nordland og Troms.

Utredningen er omfattende. Beslutningsgrunnlaget synes
gjennomarbeidet og balansert. Naturviterne er enige i føringene for
arbeidet:

• Utrede den samiske befolkningens rettslige stilling når det gjelder
retten til land og vann - det er med andre ord ikke en generell
utredning av samiske folks retter - dog en viktig del.

• Foreslå hvordan man skal trygge den samiske befolkningens
muligheter til å utnytte naturressursene i sine bruksområder,
samtidig som man anerkjenner den ikke-samiske befolknings
interesser

• Bevare samisk kultur og levemåte og at reindriftens arealbruk og
rettigheter særlig bør vurderes
Utrede spørsmålet om lokal forvaltning

Generelt

Det er viktig for Naturviterne at man ser forvaltningen av disse viktige
områdeneiet bærekraftperspektiv. En forsvarlig utnyttelse av
ressursene både for samer og resterende befolkning må stå sentralt.
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Ingen grupper som i dag utnytter arealene til næring eller fritid skal
miste muligheter. Det er ikke sikkert at en eksklusiv rettighet vil trygge
interessene til den som får den på sikt.

Naturviterne ser ingen motsetningsforhold mellom en sterk faglig
forvaltning og samiske interesser. Det er fullt mulig å gi føringer som
ivaretar dette. Verdien av arealene baseres på arealenes beskaffenhet
og kompetansen til dem som forvalter og bruker dem.

Næringsutvikling

Arealene som omhandles er en viktig ressurs for landsdelen. Nasjonalt
eierskap muliggjør en samlet satsing på strategisk viktige områder som
bioenergi, oppbygging av skogressurser i forhold til C02-lagring og
sikre virkestilgang til industri og forbrukere i landsdelen. En
videreutvikling av Statskog SF vil gi mulighet til å bruke dette som et
virkemiddel i klimapolitikken og næringspolitikken i landsdelen. Dette
gjøres best med tung forankring i Regjering og Storting. Etter
Naturviternes mening vil en nasjonal eier i større grad kunne forvalte
kapital og overskudd til fordel for næringspolitiske føringer gitt til
styret.

Jakt ,  fiske og friluftsliv

De store landområdene i Nordland og Troms utgjør en fantastisk
ressurs for den jevne nordmann som ønsker å drive jakt, fiske og
friluftsliv. Det er i tillegg en unik kulisse og arena for mange slag
reiseliv og opplevelsesferier. Disse arealene må forvaltes slik at disse
kvalitetene sikres for framtidige generasjoner. Det må bety en stor
grad avtilgjengelighet for hele landets befolkning. Naturviterne mener
at en videreutvikling av Statsskog SF best ivaretar dette.

Eierform

Naturviterne er av den oppfatning at en videreutvikling av Statskog SF
vil være den eierskapsmodellen som best ivaretar de hensyn som
ligger i utvalgets mandat å vurdere. En sentralt styrt organisasjon med
basis i Stortingets føringer vil ikke medføre et demokratisk
underskudd, men tvert imot gi muligheter til sterke og gode allianser
mellom de interesser som omfattes. Statskog SF utgjør i dag et meget
kompetent fagmiljø som vil være en stor ressurs i videreutviklingen av
arealene. Dette gjelde både samiske og ikke-samiske interesser for
næringsutvikling. Videre vil Statskog SF på en god mate ivareta hele
landets interesser i forhold til jakt, fiske og friluftsliv. Dette
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representerer en stor fellesgode som det er viktig å gjøre tilgjengelig
for alle. Vi mener en videreutvikling av dagens modell best ivaretar
dette hensynet. En eiermodell med basis i Storting og Regjering vil
også best ivareta Norges forpliktelser i forhold til internasjonale avtaler
som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter,
menneskerettigheter og ILOS konvensjon om urfolk og stammefolk. Det
er heller ingen grunn til å tro at en videreutvikling av Statsskog SF ikke
vil være i stand til å ivareta regionenes interesser.

Nasjonal eier kan i større grad ivareta enhetlig forvaltning over hele
landet. Gjennom dette kan man også få synergieffekter av erfaringer
fra andre landsdeler. Statskog SF kan sikre nødvendig objektivitet i
forhold til lokale planprosesser.

Naturviterne mener en tung, nasjonal eier framstår som en attraktiv
alliansepartner som kan ta hensyn i flere retninger. En slik eier kan
også i større grad ta hensyn til miljø, vern og ulike typer aktiviteter.

Naturviterne mener at grunnlaget for å forkaste dagens modell er
mangelfull. De økonomiske og administrative konsekvensen er ikke
tilstrekkelig belyst. Vi har også erfaring fro at slike prosesser kan føre
til uheldig oppsplitting av fagmiljøer. Dette kan gi mindre
utviklingskraft, dårlige oppfølging av brukere og redusere verdien av
arealene.

Naturviterne støtter forslaget om endringer av sammensetningen av
Statsskog SF styre som gir de samiske folk og reindriften
styrerepresentasjon. Det bør også vurderes om regioner med betydelig
andel statsgrunn skal ha styrerepresentasjon.

Revidert Statsskog er med bakgrunn i det ovenstående det forslaget
som etter Naturviternes mening best innfrir SRU II s mandat.

Med vennlig hilsen

Finn Roar Bruun
Leder


