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Oslo, 13. februar 2009

Uttalelse - NOU 2007: 13 - Den nye sameretten

Norges Fjellstyresamband har mottat  NOU 2007: 13  - "Den nye sameretten" til
uttalelse og har følgende merknader:

1. Innledning:

Om NFS o felist ene
Norges Fjelistyresamband (NFS) er en frivillig medlemsorganisasjon for fjellstyrene i Norge.
Alle de 94 fjellstyrene er medlemmer.

SRUII og fjellstyrene
Utvalgets arbeid berører fjellstyrene direkte på to områder:

1. Store deler av mandatområdet (sør for Nordland) er statsallmenning forvaltet etter

fjelloven.

2. Utvalget skulle vurdere om fjelloven bør legges til grunn for forvaltningen av statens

grunn i Nordland og Troms.

Utvalgets arbeid kan også få en rekke andre konsekvenser for fjellstyrene, bla. utvidelse av et
fjjellovlignende regime til Nordland og Troms, et Statskog med vesentlig endrede
forutsetninger, m.m.

Fjellstyrene har nær 100 års erfaring med lokal, folkevalgt forvaltning av rettigheter og
herligheter på 27 mill. daa statsallmenning i Sør- og Midt-Norge. Basert på disse erfaringene
mener NFS en vellykket forvaltningsmodell bør:

• Ila lokaldemokratisk forankring og legitimitet.

• Kunne balansere ulike rettigheter og interesser.

• Sikre at verdier blir igjen der de er skapt.

Slik vi ser det er alle disse forholdene godt ivaretatt i flertallsforslaget.
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2. Styrets  vedtak:

Styret i NFS har forelagt saken for fjellstyrene og behandlet NOIJ 2007: 13 Den nye
sameretten i styremøte 05.02 - 06.02.09, sak 02/09 og fattet følgende vedtak:

• NFS mener utvalget har kommet frem til gode og balanserte løsninger og mener
hovedprinsippene i flertallsmodellen er fornuftige. NFS mener det må legges stor
vekt på den brede enighet som er oppnådd gjennom utvalgets grundige arbeid
gjennom 6 år. Vi anser at det skal mye til for å overprøve utvalgets kompetanse i
forhold til valg av løsninger. Vi vil advare mot å trekke enkeltelementer ut av
modellen da dette kan forrykke den balanse som er oppnådd i en modell der "alt
henger sammen med alt".

• NFS støtter flertallets forslag om en videreføring av dagens forvaltningsregime sør
for Nordland. NFS har prinsipielt ingen innvendinger mot flertallets forslag til
justeringer i fjelloven, men ber om at det gis anledning til senere oppfølging av
enkelte spørsmål når de overordnede prinsipper er avklart. NFS vil imidlertid
allerede nå signalisere at en av fjellstyresystemets styrker er den sterke lokale
forankringen og at sammenslåing av fjellstyrer derfor kan være uheldig. NFS vil i
stedet anbefale at det der det er aktuelt bør iverksettes samarbeidsordninger mellom
fjellstyrene for å ivareta reindriftens rettigheter og at ordningen i fjellovens § 5 med
felles fjellstyre i tillegg til særskilte fjellstyrer evt. kan brukes.

• NFS støtter flertallets forslag om etablering av utmarksstyrer i Nordland og Troms
slik disse er beskrevet i flertallets modell.

• NFS støtter flertallets forslag om modell for oppsyn underlagt utmarksstyrene i
Nordland og Troms.

• Med utgangspunkt i erfaringer fra Sør- Norge, konstaterer NFS at det vil være et godt
økonomisk grunnlag for utmarksstyrenes drift. (Av en samlet brutto omsetning på ca.
68 mill. kr. (2005) på statens grunn i Nordland og Troms, må en kunne anta at i
underkant av 50% vil tilfalle utmarksstyrene. De 94 fjellstyrene i Sør-Norge hadde til
sammenligning i 2005 en samlet brutto omsetning på ca. 53 mill. kr.)

• NFS vil  understreke at forutsatt etablering av  flertallets utmarksstyrer, vil
grunneiers rolle, enten denne funksjonen legges til Hålogalandsallmenningens styre
slik flertallet foreslår, eller blir liggende hos Statskog ,  bli sterkt redusert i forhold til
den rolle Statskog har i Nordland og Troms i dag. Betydelige ansvar ,  oppgaver og
vesentlige inntekter overføres til utmarksstyrene.

• NFS mener det er spesielt viktig å la til ordninger som ivaretar allmennhetens
interesser i forhold til jakt og fiske. Etter NFS syn ivaretar flertallets forslag til
forvaltningsmodell disse interessene på en god måte, ved at både fordelingspolitikk
og prispolitikk lovfestes.
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• NFS støtter utvaglets forslag om ordninger for kartlegging og anerkjennelse av
eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i tradisjonelle samiske områder

• NPS gir sin generelle tilslutning til hovedtrekkene i utvalgets forslag til ny Lov om
saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning for
naturgrunnlaget i tradisjonelle samiske områder.

• NFS vil for øvrig påpeke at flertallets modell for forvaltning av statens grunn i
Nordland og Troms har så mange likhetstrekk med fjelloven at en bør vurdere om
det er behov for to lovverk, eller om gjeldende forvaltningsordning for statsgrunn i
Sør-Norge, med revidert fjellov, bør innføres også i Nordland og Troms for å unngå
en unødig oppsplitting i forvaltningen av det sørsamiske området. Fjelloven åpner
som kjent for interkommunale fjellstyrer (jfr § 5).

Med vennlig hilsen

Norges Fjellstyresamband

/I

Amodd Lillemark (s)
Styreleder Jap Borgnes

Dåglig ledet
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