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Det vises til Justisdepartementets høringsbrev av 15. februar 2008. Regjeringsadvokaten
har gått gjennom utredningen fra det nye samerettsutvalget, NOU 2007: 13, og gir med
dette sine bemerkninger til utredningen.

Vi lear valgt å skille ut enkelte overordnede spørsmål til særskilt behandling. Dette
gjennomgås først. Kommentarer til de konkrete lovforslagene er samlet i punkt 8 til
slutt i høringsuttalelsen.

Utvalget fortjener honnør for det betydelige arbeid som er nedlagt i utredningsarbeidet.
Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved om utredningen har fått en egnet form for å
gjennomføre en offentlig  høring  som skal gi beslutningsgrunnlag. Utvalgets meget
detaljerte drøftelser både av gjeldende intern norsk rett og av folkerettslige forpliktelser
gjør utredningen mer egnet som et oppslagsverk for å finne frem til relevante rettskilder
enn som beslutningsgrunnlag. De fleste av utvalgets anbefalinger i utredningen del III
bygger på bestemte premisser fra drøftelsene i del II og slik at det i liten grad er
tydeliggjort hvor utvalgets anbefalinger er en direkte konsekvens av rettslige føringer og
hvor anbefalingen følger av en hensiktsmessighetsvurdering. I begrenset grad fremgår
det også i redegjørelsen for utvalgets anbefalinger hvor sikker eller usikker de(n)
rettslige føringen(e) er. Samlet sett gjør dette at utredningen slik den foreligger kan
tilsløre hvilke politiske valg som reelt sett må treffes ifm. de lovforslag som er fremmet
i utredningen. I en eventuell proposisjon til oppfølgning av hele eller deler av utvalgets
utredning rnå det etter Regjeringsadvokatens syn være viktig å klargjøre nettopp hva
som er politiske valg og hva som måtte være en konsekvens av rettslige rammer for
lovgivningen.
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2 UTREDNINGEN AV DE FOLKERETTSLIGE SPØRSMÅLENE - SÆRLIG SP
ARTIKKEL 27 OG ILO-KONVENSJON NR. 169

NOU 2007: 13 ka ittel 5

En betydelig del av utvalgets redegjørelse for gjeldende rett (utredningen del 2) gjelder
FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 og ILO-konvensjon
nr. 169 art. 14. Hovedelementer i utvalgets forslag synes forankret nettopp i en
antagelse om at disse folkerettslige bestemmelsene fordrer bestemte løsninger. Dette
gjelder særlig forslaget om å opprette en kartleggingskommisjon og en
Utmarksdomstol.

Det er i denne sammenheng mindre grunn til å gå inn på hvilket internrettslig
gjennomslag disse konvensjonene vil ha idet den lovgivende myndighet formentlig vil
ta sikte på å oppfylle de folkerettslige forpliktelsene. For ordens skyld skal likevel
nevnes at utvalgets antagelse i punkt 5.3.1 om at presumsjonsprinsippet vil kunne gi
ikke inkorporerte konvensjoner gjennomslag i norsk intern rett, er tvilsomt ettersom
presumsjonsprinsippet er antatt kun å gjelde den alminnelige folkeretten og ikke
særskilte traktaktsforpliktelser, jf. Fleischer, Folkerett, 8. utg. s. 360-361.

I utredningen kapittel 5 utleder utvalget en rekke konkrete forpliktelser for statene av SP
artikkel  27.  Utvalget synes å anta at SP artikkel  27  langt på vei gir etniske minoriteter
like konkrete og spesifikke rettigheter som det som kan utledes av ILO-konvensjon nr.
169. Det kan synes noe overraskende at den rett som garantert gjennom SP artikkel 27
har et så konkret og spesifikt innhold som utvalget utleder i kapittel 5.5. En del land
som har ratifisert SP (og uten å ta forbehold for artikkel  27)  har avstått fra å ratifisere
ILO-konvensjon nr. 169 nettopp fordi det har vært lagt til grunn at den sistnevnte har
større rekkevidde. Dette gjelder bl.a. Sverige og Finland.

De viktigste rettskildene knyttet til artikkel 27, for uten konvensjonsteksten, er antagelig
General Cominent no. 23 saint FNs menneskerettighetskomit6s uttalelser nr. 167/1984
(Lubicon Lake Band v. Canada) og nr. 511/1992 (Lånsman et al. v. Finland). Tidligere
interne norske utlegninger av bestemmelsen, som ikke gjenspeiles i en felles forståelse
blant konvensjonsstatene, er det liten grunn til å legge vekt på ved fortolkningen av art.
27.1 Det er nokså tvilsomt om de nevnte primære kilder eller den omfattende
kommentarutgaven til SP (Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR
Commentary, 2nd revised edition) gir dekning for utvalgets nokså omfattende og
konkrete beskrivelse av rettigheter i kapittel 5.5.3.6 flg. Den siste uttalelsen fra
menneskerettighetskomiteen i Lånsman-sakene (uttalelse nr, 3 av 15. april 2005) viser
at tiltak som innebærer en fullstendig nektelse av urfolks/samisk kulturutøvelse vil
stride mot artikkel 27, mens tiltak med mindre inngripende effekt ikke trenger å utgjøre
noen krenkelse av bestemmelsen.2

ILO konvensjon nr. 169 drøftes utredningen kapittel  5.6  og - for landrettigheters del
særlig i kapittel 12.2. I kap. 12.5 behandles forholdet til rettskraftige avgjørelser, med
særlig vekt på om Utmarkskommisjonens avgjørelser vil sperre for ny prøving av
rettighetsspørsmål i de feltene kommisjonen pådømte. Samerettsutvalgets drøftelser
synes å ta som utgangspunkt at ILO konv. 169 art. 14 (2) og (3) krever at det foretas nye

Det vises til Wien-konvensjonen om traktater av 23. mai 1969 att. 31 - 32. Konvensjonen er ikke ratifisert av
Norge, men det er antatt at den gir uttrykk for alminnelige folkerettslige regler om traktatstolkning, jf. i denne
retning Fleischer, Folkerett (8. utgave) s. 49 og 181.
2 Nowak, op.cit. s. 664 - 665 fremholder at det er ansett for mer tvilsomt og kontroversielt om art. 27 pålegger
statene plikt til positive tiltak, mens det i en del norske utlegninger har vært trukket mer vidtgående
konklusjoner, se NOU s. 1089, punkt 2.3.2.3.
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utredninger av rettighetsspørsmålene innenfor det geografiske området utredningen
gjelder.

Rekkevidden av artikkel 14 nr. 1 var omstridt ved vedtakelsen av Finnmarksloven.
Departementets fremstilling av gjeldende folkerett ble kritisert av Graver og Ulfstein i
deres "Folkerettslig vurdering av forslaget til ny Finnmarkslov". Graver og Ulfsteins
kritikk ble i det alt vesentlige tilbakevist gjennom betenkningen fra
Utenriksdepartements rettsavdeling ga om lovforslagets forhold til ILO konvensjon nr.
169 (udatert, men oversendt til Justisdepartementet 29 ,  mars 2004). Professor Fleischer
avga en særskilt betenkning som var sterkt kritisk til Gravers og Ulfsteins utredning.
Rettsavdelingen erklærte seg i det vesentlige og resultat enig i Fleischers kritikk.

For forståelsen av artikkel 14 er det sentralt at bestemmelsen må leses i sin
sammenheng. Den må også ses i sammenheng med andre bestemmelser i konvensjonen.
De viktigste for landrettighetenes del er trolig artikkel 6 nr. 1
(konsultasjonsforpliktelsen) og artikkel 34 om at konvensjonen skal anvendes fleksibelt
under hensyntagen til spesielle karakteristika i det enkelte land.

Regjeringsadvokaten har ikke funnet det naturlig eller hatt anledning til i forbindelse
med denne høringsuttalelsen å foreta noen mer inngående analyse av hvilke krav som
mer eksakt kan utledes av ILO konvensjon nr. 169 artikkel 14 (2) og (3), herunder å
vurdere i hvilken grad saksbehandlingen ved den omfattende prosess som har vært
gjennomført i Nordland og Troms for å avklare grensespørsmål og bruksrettigheter, fullt
ut har oppfylt konvensjonens krav. Her siktes særlig til arbeidet først i Nord-
Norgeutvalget og senere i Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms.

Regjeringsadvokaten vil anbefale at det i det videre arbeidet med utredningen søkes
avklaret mer presist hvor langt forpliktelsene etter SP artikkel 27 og ILO konvensjon nr.
169 artikkel 14 rekker. Som fremholdt av Rettsavdelingen i uttalelsen fra 2004 er det
viktig å bygge på en presis forståelse av folkerettslige forpliktelser, for derigjennom å
bidra til å klargjøre handlingsrommet for politisk skjønnsutøvelse og valg av
internrettslige virkemidler for å oppfylle disse forpliktelsene (side 23 nederst). Det vil
være nærliggende å be Rettsavdelingen forestå arbeidet med en slik avklaring.

3 BEHOVET FOR FORNYET KARTLEGGING AV DE OMRÅDER SOM ER
PÅDØMT AV UTMARKSKOMMISJONEN

NOU 2007: 13 ka ittel 12 - 14

Utvalgets anbefaling i kapittel 12 - 14 synes sterkt inspirert av den løsning som ble valgt
for Finnmarkseiendommen. Som kjent er det for Finnmark både innført et nytt organ til
avløsning for Statskog (Finnmarkseiendommen) og det er gitt regler om kartlegging og
pådømmelse av tvister gjennom hhv. Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen.

Det er spesielle grunner for den ordning som er valgt for Finnmark som ikke på samme
måte gjør seg gjeldende for mandatområdet for Den nye samerettsutredningen. Som
kjent var det i Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) om Finnmarksloven foreslått en ny
forvaltningsmodell for statens umatrikulerte grunn i fylket. Forslaget bygget på at en
slik forvaltningsmodell ville være tilstrekkelig for å ivareta hensynet til de folkerettslige
forpliktelser som måtte følge av SP art. 27 og 11,0-konvensjon nr. 169 særlig art. 14.
Ved behandlingen i Stortinget ble forslaget endret bl.a. - som nevnt ovenfor - som
følge av den tvil som oppsto om rekkevidden av de folkerettslige forpliktelsene
gjennom utredningen fra Hans Petter Graver og Geir Ulfstein. Deres utredning fikk
betydelig faglig kritikk i en betenkning fra Carl August Fleischer, som
Utenriksdepartementets rettsavdeling fant å kunne slutte seg til. På tross av denne
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kritikken ble det for Finnmark valgt en løsning som synes å innebære en klar
overoppfyllelse av eventuelle folkerettslige forpliktelser ved at det både er innført et
særlig forvaltningsorgan der de samiske interesser er representert i samme antall som
styremedlemmer oppnevnt av det offentlige (valgt av fylkestinget) og i tillegg skal det
gjennomføres en kartleggingsprosess.

Situasjonen i Troms og Nordland (som er de områder som er foreslått omfattet av
Hålogalandseiendommen) ligger vesentlig annerledes an. For det første er
rettighetsforholdene her i betydelig grad allerede avklaret gjennom rettspraksis,
herunder særlig fra Utmarkskommisjonen i Nordland og Troms. For det annet er det
svakt begrunnet å velge en overoppfyllelse av mulige folkerettslige forpliktelser når det
vil bryte med andre samfunnsinteresser av betydning. Her siktes særlig til betydningen
av nasjonal forvaltning av utmarksarealene i Troms og Nordland, samt hensynet til å
unngå en for sterk svekkelse av Statskog. Dette siste forhold er utdypet i Statskogs
høringsuttalelse (publisert på Justisdepartementets nettside) s. 2 - 4. For det tredje er
forholdet mellom samisk og ikke-samisk befolkning og næringsutøvelse vesentlig
annerledes og det gjør det lite naturlig å adoptere løsningen som ble valgt for Finnmark
for disse områdene.

For den største delen av mandatområdet i Nordland og Troms foreligger det dommer fra
Utmarkskommisjonen. Utmarkskommisjonens avgjørelser har rettskraftvirkning for de
rettighetsspørsmål kommisjonen har avgjort, jf. lov om Utmarkskommisjonen § 2. En
viktig grunn til å opprette Utmarkskommisjonen var nettopp behovet for og ønsket om å
oppnå rettskraftige avgjørelser, se Ot.prp. nr. 59 (1984-85) s. 8 v.s sp. Det kan synes
noe påfallende at utvalget på den ene siden synes meget kritiske til
Utmarkskommisjonens behandling av sakene (herunder fremholdes i kap. 12.5.4.5 at
sakene kunne være for svakt opplyst), mens det på den annen side fremholdes at Rt.
2001 side 1229 (Svartskogsaken) var godt opplyst. Også i Svartskog-saken var det
primært Utmarkskommisjonens behandling av saken som bidro til den faktiske
opplysningen selv om det ble fremlagt enkelte nye bevis for I-Iøyesterett.

Utvalget fremholder i kap. 12.5.5 at en rettskraftig avgjørelse ikke vil være til hinder for
at det kan foretas en kartlegging av rettighetsspørsmålene av et eventuelt nyopprettet
organ (Kartleggingskommisjonen). Prosessuelt sett er dette utvilsomt riktig. Men om
det derimot legges til grunn at grense- og bruksrettighetsspørsmål i stor grad er
rettskraftig avgjort og det på en måte som er forenlig med de folkerettslige
forpliktelsene, blir det spørsmål om hvor hensiktsmessig det er legge opp til bruk av
ressurser på ny kartlegging av områder der spørsmålene måtte være rettskraftig avgjort.
Hva skal en slik ny kartlegging baseres på om ikke nettopp den avgjørelsen som
allerede foreligger?

4 SPØRSMÅL OM ILO-KONVENSJON NR. 169 BØR INKORPORERES SOM
INTERN NORSK RETT OG HVORDAN DET EVENTUELT BØR SKJE

Lovforslagene i utredningene synes å ha en likelydende bestemmelse om at "(l)oven her
gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler
om urfolk og minoriteter".

Det kan i seg selv diskuteres hvor treffende det er å tale om at loven skal anvendes  med
de begrensninger som følger av 11,0-konvensjon nr. 169  ettersom Utvalget synes å
mene at konvensjonen gir rettigheter eller utvidelser av den samiske befolkningens eller
reindriftsutøvernes rettsposisjon. Formuleringen synes adoptert fra Finnmarksloven § 3
uten nærmere overveielser.
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En mer overordnet og viktigere spørsmål er hvilket gjennomslag ILO-konvensjon nr.
169 bør gis i norsk intern rett. Ved å gi bestemmelsen forrang - som foreslått av
Utvalget  -  innenfor de saklige områder som vil dekkes av lovforslagene vil man langt
på vei ha gitt konvensjonen generell forrang fremfor norsk lovgivning på de fleste
praktisk viktige rettsfelt for samisk næringsutøvelse mv. ILO-konvensjonen er allerede
gitt gjennomslag i strafferetten, jf. stri. § I annet ledd, og får dermed også betydning for
eksempel ved spørsmål om straffbar overtredelse av dyrevernlovgivningen (se som
eksempel Høyesteretts dom 19. desember 2008 om slaktemetode).

Som en anvendbar rettsnorm i praksis er ILO-konvensjonen uegnet. Dens regler er
skjønnsmessig formulert og rekkevidden er på mange punkter usikker. For alle som skal
forholde seg til rettsreglene i sitt daglige liv må det være en klar fordel om de gjeldende
regler fremgår med så stor grad av klarhet som mulig av de skrevne, norske rettsreglene.
Hensynet til Norges forpliktelser etter konvensjonen må i stedet ivaretas ved selve
utformingen av lovene (såkalt transformasjon). Samtlige av de lovtekster som er
foreslått av Utvalget er ment å oppfylle de krav som kan utledes av folkeretten,
herunder ILO-konvensjon nr. 169. Det burde derfor neppe svekke konvensjonens
betydning i intern norsk rett om man unnlater å vise til den og gi den forrang i hver av
de foreslåtte lovene.3

Skulle man likevel mene at ILO-konvensjon nr. 169 bør gis direkte virkning i norsk
intern rett ved inkorporasjon, savnes en bredere og mer prinsipiell drøftelse av hvilken
internrettslig status konvensjonen bør ha. Så vel konvensjonens vage og skjønnsmessige
bestemmelser og dens system for håndhevelse kan hevdes å tale mot inkorporasjon på
nivå med menneskerettsloven § 3. Det kan anføres at konvensjonens karakter av
spesialregulering på et bestemt samfunnsområde også taler mot slik generell
inkorporering som er gjort gjennom menneskerettsloven.

5 UTVALGETS  TILNÆRMING TIL DE SØR -SAMISKE OMRÅDENE

Det er betydelige forskjeller mellom forholdene i Finnmark og Sør-Trøndelag. Dette
fremgår tydelig av utvalgets drøftelser i NOU 2007: 13 kapittel 15. Utvalget har for de
sørlige områdene ikke foreslått en forvaltningsmodell som for Finnmark.

Det må antas at det er i disse sør-samiske områdene at rettighetskonflikter mellom ikke-
samisk og samisk næringsutøvelse mv, vil være tydeligst. Dette har vel fremgått av
sakene om bl.a. Aursunden og Trollheimen. Utvalgets hovedtilnærming for dette
området er foreslåtte endringer i fjellova, samt at kartleggings- og anerkjennelsesloven,
saksbehandlings- og konsultasjonsloven vil få anvendelse og endringene i
reindriftsloven vil gjelde i områder med reindrift

De faktiske hovedutfordringene i det sørsamiske området knytter seg i hovedsak til at
det er mye privateid utmarksgrunn - fjellova gjelder bare for statsallmenningene. Videre
eksisterer ingen felles forvaltningsordning for statsgrunnen i Sør-Norge, som i Nordland
og Troms, der Statskog SF og Fjelltjenesten har forvaltet statsgrunnen. Til gjengjeld
eksisterer allerede en lokal forvaltningsordning gjennom fjellstyrene (lokale styrer
oppnevnt av kommunen) og fjellova. Grl § 105/EMK P 1-1 skaper i henhold til utvalget
problemer i forhold til de privatrettslige rettighetene med grunnlag i alders tids bruk, jf.
fjellova § 2.

s Miljøverndepartementet har etter en lignende argunientasjonsrekke gått mot å gi en fo 'angsbestenunelse for
ILO-konvensjon 169 i utkastet til ny naturmangfoldlov, se Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 34.
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Utvalgets flertall foreslår ikke eiendoms- og forvaltningsoverføring av statsgrunn til et
nytt selvstendig rettssubjekt etter modell fra Finnmark og forslaget vedrørende
Nordland og Troms (Hålogalandsloven). Utvalget har valgt å bygge på den eksisterende
lokale forvaltningsordningen som fjellstyrene representerer. Forslaget fra Utvalgets
flertall (11+3) går i hovedsak ut på at det foretas ulike endringer i fjellova. Endringene
skal bidra til å sikre at statens folkerettslige forpliktelser om samisk deltakelse i
forvaltningsordningen for grunn og naturressurser i de sørsamiske områdene, oppfylles.
Forslagene om endringer i fjellova er begrenset til statsallmenningene i Nord- og Sør-
Trøndelag og Hedmark, hvor det drives reindrift og hvor kartleggingen av rettigheter
ikke gir grunnlag for å endre eierforholdene.

De konkrete endringene i Utvalget har foreslått i fjellova kan oppsummeringsvis
sammenfattes slik;

• Symbolbestemmelse om at reindriftsretten er en selvstendig bruksrett med
grunnlag i alders tids bruk inntas i loven

• Klargjøre bestemmelsene om Statskogs adgang til å iverksette
grunndisponeringer og avhende grunn slik at reindriftsretten tydeliggjøres, og
tilsvarende i bestemmelsene om fjellstyrenes disponeringer over bufebeite og
utvisning av seter og tilleggsjord. Endringene tar sikte på å klargjøre at det ved
anvendelsen av disse hjemlene må tas hensyn til de reindriftsberettigede.

• Bestemmelse om kontaktmøter mellom fjellstyrene og reindriftens områdestyrer.

• Reindriftens deltakelse i fjellstyrene foreslås styrket. Dagens ordning med
reindriftsrepresentasjon i fjellstyrer for statsallmenninger hvor det drives samisk
reindrift foreslås gjort obligatorisk, dog skal antall styremedlemmer økes slik at
reindriftsrepresentantene ikke går på bekostning av jordbruksrepresentasjon
(økning fra 5 til 7 medlemmer).

• Delegasjonsbestemmelse om at Kongen kan slå sammen virkeområdet for flere
fjellstyrer dersom hensynet til utøvelse av samisk reindrift innenfor
forvaltningsområdet til de aktuelle styrene tilsier det.

• I tillegg er det foreslått at det for å sikre samisk innflytelse på statens
grunneierdisposisjoner i statsallmenningene og på annen statsgrunn gjøres en
endring i Statskogs vedtekter slik at ett styremedlem skal oppnevnes av
Sametinget

6 FORVALTNINGSMODELLEN FOR STATLIG EIDE OMRÅDER I DE
NORDLIGE DELER AV MANDATOMRÅDET -
"HÅLOGALANDSEIENDOMMEN"

Det er interessant å konstatere at Utvalget anser at de foreslåtte endringene for de tre
sydligste fylkene vil tilfredsstille de folkerettslige krav, jf. utredningen s. 747. Det er da
nærliggende å stille spørsmål ved om ikke en tilsvarende tilnærming også for Nordland
og Troms burde tilfredsstille de folkerettslige krav. Så vidt Regjeringsadvokaten kan se
har ikke Utvalget drøftet dette spørsmålet uttrykkelig.

Selv om man skulle mene at samiske interesser har vært for svakt representert i de
organer som har styrt arealforvaltningen i Nordland og Troms, synes det nokså
dramatisk å opprette et helt nytt organ (Hålogalandseiendommen) fremfor å vurdere en
styrking av den samiske representasjonen i de foreliggende styringsorganer. I
departementets videre arbeid med utredningen kan det etter Regjeringsadvokatens syn
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være god grunn til å ta utgangspunkt i de foreslåtte endringer i fjellova for å se om ikke
tilsvarende tilpasninger bør gjøres i forvaltningen av det som nå er Statskogs grunn i
Nordland og Troms. I-lerunder bør det trolig vurderes om det er grunn til å styrke det
lokale innslaget ved forvaltningen noe ved at det innføres fjellstyrelignende organer.
Mindretallets forslag til ny lov om rettsforhold og disponering over statens grunn (i
Nordland og Troms) triv. § 6 (Regionale utmarksstyrer) synes å ivareta dette hensynet.

7 NOEN BEMERKNINGER TIL UTVALGETS UTLEGNING AV GJELDENDE
NORSK RETT

NOU 2007:  13 ka ittel 8  -  Rett til >runn o naturressurser

Kapitlet omhandler originære og derivative rettserverv. Spesielle problemer oppstår når
regler om hevd mv. skal anvendes på kollektive rettigheter. Stor vekt er lagt på
fremstilling av reglene om alders tids bruk i lys av Rt-2001-1229 (Svartskogen) og Rt-
2001-769 (Selbu). For de geografiske områdene Samerettsutredningen dekker (Troms
og sydover til Røros) er grensespørsmålene mellom staten og private, herunder samiske
samfunn, i det alt vesentlige rettskraftig avgjort gjennom Utmarkskommisjonens praksis
i Nordland og Troms. De områder som etter kommisjonens dommer er statsgrunn, har et
stykke på vei karakter av allmenninger ved at det foreligger private bruksrettigheter
(typisk beite). Allmenningslovgivningen gjelder likevel ikke. Etter lov om
utmarkskommisjonen (lov 51/1985 - loven er nå for øvrig opphevet) § 2 nr. 3 skulle
kommisjonen også avgjøre hvilke bruksrettigheter som hviler på statens grunnarealer,
herunder hvem som ev. har bruksrett. Tre av kommisjonens dommer ble pådømt av
Høyesterett etter anke (Skjerstad - Beiarn-, Tysfjord syd- og Svartskogen-sakene). For
de øvrige ble Utmarkskommisjonens dom siste ord i saken.

Rt-  1997-1608  (Aursunden) forutsetter at en dom om en kollektiv rettighet som beiterett
vil ha rettskraftvirkning for alle næringsutøverne, og ikke bare dem som formelt var
parter i den tidl. rettssaken. For utmarkskommisjonens avgjørelser fastslår loven § 2 at
avgjørelsene har utvidet rettskraftvirkning ved at de har "bindende virkning for alle
vedkommende". At rettighetsforholdene i betydelig grad allerede er rettskraftig avgjort,
er et aspekt som i liten grad kommer frem i denne del av utredningen.

For Trøndelag kan det nok være en del statlige arealer (statsallmenninger) der så vel
grense- som rettighetsspørsmål ikke er rettskraftig avgjort. Andelen statsgrunn er nok
her betydelig lavere enn lenger nord, slik at tvist om eiendomsrett og bruksrettigheter
oftere vil  være  aktuell mellom private parter. Mellom private parter vil nok grense- og
rettighetsspørsmål i langt mindre grad være rettskraftig avgjort.

Utredningen kap. 8.4 drøfter ulike bruksrettigheter til grunn og naturressurser, herunder
beite, hugst, strandretten, ferskvannsfiske og jakt og fangst. I kap. 8.4.6.6 reises
spørsmål om det kan foreligge lokale sedvaneretts-dannelser i strid med
jaktlovgivingen. Til tross for at Rt-1988-377 nettopp fastslår at det ikke gjaldt noen
lokal jaktsedvane (andejakt i Kautokeino) synes utvalget nokså åpne for slike
sedvanerettsdannelser. Dette virker som et nokså dynamisk rettslig standpunkt.

Utredningen kap. 8.5 behandler allmenningsretten. Fremstillingen foranlediger ikke
noen bestemte kommentarer herfra. Det samme gjelder allemannsrett, som behandles i
utredningen kap. 8.6 og utredningen kap. 8.7, som gjelder undergrunnsressurser.

NOU 2007: 13 ka ittel 9  - Retti hetenes vern mot eks ro rias'on
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Her gis en kortfattet redegjørelse for hjemmelskravet og Grl. § 105. Utvalget har antatt
at domstolene må kunne prøve avveiningen av fordeler og ulemper ved et
ekspropriasjonstiltak (kapt. 9.2.2.3/side 359), men at det "i praksis (skal det) likevel
relativt mye til " for å tilsidesette ekspropriasjonsmyndighetens vurdering. For ordens
skyld nevnes at statens prosesstandpunkt er et annet og går ut på at den konkrete
avveiningen er unndratt direkte domstolsprøving (se for eksempel Rt-2002-352
Gardermoen).

NOU 2007: 13 ka ittel 10 - Reindriftsretten

Fremstillingen er i hovedsak avgrenset mot en del indre,  organisatoriske og
forvaltningsmessige forhold. Det som behandles mer inngående, er innholdet av
reindriftsretten, herunder hvem som er berettiget og hvilke beføyelser som følger med,
reglene om erstatningsansvar for skade voldt av rein og reindriftsrettens rettslige vern.
Det er en del gjentagelser som gjør at redegjørelsen blir unødvendig omfattende og
tungt tilgjengelig.

Utvalget drøfter i hhv. kap. 10.3.5 og 10.3.6 begrensninger av annen bruk i
reinbeiteområder og reindriftsrettens erstatningsrettslige vern. Utgangspunkt tas i
reindriftsloven  §  63 som legger begrensninger på grunneiers utnyttelse av egen eiendom
når det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.  Denne begrensningen gjelder
ikke for "vanlig utnytting", jf. § 63 første ledd annet punktum. Derved oppstår spørsmål
om hvor fritt grunneieren for eksempel står til oppdyrking av utmarksarealer mv. når det
vil ha negative effekter for reindriften. Spørsmålet synes avklaret gjennom Rt-1968-429
(Altevann II) og nå lovfestet i reindriftsloven § 4 tredje ledd.

Utredningen kap. 10.4 gjelder grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige.
Her gis en nokså fyldig beskrivelse av den historiske bakgrunnen med lappekodisillen
av 1751 og Reinbeitekonvensjonen av 1972. m.v. Som kjent har det vært forhandlet om
en ny reinbeitekonvensjon, men forslaget som ble lagt frem av den norsk-svenske
reinbeitekommisjonen har vært utsatt for atskillig kritikk, særlig fra svensk hold.
Reinbeite -konvensjonen fra 1972 er nå utløpt på tid, slik at det p.t. igjen er
Lappekodisillen  som regulerer  forholdet. Utvalget drøfter om det foreligger en
folkerettslig forpliktelse til fortsatt å la svenske samer få sende rein på beite i Norge,
men trekker ingen konklusjon. Utvalget forankrer imidlertid et vern i urfolksrettslige
forpliktelser, jf. SP art. 27. Som påpekt i punkt 2 er det grunn til å stille spørsmål ved
den rekkevidden utvalget tillegger dette rettsgrunnlaget.

Det redegjøres særskilt for reindrift i Trollheimen, der det i Rt-1981-1215 er avgjort at
den samiske bruken av området til reindrift ikke var tilstrekkelig til å danne grunnlag
for noe rettserverv. Utvalget synes svært kritisk til dommen (NOU kap.  10.  /side 412)
og anser det ikke gitt at saken ville fått samme utfall i dag. Det synes vanskelig å se
relevansen av dette når saken er rettskraftig avgjort.

NOU 2007: 13 ka ittel 11 - Særli om rett til k st- o (ordfiske

Det finnes noe rettspraksis knyttet til fiske i fjordarmer og poller som kan underbygge
særrettigheter som kan ha et visst erstatningsrettslig vern, jf. særlig Rt-1985-247
(erstatning for vanskeliggjort torskefiske pga. økt isdannelse i Kåfjord etter
kraftutbygging). Med bakgrunn i denne dommen og knyttet opp til "den senere
utvikling i rettspraksis når det gjelder anerkjennelsen av samiske rettigheter til
ressursutnyttelse" (særlig Selbu-  og Svartskogsakene)  antar utvalget at det kan være
grunnlag for at kyst- og fjordfiske i sjøsamiske områder kan ha et noe sterke rettsvern
mot inngrep enn annet fiske. Synspunktet minner litt om de synspunkter Peter Ørebech
har forfektet om en "folkets ytre allmenning" i Hålogaland. Etter Regjeringsadvokatens
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syn har utvalgets standpunkt en svak rettslig forankring. Det kan her vises til
Regjeringsadvokatens høringsuttalelse til NOU 2008: 5 om retten til fiske i havet
utenfor Finnmark (kopi legges ved).

Utvalget har mot slutten av kapitlet drøftet forholdet mellom strandretten og
fiskerinæringen. Rettspraksis på feltet gir, som utvalget påpeker, klart uttrykk for at
retten til saltvannsfiske og fiskeplasser i saltvann generelt sett har et svakt vern. Dette
kan Regjeringsadvokaten slutte seg til.

I utredningen del III, kapittel 22, har utvalget drøftet spørsmål knyttet til kyst- og
fjordfiske i sjøsamiske områder. Her vises til Regjeringsadvokatens høringsuttalelse til
NOU 2008: 5.

8 KOMMENTARER TIL LOVFORSLAGENE

Regjeringsadvokaten har ikke foretatt noen grundig lovteknisk gjennomgang av
lovforslagene i utredningen. Nedenfor skal likevel gis noen spredte kommentarer til de
ulike forslagene.

Et generelt synspunkt som angår de fleste av lovforslagene er omtalen av ILO-
konvensjon nr. 169. Det vises til punkt 4 ovenfor.

8.1 Saksbehandlings -  og konsultasjonsloven

Lovens geografiske virkeområde er i 3 annet punktum også angitt til "beslutninger og
tiltak på norsk kontinentalsokkel nord for 62° N". Det er vanskelig å se at tiltak på
kontinentalsokkelen og i særdeleshet utenfor sjøterritoriet (12 nautiske mil fra
grunnlinjene) uten videre vil kunne påvirke samisk kultur- og næringsutøvelse. Lovens
formål bar være tilstrekkelig ivaretatt med den foreslåtte § 3 første punktum.

Den foreslåtte hjemmelen i § 8 for retningslinjer fra Sametinget om vurderingen av
virkningen for samisk kultur med næringer mv., synes inspirert av Finnmarksloven § 4.
For Finnmarks del er slike retningslinjer gitt ved forskrift 2007-06-11-738. Det kan
være naturlig å evaluere hensiktsmessigheten av slike retningslinjer i Finnmark før det
eventuelt innføres som et generelt virkemiddel.

I § 10 annet ledd annet punktum er det foreslått lovfestet at tiltak som hovedregel ikke
kan gjennomføres dersom konsultasjoner ikke leder til enighet. Det fremgår klart av de
spesielle bemerkningene til bestemmelsen (NOU bind B side 1244 h. spalte) at dette
ikke innebærer noen vetorett for Sametinget. Det er grunn til å holde fast ved dette. Det
kan ikke ses bort fra at de samfunnsmessige interesser for et tiltak kan være så
tungtveiende at det vil være riktig å tillate det selv om enighet ikke er oppnådd.

I tilknytning til loven er det foreslått endringer i en rekke andre lover, herunder lover
som er under revisjon. For eksempel synes den foreslåtte endringen i naturvernloven § I
nytt siste ledd allerede konsumert av forslaget til ny naturmangfoldlov § 14 annet ledd
og § 41  J.  Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s, 465 og 469).

8.2 Kartleggings -  og anerkjennelsesloven
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Som det vil ha fremgått ovenfor, mener Regjeringsadvokaten at det neppe kan foreligge
noen folkerettslig forpliktelse til å etablere nye, særskilte organer for kartlegging av
rettighetsforhold i Nordland om Troms.

Gitt at det likevel skulle gis en slik lov, har Regjeringsadvokaten noen kommentarer til
lovforslaget i NOU 2007: 13 kapittel 13 jf. 24.1.

Utvalget foreslår en egen lov om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende
rettigheter til grunn og naturressurser i mandatområdet. Utvalget har søkt å skape mest
mulig likhet med finnmarksloven, jf. dens kapittel 5. Etter Regjeringsadvokatens syn er
det vesentlige forskjeller mellom situasjonen som forelå i Finnmark da Finnmarksloven
ble gitt og situasjonen i Nordland og Troms. Dette er behandlet ovenfor. Det gjør at
Finnmarksloven ikke er egnet som modell for Nordland og Troms.

Om det skal etableres en særskilt Utmarksdomstol bør den ikke kunne behandle saker
som er rettskraftig avgjort. Selv om rettskraftreglene ikke hindrer ny kartlegging, kan
det neppe være klok og fornuftig ressursbruk å kartlegge områder der
rettighetsspørsmålene måtte være rettskraftig avgjort.

Lovutkastet j, om forholdet til ILO-konvensjon art. 169, er omtalt ovenfor. Når det
som for utkastet til kartleggingslov, er bestemt i § 1 at selve lovens formål er å legge til
rette for kartlegging mv. i samsvar med statens folkerettslige forpliktelser, synes det
nokså unødvendig med den foreslåtte § 3. Hele lovforslaget innebærer jo nettopp
(minst) en transformasjon av SP art. 27 og ILO-konvensjon nr. 169 til norsk intern rett.

8.3 Hålogalandsloven

Som fremholdt ovenfor anser Regjeringsadvokaten det som en bedre løsning at
forvaltningen av statens grunn i Troms og Nordland også i fremtiden tilligger Statskog,
men med et styrket lokalt innslag, herunder samiske interesser om det er samiske
bruksrettigheter i området.

Lovforslaget  23, om oppnevning av regionale utmarksstyrer, tar i for liten grad opp i
seg hensynet til allmennhetens interesser og friluftslivet. Også representanter som kan
målbære interessene for disse grupper bør være representert i utmarksstyret.

Den foreslåtte j2 har neppe noe selvstendig innhold ved siden av bestemmelsene
reindriftsloven og - særlig - de materielle rettsregler som kan gi grunnlag for rettigheter
(regler om alders tids bruk mv). Slik bestemmelsen står kan den misvisende gi inntrykk
av at det uten videre foreligger rett til reindrift på alt areal i I- Iålogalandsallmenningen.
Av denne grunn bør bestemmelsen sløyfes.

8.4 Mindretallets alternativ til Hålogalandsloven :  Lov om rettsforhold og disponering
over statens grunn og naturressurser i Nordland og Troms

Etter Regjeringsadvokatens syn gir lovutkastet j, om regionale utmarksstyrers
sammensetning mv. - uttrykk for en bedre sammensetning enn flertallets forslag til
1-Iålogalandslov.

Lovforslaget 13 annet ledd gir en tilsvarende bestemmelse av noenlunde samme
innhold som den foreslåtte § 27 i Hålogalandsloven. Bestemmelsen har neppe rettslig
betydning og bør tas ut av loven.

8.5 Endringer i fjelloven
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Tilsvarende innvending som mot Hålogalandsloven  §  27 gjør seg gjeldende for den
foreslåtte endring i  fjellova § 1  nytt siste ledd. Rettslig sett må det være tilstrekkelig å la
bestemmelsen stå uforandret,  slik at det fortsatt av tredje ledd fremgår at "(r)ettar i
statsallmenningane i kraft av særleg heimel går ikkje inn under lova".

Som en konsekvens av standpunktet til Hålogalandsloven i punkt 6 og 8.3 ovenfor, vil
det etter vårt syn være uheldig å innsnevre det geografiske virkeområdet for fjellova,
slik som foreslått av mindretallet i den alternative utformingen av § I første ledd.
Mindretallets forslag forutsetter at anvendelsesområdet for den foreslåtte
Hålogalandsloven utstrekkes til de samiske områdene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
og Hedmark, jf. NOU s. 1214 jf. 1171.

8.6 Endringer i friluftsloven

I ny § loa er det foreslått en rett til uttak av trevirke på statsallmenninger og annen
statsgrunn til samisk og annen tradisjonell husflid. Det er liten grunn til å gi en slik regel
som geografisk vil gjelde for hele landet, også utenfor de tradisjonelle samiske områder
fra Sør-Trøndelag og nordover.

8.7 Endringer i reindriftsloven

I en rekke av bestemmelsene i loven foreslås det å presisere at annet enn det som
fremgår av loven kan følge av "særlige rettsforhold" e.l. Slike tilføyelser vil
gjennomgående være uten reelt selvstendig innhold, og kan derfor virke unødvendig.

Utvalget foreslår å endre § 3 slik at bestemmelsen nevner ILO-konvensjon 169 spesielt.
Bestemmelsen får da samme ordlyd som Finnmarksloven § 3. At loven skal anvendes i
samsvar med ILO-konvensjon nr. 169 følger allerede av dagens bestemmelse, og
lovgivningsteknisk kan det stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten av å trekke frem en
konvensjon spesielt. Det synes videre unødvendig og forvirrende å benytte forskjellige
formuleringer for henvisningen til hhv ILO-konvensjon nr. 169 ("Loven gjelder med de
begrensninger som følger av") og folkerettens øvrige regler om urfolk og minoriteter
("Loven skal anvendes i samsvar med"). På et mer overordnet plan mener
Regjeringsadvokaten det er grunn til å overveie om denne formen for sektor-
inkorporasjon av ILO-konvensjonen til norsk intern rett er en hensiktsmessig
lovgivningsteknikk, jf. punkt 4 ovenfor.

I lovens § 4 foreslås det å presisere at erstatning i samsvar med alminnelige
ekspropriasjonsrettslige regler også skal ytes hvor utmark som har vært i bruk som
reinbeite fra gammel tid omdannes til innmark. Dette er etter utvalgets oppfatning
allerede gjeldende rett; reindriftsretten er ekspropriasjonsrettslig vernet også mot
nydyrkingstiltak og andre tiltak som gjør at utmark omdannes til innmark forutsatt at
tiltakene har et slikt omfang at de etter alminnelige ekspropriasjonsrettslige
grunnsetninger er gjenstand for erstatning. Det kan stilles spørsmål ved om forslaget
virker klargjørende, slik utvalget legger til grunn.

Det foreslås endringer i § 24, som etter utvalgets oppfatning ikke innebærer endringer
av det materielle innhold av bestemmelsen. I første ledd annet punktum har utvalget
imidlertid foreslått å fjerne forbudet mot å plassere gjerder slik at de virker "unødig
skjemmende", noe som synes å innebære en materiell endring. Regjeringsadvokaten
antar at alternativet "unødig skjemmende" kan ha særlig betydning for vern av
offentlige interesser.

Utvalget foreslår å oppheve § 63 annet ledd siste punktum om at områdestyret kan
nedlegge forbud mot iverksetting inntil overenskomst er inngått eller til jordskifteretten
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har behandlet saken. Det synes noe uklart hva situasjonen vil være dersom
distriktsstyret eller siidaen protesterer mot bruken eller tiltaket. Det synes naturlig å lese
forslaget slik at tiltaket da må utstå til jordskifteretten har truffet avgjørelse i saken.
Dette synes å være den motsatte løsning av dagens lov, der områdestyret må nedlegge
midlertidig forbud mot iverksetting dersom partene er uenige om lovmessigheten av
tiltaket. Det kan stilles spørsmål ved om disse interessekonfliktene i stedet bør få sin
midlertidige løsning gjennom reglene om midlertidig forføyning i tvisteloven kapittel
34.

Filkopi av denne høringsuttalelsen sendes Justisdepartementet v/ekspedisjonssjef Reinskou
(khr@jd.dep.no).
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