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Sak: 53/08 AH

DEN NYE SAMERETTEN - DRØFTINGSSAK

Saksdokumenter:
- Samerettsutvalgets utredning NOU 2007:13

Saksframstilling:
Samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13 er ute på høring, og fristen for å avgi uttalelse er
satt til 15. Februar 2009.

Samerettsutvalget har levert et omfattende arbeid som berører store geografiske områder og
store deler av befolkningen spesielt i Troms, Nordland, Trøndelagsfylkene og Hedmark, men
også i andre fylker. Forslagene kan få betydelige konsekvenser for både den samiske
befolkningen og befolkningen ellers.

Samerettsutvalgets mandat var bl.a. å utrede behovet for lovendringer som kan trygge samisk
bruk av grunn og naturressurser, utrede lokal forvaltning av grunn og naturressurser og vurdere
reindriftas arealbruk og rettigheter.
Sentrale føringer for mandatet var bl.a. at forslagene skal trygge samenes muligheter til å utnytte
naturressursene, at hensynet til å bevare samisk kultur og levemåte skal stå sentralt og at
forslagene skal ligge innenfor folkerettens rammer. Samtidig skal den ikke-samiske
befolkningens rettigheter anerkjennes og forslagene så langt mulig virke konfliktdempende.

Som offentlige organer for reindriften er det, etter Reindriftsforvaltningens oppfatning, spesielt
viktig at vi gjør en grundig vurdering av de deler av forslaget som har betydning for reindrifta og
ansvarsoppgavene til Reindriftsstyret, Områdestyrene og Reindriftsforvaltningen.

Utredningen inneholder  en redegjørelse for gjeldende  rett, herunder folkeretten og urfolks
landrettigheter, intern urfolksrett i andre stater, EØS-rettslige problemstillinger, rett til grunn og
naturressurser, rettighetenes vern mot ekspropriasjon, reindriftsretten og om retten til kyst- og
fjordfiske.
Videre redegjørelse  for utvalgets vurderinger og forslag  til nye lover og endringer i
eksisterende lovverk.
Til sist er det gitt en oversikt over  økonomiske og administrative konsekvenser.

Utredningen munner ut i forslag til tre nye lover, Lov om kartlegging og anerkjennelse av
eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene fra og
med Troms fylke og sørover (Kartleggings -  og anerkjennelsesloven ), Lov om rettsforhold og
disponering over grunn og naturressurser på Hålogalandsallmenningens grunn i Nordland og
Troms (Hålogalandsloven ) og Lov om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få
virkning for naturgrunnlaget i tradisjonelle samiske områder (Saksbehandlings- og
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konsultasjonsloven ). Utvalget har på en del punkter vært delt i sin innstilling og et mindretall
har foreslått Lov om rettsforhold og disponering over statens grunn og naturressurser i Nordland
og Troms som alternativ til den ovenfor nevnte Hålogalandsloven.

Det er videre foreslått  endringer i fjelloven ,  reindriftsloven og friluftsloven . I tillegg er det
foreslått endring i en rekke andre lover som følge av-, og inntatt i den foreslåtte
Saksbehandlings- og konsultasjonsloven.
Utvalget har vært bredt sammensatt og er kommet til enighet i mange vesentlige spørsmål.
Mindretallsgrupperinger har imidlertid valgt å fremme egne forslag på noen punkter, og dette vil
bli nærmere kommentert underveis i fremlegget.

Kartleggings -  og anerkjennelsesloven:

Kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser
Innledning
Innledningen er hentet fra sammendraget til kapittel 12 og 13 i NOU 2007:13 Kartlegging og
anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser
De generelle vurderingene  i kapittel  12 munner ut i at det foreslås opprettet en utredende
kommisjon (kartleggingskommisjonen) og en utmarksdomstol for de tradisjonelle samiske
områdene fra og med Troms fylke og sørover. Dette etter modell av Finnmarkskommisjonen og
Utmarksdomstolen for Finnmark. Et samlet utvalg står bak forslaget.
ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 - 2 og 3 utgjør et hovedgrunnlag for dette forslaget. Utvalget
har i denne forbindelse undersøkt praksis fra ILOS håndhevelsesorganer. Konklusjonen er i
korthet at det gjennom en egen utredningsmodell må skje en kartlegging av områdene hvor
samene har krav på å få anerkjent bruks- og eierrettigheter, jf artikkel 14 (2). En kommisjon
tilsvarende Finnmarkskommisjonen vil etter utvalgets syn ivareta kravet om en grundig
kartlegging av disse rettighetsspørsmålene.
Av ILO-konvensjonen artikkel 14 -3 kan det neppe utledes noe krav om opprettelse av en
særdomstol. Domstolsbehandlingen må imidlertid være grundig og gi  samene en  reell mulighet
til å få prøvet sine krav. En domstol som skal behandle slike tvister, bør således ha ansvaret for
sakens opplysning, og samiske parter må få dekket nødvendige utgifter slik at ikke
omkostningene forbundet med en domstolsprosess utgjør et hinder for rettslig anerkjennelse av
rettighetene. Samerettsutvalgets konklusjon er at en særlig domstol som utmarksdomstolen er i
tråd med de uttalte norske  målsetningene  om lojalt å oppfylle ILO-konvensjonens bestemmelser
og formål.
I kapittel 13  drøfter utvalget de enkelte bestemmelsene som skal gjelde for
Kartleggingskommisjonen og utmarksdomstolen. Vurderingene munner ut i et forslag til lov om
kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter i de tradisjonelle samiske områdene fra
og med Troms fylke og sørover (kartleggings- og anerkjennelsesloven).
Utvalgets medlemmer  Fjellheim  og  Kappfjell  mener bare samer skal ha adgang til det  særlige
apparatet som Kartleggingskommisjonen og utmarksdomstolen vil utgjøre. Flertallet (de øvrige
medlemmene) har ikke funnet folkerettslig støtte for, eller ansett det hensiktsmessig og praktisk
mulig, å trekke noe slikt etnisk skille. Med dette unntaket --• og en bestemmelse som har
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sammenheng med avvikende forslag til forvaltningsordning for gjenværende statsgrunn,
jfr.kap.14 - fremmes lovforslagene i kapittel 13 av et enstemmig utvalg.

Samerettsutvalget har søkt å tilstrebe størst mulig grad av likhet mellom bestemmelsene for de
tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms og sørover og de motsvarende bestemmelsene
i finnmarksloven på dette punktet. Hovedtrekkene i kartleggings- og anerkjennelsesloven - og
også mange av de enkelte paragrafene - er sammenfallende med finnmarksloven kapittel 5.
For fremsettelse av krav er det oppstilt en frist på 10 år fra ikrafttredelsen av bestemmelsen, men
Kartleggingskommisjonen kan også iverksette utredninger av eget tiltak, og en unntakshjemmel
gir adgang til behandling av krav fremsatt etter fristens utløp. Bestemmelsen om hvordan
Kartleggingskommisjonen trer i funksjon må ses i sammenheng med den utvidede
varslingsbestemmelsen utvalget foreslår.
Både for Kartleggingskommisjonen og utmarksdomstolen foreslås det avvisningsbestetnmelser.
Den samiske dimensjonen må tillegges betydelig - og ofte avgjørende - vekt ved organenes
vurdering av om krav skal tas under behandling, slik at krav med samiske aspekter som et
utgangspunkt skal utredes og avgjøres. Dette har sammenheng med den folkerettslige
begrunnelsen for kartleggingen og det forholdet at det ikke tidligere har skjedd noen helhetlig
kartlegging og anerkjennelse av samiske rettigheter i Samerettsutvalgets mandatområde.
Samtidig understrekes det at formålet med kartleggingsordningen tilsier at krav hvis formål er å
avvikle tidligere anerkjente samiske rettigheter i et område, gjennomgående vil måtte avvises.

Sentrale punkter i loven:
Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser
§ 1 Lovens formål
Lovens formål er å legge forholdene til rette for kartlegging og anerkjennelse av eksisterende
rettigheter til grunn og naturressurser i samsvar med statens folkerettslige forpliktelser.
§ 2 Virkeområde
Loven her gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser i de tradisjonelle samiske
områdene fra og med Troms fylke og sørover.
Loven her gjelder også for samiske kyst- og fjordområder fra og med Troms fylke og sørover.
Kapittel 2  Kartleggingskommisjonen for de tradisjonelle samiske områdene fra og med
Troms fylke og sørover  (Kartleggingskommisjonen)
§ 4 Mandat
Kartleggingskommisjonen skal på grunnlag av gjeldende nasjonal rett utrede bruks- og
eierrettigheter, herunder interne rettighetsspørsmål innen reindriften om reindriftsrett og
tilknyttede rettigheter, i de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover.
I samiske kyst- og fjordområder fra og med Troms fylke og sørover skal
Kartleggingskommisjonen på grunnlag av gjeldende nasjonal rett utrede rettigheter til fiske og
andre fornybare marine ressurser.
§ 5 Sammensetning
Kongen oppnevner Kartleggingskommisjonens medlemmer. Kommisjonen skal ved hver
feltutredning bestå av en leder og fire andre medlemmer. Lederen skal oppfylle de kravene som
domstolloven stiller til høyesterettsdommere. To av de øvrige medlemmene skal oppfylle de
kravene som stilles til tingsrettsdommere.
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Det oppnevnes for øvrig to medlemmer som er bosatt i eller på annen måte har sterk tilknytning
til henholdsvis Troms fylke, Nordland fylke, Nord-Trøndelag fylke og det øvrige virkeområdet.
Ved hver feltutredning deltar to medlemmer fra det området der feltet ligger. Dersom et felt
strekker seg over grensene mellom de fire områdene, deltar som hovedregel et medlem fra hvert
av områdene.
§ 6 Hvordan Kartleggingskommisjonen trer i funksjon
littr//www.re 'erin en.no/nb/dep/jd/dok/NQUer/2007 NOU-2007-13/2.html?id=491885=
notel#notel
Kartleggingskommisjonen trer i funksjon ved at det fremsettes krav om utredning av felt.
Krav må fremsettes skriftlig for kommisjonen innen 10 år fra ikrafttredelsen av bestemmelsen
her. Kravet skal være underskrevet og inneholde:
partens fulle navn og adresse
en angivelse av de kravene som parten fremmer, og omstendighetene de støttes på
Kravet bør i tillegg angi eventuelle motparter.
Kommisjonen kan behandle krav om utredning av felt selv om fristen etter annet ledd har løpt
ut. Ved vurderingen tas det blant  annet  hensyn til kravets betydning for parten, om utredningen
kan skje uten vesentlig forsinkelse for utredningen av andre felt og om kommisjonsrapporter,
rettsavgjørelser eller andre særlige forhold har gitt grunn til å fremsette kravet først på dette
tidspunktet.
Kommisjonen kan også iverksette utredninger av eget tiltak.
Alternativ utforming av § 6 første ledd:
Kartleggingskommisjonen trer i funksjon ved at samer fremsetter krav om utredning av felt.
Kapittel 3 Utmarksdomstolen for de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms
fylke og sørover
§ 15 Utmarksdomstolen for de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og
sørover
Det opprettes en særdomstol (Utmarksdomstolen for de tradisjonelle samiske områdene fra og
med Troms fylke og sørover) som skal behandle tvister om rettigheter som oppstår etter at
Kartleggingskommisjonen har utredet et felt.
§ 17 Stevning
Tvister kan bringes inn for utmarksdomstolen ved skriftlig stevning senest ett år og seks
måneder etter at Kartleggingskommisjonens rapport ble avgitt.

§ 24 Utgiftene ved saken
Staten dekker utgiftene til utmarksdomstolens egen virksomhet. Staten dekker også nødvendige
utgifter for partene i saker for utmarksdomstolen.
Ved avgjørelsen av spørsmålet om utgiftene har vært nødvendige, skal utmarksdomstolen blant
annet ha for øyet at parter med likeartede interesser som ikke står i strid, bør nytte samme
juridiske og tekniske bistand. Domstolen skal så tidlig som mulig av eget tiltak ta opp
spørsmålet der det er aktuelt.
Når særlige grunner tilsier det, kan utmarksdomstolen pålegge en part helt eller delvis selv å
bære sine kostnader med saken. En part kan også bli pålagt å erstatte motpartens sakskostnader
så langt disse er pådradd ved partens forsømmelser eller rettsstridig atferd. Tilsvarende gjelder
når en part har trukket saken i langdrag eller gjort den utilbørlig vidløftig.
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For behandlingen av saker for utmarksdomstolen betales det ikke  gebyr.  For anke over
utmarksdomstolens avgjørelser gjelder lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 8.

Vurdering:
Spørsmålet om det bør etableres egne ordninger  for å oppfylle  statens folkerettslige forpliktelser
om å kartlegge og anerkjenne rettigheter i de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms
fylke og sørover,  er etter saksbehandlers oppfatning godt og omfattende utredet i  NOU 2007:13
kapittel 12 og 13.
Arbeidet munner ut i et forslag til lov om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende
rettigheter i de tradisjonelle samiske områdene  fra og med Troms fylke og sørover  (kartleggings-
og anerkjennelsesloven ).  Saksbehandler anser lovforslaget særdeles gjennomtenkt og det anses
vanskelig å finne noe vesentlig å sette fingeren på. At store deler av lovforslaget er
sammenfallende med finnmarksloven er nok en av grunnene til dette.  I all hovedsak
kommenteres derfor videre de punkter som skiller seg vesentlig  fra finnmarksloven samt de
paragrafer med alternative forslag.
Utvalget foreslår å opprette en egen kommisjon og en egen særdomstol i stedet for at oppgavene
legges til Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. Dette begrunnes med at
utvalgets mandatområde må gis en likestilt kartleggingsprosess som medfører at også disse
områdene kan bli kartlagt i løpet av rimelig tid. Saksbehandler anser det viktig å etablere en
egen kommisjon og særdomstol sør for Finnmark.  Framdrift er naturlig nok her vesentlig, men
også en viss nærhet til de områder som skal utredes/  vurderes.
Utvalgets medlemmer  Fjellheim  og  Kappfjell  mener bare samer skal ha adgang til det særlige
apparatet som Kartleggingskommisjonen og utmarksdomstolen vil utgjøre. Flertallet  (de øvrige
medlemmene )  har ikke funnet folkerettslig støtte for,  eller ansett det hensiktsmessig og praktisk
mulig ,  å trekke noe slikt etnisk skille .  Spesielt  fra Nord-Trøndelag og sørover, i
statsallmenninger og bygdeallmenninger ,  kan en lett forestille seg at også etniske nordmenn vil
kunne kreve rettigheter på lik linje med etniske samer.  Og selv om denne utredningen skal ha
hovedfokus på samiske rettigheter,  noe også føringen om at den samiske dimensjonen må
tillegges betydelig - og ofte avgjørende  -  vekt viser,  anses det mer konfliktbyggende enn noe
annet å her skille mellom etnisitet.
Under paragraf 13 foreslås tre ulike alternativ. Dette gjenspeiler utvalgets ulike forslag til
eierstrukturer (se under Hålogalandsloven senere).  Dette behandles under eget punkt og
omtales ikke videre her.
For å unngå overlappende behandling har utvalget foreslått en egen bestemmelse om
forholdet til de alminnelige domstolene og jordskifteretten.  Da en innføring av en slik ny
ordning ofte kan virke forvirrende mht hvor tvister og lignende skal behandles vurderes
dette fornuftig.

Hålogalandsloven og mindretallsforslagene:

Bakgrunn:

Samerettsutvalget foreslår nye forvaltningsordninger for statsgrunn. Dette er i hovedsak
behandlet i utredningens kap. 14.
Sign. Utskrift sendt til:
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Forslagene tar sikte på å oppfylle kravene i ILO-konvensjonens artikkel 15 om samisk deltakelse
i forvaltningen av grunn og naturressurser i de samiske områdene.
Utvalgets flertall foreslår å overføre statsgrunnen i Nordland og Troms til et nytt eierskap,
Hålogalandsallmenningen, mens områdene lenger sør skal forvaltes etter en revidert fjellov.
Ett mindretall foreslår at Hålogalandsallmenningen skal omfatte all statsgrunn i tradisjonelle
samiske områder også sør for Nordland, mens et annet mindretall foreslår at Statskogs eierrolle i
Nordland og Troms videreføres.

Hålogalandslovens innhold:

Formål  og avgrensninger  (§§ 1-4, 31)

Formålet med Hålogalandsloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser disponeres på
en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for lokalbefolkningen og befolkningen for
øvrig, samt særlig samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Flertallet foreslår at loven skal gjelde statsgrunn i Nordland og Troms, mens et mindretall på tre
foreslår at den skal gjelde statsgrunn også i tradisjonelle samiske områder sør for Nordland.
(Noe som må sees i sammenheng med dette mindretallets forslag til endring av Fjellovens § 1)
Loven vil ikke gjelde grunn som blir overført til andre ihht. Kartleggings- og
anerkj ennelsesl oven.

Det presiseres at loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og
minoriteter.
Det presiseres videre at lovens rekkevidde vil være begrenset av allerede etablerte rettigheter
som for eksempel de rettigheter reindrifta har på grunnlag av alders tids bruk, herunder også
grenseoverskridende reindrift.
Administreringen av bruk og ressursutnyttelse skal skje i samsvar med lovens formål, innenfor
rammene av annen lovgivning og slik at rettigheter med grunnlag i særlige rettsforhold
respekteres. Naturens mangfold og produktivitet skal bevares.

Hålogalandsallmenningen  -  Styre og  rådighet  (§§  5- 21)

Det foreslås opprettet et nytt organ, Hålogalandsallmenningen, som får overført til seg grunn i
Nordland og Troms som i dag ansees eid av Statskog SF.
Hålogalandsallmenningen (HA) skal være et eget rettsubjekt og således unntatt fra offentlig
instruksjonsmyndighet. Hovedkontoret skal ligge i Nordland eller Troms.

HA skal ledes av et styre på seks personer.
Flertallet foreslår at det skal velges to fra hvert fylke og to fra sametinget, mens et mindretall
foreslår tre fra sametinget og tre fra fylkene i felleskap.
Medlemmene må som hovedregel være bosatt i de fylkene som har grunn i HA.
Iflg. forarbeidene er det her tenkt åpnet for at reindriftsutøvere som driver i fylkene deler av året,
men uten å være bosatt der skal kunne velges som styremedlemmer.

Sign. Utskrift sendt til:
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Flertallet foreslår at minst et av medlemmene valgt av Sametinget skal være representant fra
reindrifta, mens mindretallet foreslår at også et av de tre medlemmene som (i deres forslag)
velges av fylkestingene skal være representant fra reindrifta.
Hvert oppnevningsorgan skal velge både kvinner og menn.
Styremedlemmer kan videre avsettes av det organ som har valgt dem.
Ledervervet i styret skal gå på omgang mellom Sametinget og fylkestingene, slik at Sametinget
peker ut annet hvert år og fylkestingene i fellesskap annet hvert år.

Styret skal forvalte grunneierretten på HA og det skal sørge for forsvarlig organisering og
fastsette nødvendige planer, budsjett, retningslinjer og instrukser for virksomheten.
Det enkelte styremedlem kan kreve at det blir iverksatt undersøkelser og at bestemte saker blir
behandlet av styret og i styremøte.
Styret er vedtaksført med fem medlemmer, og styreledere stemme er avgjørende ved
stemmelikhet.
Styret skal avgi årlig beretning til en kontrollkomite, og denne skal inneholde særskilt
redegjørelse for endringer i utmarksbruken og en vurdering av endringenes betydning for
naturgrunnlaget for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.
Styret fastsetter selv sin godtgjørelse som dekkes av HA.
Et mindretallsforslag går ut på at styret skal forvalte HA (også utmarksrettene som flertallet
ønsker at utmarksstyrer skal ha ansvar for), og ikke bare grunneierretten.

HA skal ikke ha adgang til å iverksette grunndisponeringer eller andre tiltak som kan medføre
endret bruk av utmark eller vassdrag dersom dette medfører urimelig eller unødvendig skade
eller ulempe for reindriftas rettigheter eller andre bruksrettigheter med grunnlag i særlige
rettsforhold.
Det samme gjelder dersom tiltakene medfører vesentlig skade for andre som har rettigheter
regulert i denne loven.
Uenighet om hvorvidt tiltakene har slike virkninger avgjøres ved rettslig skjønn som må kreves
innen seks uker etter at den som krever skjønn  fikk kunnskap om tiltaket.
Selv om tiltaket ikke har slike virkninger skal det ved gjennomføring av tiltak tas tilbørlig
hensyn til berørte rettighetshavere og bruk med grunnlag i loven.

Når det overveies å iverksette tiltak som kan medføre endret bruk av utmark og vassdrag skal
reglene i Saksbehandlings- og konsultasjonsloven følges og det skal innhentes uttalelse fra
berørte utmarksstyrer og kommuner. HA pålegges å vurdere hvilke konsekvenser den endrede
bruken har for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, og ta
tilbørlig hensyn til slike interesser. I denne sammenheng skal evt. retningslinjer fra Sametinget
ihht. Saksbehandlings- og konsultasjonsloven legges til grunn.

Utgangspunktet er at HA grunn ikke kan avhendes. Dette kan likevel skje i særlige tilfeller, for
eksempel der det er grunnlag for å foreta ekspropriasjon eller at avhending er nødvendig for å
styrke næringsgrunnlaget for jordbruket eller reindrifta.
Vedtak om avhending som har tilslutning fra mindre enn fire styremedlemmer, må som
hovedregel godkjennes av Sametinget og vedkommende utmarksstyre.

Sign. Utskrift sendt til:
Justisdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Reindriftsforvaltningen Alta
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Avhending i håd med konklusjon fra kartleggingskommisjonen er ikke undergitt disse
begrensninger.
HA er videre avskåret fra å foreta avhending eller andre grunndisponeringer som kan være til
skade for potensielle rettighetshavere eller for rettighetskartleggingen før kartleggingen av det
aktuelle felt etter Kartleggings- og anerkjennelsesloven er avsluttet.

Styret representerer HA utad, men oppgavene kan delegeres. Disposisjoner hvor fullmektig har
gått ut over sin myndighet blir ikke bindende for HA dersom medkontrahenten forsto eller burde
forstått at myndigheten ble overskredet og det ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen
gjeldende.

Eiendom og rettigheter som tilhører HA kan ikke pantsettes eller være gjenstand for
kreditorbeslag. Unntaket er fradelte eiendommer som er bebygd eller utlagt til byggeområder
etter Plan- og bygningsloven.
Det kan ikke åpnes konkurs eller gjeldsforhandling hos HA.

Utvalgets flertall foreslår at halvparten av HA's festeinntekter skal utbetales til vedkommende
utmarksstyre. Det samme gjelder halvparten av de øvrige grunneierinntekter etter at HA har
avsatt midler til egen drift. Resten skal settes i et grunneierfond som disponeres av HA og hvor
midlene kan brukes til administrasjon, fellesorganisasjon for utmarksstyrene og tiltak for å bedre
ressurssituasjonen på HA grunn.
Mindretallet som ikke ønsker utmarksstyrer foreslår at alle inntektene (også inntekter fra bl.a
jakt og fiske) etter avsetning av midler til  egen  drift går i grunneierfond. Midlene kan brukes til
administrasjon og tiltak for å bedre ressurssituasjonen, og skal så vidt mulig tilbakeføres til
lokalmiljøet hvor de er generert.

HA skal registreres i Foretaksregisteret og føre regnskap etter regnskapsloven.
Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor som også skal avgi årlig revisjonsberetning
til styret.

Det foreslås opprettet en kontrollkomite som skal føre tilsyn med styrets virksomhet. Denne skal
bestå av et medlem oppnevnt av hvert av fylkestingene i Nordland og Troms, et av Sametinget
og et av regjeringen som må oppfylle kravet til å være høyesterettsdommer, og som skal være
leder i komiteen.
Kontrollkomiteen skal avgi årlig rapport om sin kontrollvirksomhet med en vurdering av styrets
årsberetning og de forhold som omhandlet der samt en vurdering av hvordan loven virker og om
det er ønskelig med endringer.

Det er foreslått straffehjemmel for bl.a. styremedlemmer og ledende ansatte som viser grov
uforstand i utførelsen av sine oppgaver for HA.
Det er i tillegg tatt med bestemmelse om at styremedlem kan ilegges erstatningsansvar dersom
HA påføres tap som følge av forsett eller uaktsomhet.

Det er foreslått inntatt at forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, veiledningsplikt,
saksbehandlingstid og taushetsplikt samt forhåndsvarsel og adgang til å uttale seg skal få

Sign. Utskrift sendt til:
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anvendelse for virksomheten til HA. Saksdokumentene til HA skal også være offentlige etter
reglene i offentlighetsloven.

Det er til sist tatt med en bestemmelse om at HA ikke har vern mot at dens rettigheter eller
rettsstilling endres eller oppheves ved lov.

Utmarksstyrene  (§§  22-26)

Utvalgets flertall foreslår at departementet ved forskrift skal dele HA inn i inntil seks regioner
for utmarksforvaltningen. I denne prosessen skal reglene i Saksbehandlings- og
konsultasjonsloven følges, og det skal tas hensyn til grensen for reinbeitedistriktene.
Hver av disse regionene skal ha et eget utmarksstyre som skal administrere bruken og
utnyttingen av de bruksrettighetene som er nærmere regulert i loven.

Utmarksstyrene er frittstående organer og ikke underlagt HA, men det legges opp til jevnlige
møter med gjensidig orientering om virksomhet og planer.
Utmarksstyrene skal ha minst syv medlemmer og oppnevnes av kommunestyrene i regionen.
Minst to av medlemmene skal representere jordbruket i regionen og minst to reindrifta i
regionen. Disse gruppene skal til sammen ha flertall i utmarksstyret.
Reindriftas og jordbrukets representanter skal oppnevnes etter forslag fra disse gruppene.
I tillegg skal jakt-, fiske- og friluftsinteressene være representert, og det samme gjelder evt.
andre grupper bruksrettsinnehavere.
Styremedlemmene skal fordeles slik at hver kommune i regionen har minst et medlem, og det
skal velges både kvinner  og menn.
Styremedlemmene skal som hovedregel være bosatt i regionen, men reindriftsutøvere kan
oppnevnes selv om de ikke er bosatt der.

Utmarksstyret er vedtaksført når minst to tredeler av medlemmene, inkludert leder er tilstede.
I tillegg må minst en jordbruks- og en reindriftsrepresentant være tilstede.
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
For utmarksstyrets vedtak etter denne loven gjelder bestemmelsene i Forvaltningsloven kap. II
til VI som bl.a. omhandler habilitet, veiledningsplikt, saksbehandlingstid, taushetsplikt,
forhåndsvarsling, innsynsrett og klagerett.
Dette gjelder også vedtak som angår en større og mer ubestemt personkrets (tilsv. forskrifter)
Forslaget innebærer i tillegg særlige saksbehandlingsregler for vedtak om utvidet beitebruk,
utvisning av seter og tilleggsjord og om innskrenkninger av jakt, fangst og fiske.
I de to første tilfeller skal saken forelegges områdestyret for reindrifta, fylkeslandbrukstyret,
berørte reindriftsberettigede og andre rettighetshavere for uttalelse før vedtak fattes.
I det siste tilfellet skal saken forelegges myndigheter for jakt- og fiske, berørte kommuner og
rettighetstravere og organisasjoner for brukere som berøres.
Dersom sametinget eller andre konsultasjonsberettigede krever det skal det i slike saker
gjennomføres konsultasjoner i samsvar med Konsultasjons- og saksbehandlingsloven.
Departementet er klageinstans for utmarksstyrets vedtak og utmarksstyrets saksdokumenter er
offentlige etter offentlighetsloven.
Vedtakene tar til å gjelde fire uker etter kunngjøring eller melding.
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Utmarksstyrets inntekter skal gå inn i en utmarkskasse, og utgiftene dekkes herfra.
Styremedlemmene skal ha en rimelig godtgjørelse sorti fastsettes av HA etter forslag fra
utmarksstyrene, Dersom det er for lite midler i utmarkskassen dekkes mellomlegget av HA
Utmarksstyret rår over overskuddet i utmarkskassen, og dette skal primært gå til tilrettelegging,
oppsyn og liknende tiltak. Overskudd ut over dette kan brukes til formål som styrker
næringsgrunnlaget og allmennyttige formål i bygdene i regionen.
Utmarksstyret avgir årlig regnskap til HA og vedkommende kommunestyrer.

Utmarksstyrene skal utarbeide egne vedtekter med bestemmelser om representasjon, regnskap
og revisjon. Vedtektene kan videre inneholde retningslinjer for utnyttelsen av utmarksressursene
og oppnevning av styremedlemmer. Vedtektene skal godkjennes av departementet.

Et mindretall ønsker ikke oppretting av utmarksstyrer, men ønsker heller at de aktuelle
oppgavene ivaretas av HA selv. Mindretallet har derfor ikke tiltrådt disse bestemmelser.
Deres standpunkt har også medført forslag om en litt annen ordlyd i flere bestemmelser ved at
"utmarksstyret" foreslås erstattet med "Hålogalandsallmenningen" og lignende.
Når det materielle innholdet forøvrig er likt, er ikke denne forskjellen nærmere kommentert.

Rettigheter på Hålogalandsallmenningens grunn  (§§27 - 35)

Det er foreslått en presisering av at det foreligger rett til samisk reindrift på
Hålogalandsallmenningens grunn med hjemmel i alders tids bruk.

Flertallet har foreslått at det lovfestes rett til allmenningsbruk for jordbrukseiendommer i den
region hvor eiendommen ligger. Denne retten skal kunne brukes på en måte som til enhver tid er
i samsvar med rasjonell bruk og som er naturlig etter tiden og forholdene.
Retten til allmenningbruk er imidlertid begrenset slik at utnyttelsen må være i tilknytning til
jordbruksdrift og bare så lenge eiendommen drives som jordbruk.
Denne allmenningsretten gir rett til beite med så stor buskap som kan vinterføs på
jordbrukseiendommen, rett til uttak av trevirke (iflg. forarbeidene lauvtrevirke) til brensel og
jordbruksrelatert husbehov samt rett til utvisning av nødvendig seter og tilleggsjord.
Når det gjelder utvisning av seter og tilleggsjord kan dette bare skje i den grad dette ikke er til
urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for reindriftas rettigheter eller andre
bruksrettigheter og uten vesentlig skade for annen bruk.

Utmarksstyret kan fastsette nærmere regler om beitebruken. Det kan også tillate beiting med
større buskap enn det som kan vinterføs på eiendommen og tillate beiting av buskapfra

jordbrukere som ikke har allmenningrett. Slike tillatelser kan bare gis dersom det kan skje uten
skade for reindrifta og andre beiteberettigede.
Utmarksstyret forestår også utvisning av trevirke til brensel og annet husbehov og avgjør
søknader om utvisning av nødvendig seter og tilleggsjord.

Et mindretall i utvalget ønsker ikke å regulere jordbruksrettigheter i loven og har derfor ikke
tiltrådt denne delen av forslaget.

Sign. Utskrift sendt til:
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Det er videre foreslått at alle som er bosatt i Norge og har vært det siste år skal ha rett til jakt,
fangst og fiske med stang og håndsnøre på HAs grunn.
Utmarksstyret fastsetter nærmere regler om dette, og kan også tillate snarefangst av rype og
annet slags fiske, samt jakt og fiske til de som ikke er bosatt i Norge.
Det er krav om løsning av kort og betaling av avgift som innenfor visse rammer kan settes noe
ulik for innen- og utenbygdsboende. Barn under 16 år fisker gratis med stang og håndsnøre.
Utmarksstyret kan gi nærmere regler om utnyttelse av vilt-, fiske- og trevirke ressursene, men
må da ta hensyn til reindriftas rettigheter og til samiske og andre bruksrettigheter.
For jakt, fangst og fiske er tillatelse alltid nødvendig. Det kan kreves avgift innen visse rammer
og den som får tillatelse skal motta jakt/fiskekort som dokumentasjon som skal medbringes.
Utmarksstyret kan også vedta at grunnen slås sammen til større jakt- eller fiskeområder når dette
er formålstjenlig av hensyn til utnyttelsen av disse ressursenene.
Departementet gis også en hjemmel for å vedta nærmere forskrifter om utøvelsen av jakt, fangst
og fiske på HAs grunn.

Det foreslås lovfestet at bygdefolket skal ha rett til hugst av brensel på HAs grunn i egen
kommune og at utøvere av samisk og annen tradisjonell husflid skal ha rett til uttak av trevirke
til husflidsformål på hele HA. Utmarksstyret foretar utvisning av brensel og kan gi nærmere
bestemmelser om hvordan uttak av husflidstrevirke skal gjennomføres. Uttak av husflidstrevirke
rna ikke være til urimelig eller unødvendig ulempe for andre rettighetshavere.

Det kan fastsettes at også utnyttelse av trevirke krever tillatelse, og det kan settes nærmere vilkår
for alle tillatelser. Utmarksstyret kan innskrenke retten til å utnytte ressursene dersom hensynet
til ressursgrunnlaget eller utøvelsen tilsier det, men det må da tas tilbørlig hensyn til brukerne og
at det blir en rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsboende.
Flertallet foreslår at utmarksstyrene skal ha ansvar for oppsynet med at utmarksutnyttelsen på
HAs grunn skjer innenfor rammene til denne loven og annen lovgivning.
Det kan ansettes personell til å utføre oppsyn, og personellet kan i den sammenheng gis
begrenset politifullmakt. Oppsynet lønnes av utmarkskassen, men utmarksstyret kan kreve
refundert halvparten fra staten under visse forutsetninger. Utmarksstyret gir instrukser for
oppsynstjenesten som må godkjennes av departementet.

Ansvar og myndighet som i flertallets forslag er tillagt utmarksstyret foreslås av et mindretall
tillagt HA direkte.

Ikrafttreden og overgangsbestemmelser  (§§36 og 37)

Det er foreslått at lovens enkelt bestemmelser kan settes i kraft til forskjellig tid. Bakgrunnen for
dette er at en rekke forhold vil måtte avklares før samtlige bestemmelser kan settes i kraft.

Flertallets forslag til overgangsregler går i hovedtrekk ut på at HA, ved ikraftredelsen av aktuelle
lovbestemmelser, overtar de faste eiendommer og begrensede rettigheter i faste eiendommer
som Statskog SF eier i Nordland og Troms. HA overtar også ansvar for pant og andre heftelser
samt avtaler, konsesjoner, bevillinger mv. knyttet til disse eiendommer og rettigheter.
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Ansatte i Statskog SF, bortsett fra Fjelltjenesten overføres til HA med samme lønns- og
arbeidsvilkår, og ansatte i Fjelltjenesten til det regionale utmarksoppsynet.
Kongen gis adgang til å gi nærmere overgangsregler.
Også her foreligger det et mindretallsforslag med noen justeringer med tanke på at det ikke
opprettes utmarksstyrer, men at oppgavene overtas av HA selv.

Endringer  i annen  lovgivning (§38)

Flertallet foreslår endring i tomtefesteloven som medfører at unntak fra tomtefesters rett til
innløsning av festetomt for fritidshus blir utvidet til også å gjelde på HAs grunn.
Det er videre foreslått endringer i Reindriftsloven §§ 25 og 26 som omtales nedenfor.
Det mindretallet som ønsker at Hålogalandsloven skal gis anvendelse også sør for Nordland har
foreslått endringer i Fjelloven § 1 som også omtales nedenfor.

Et annet mindretall har fremmet et helt eget forslag til lov om rettsforhold og disponering
over statens grunn og naturressurser i Nordland og Troms.

Når det gjelder formål, virkeområde og forhold til annen lovgivning og rettigheter er det ikke de
store forskjellene fra flertallets forslag, men det er Statskog SF som fortsatt skal være eierorgan.
Virkefelt er eiendommer og ressurser i Nordland og Troms som til enhver tid er i Statskog SFs
eie.

En forskjell er imidlertid at dette forslaget direkte bare gir Kongen hjemmel til å fastsette
begrensninger i adgangen til å foreta avhending og andre grunndisponeringer mens kartlegging
pågår etter Kartleggings- og anerkjennelsesloven.

Når det gjelder Statskogs SFs rådighet som grunneier skal denne utøves innenfor rammene i
Statsforetaksloven, foretakets vedtekter og annen lovgivning.
Iflg. forarbeidene skal folkerettslige forpliktelser vedr. medbestemmelse søkes ivaretatt gjennom
endringer i foretakets vedtekter som sikrer samiske interesser representasjon i styret for Statskog
SF.

Også i dette forslaget foreslås det opprettet regionale utmarksstyrer som skal disponere ressurser
som jordbruksrettigheter og uttak av trevirke, utarbeide forslag til en regional plan for
forvaltning og utvikling og gi uttalelser i forbindelse med avhending og andre
grunndisponeringstiltak.
Til utmarksstyrene skal Sametinget utnevne en representant, reindriftsnæringen en og
fylkeskommunen i samråd med kommunene tre til fem. Også her kan utøvere av samisk reindrift
velges selv om de ikke er bosatt i kommunene i regionen.
Kongen gir ved forskrift nærmere regler om regioninndelingen og utmarkstyrene.

Utmarksstyret skal være vedtaksført med minst fire medlemmer (inkludert leder eller nestleder)
tilstede. Det er imidlertid ikke noe krav om at reindriftsrepresentant må være tilstede.
Det er også mer begrenset hvilke saksbehandlingsregler som skal gjelde for utmarksstyret ift.
flertallets forslag, men saksdokumentene skal også her være offentlige.
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Utmarsksstyret skal ha en utmarkskasse hvor det inngår vederlag for utvisning av virke, beite,
seter og tilleggsjord saint en årlig tildeling av midler fra Statskog SF. Utmarkskassen skal dekke
møter, regnskap og revisjon samt styrehonorar. Midlene skal også gå til støtte til virksomhet og
aktiviteter i regionen etter nærmere retningslinjer fra Statskog SF og utmarksstyret skal årlig
legge frem et revidert regnskap til Statskog SF.

Det årlige tilskuddet til utmarksstyrene fastsettes av Statskog SF, og skal bl.a. gå til støtte til
utmarksbasert næringsutvikling, tiltak for å fremme utmarksbruk og tiltak som skal fremme
informasjon og kunnskap om reindrifta og annen tradisjonell samisk bruk av utmark i regionen.
Statskog SF kan gi nærmere retningslinjer om prioritering og saksbehandling.

Utmarksstyret skal utarbeide en plan for forvaltning og utvikling av grunn og ressurser i
regionen. Det skal der angis områder og ressurser av særlig betydning for reindrift og annen
samisk bruk og næring, og for annen næring bl.a. jordbruk og skogbruk. Videre områder og
ressurser som er av særlig betydning for utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv samt områder og
ressurser med særlige utviklingsmuligheter.
I tillegg skal planen inneholde nænnere bestemmelser om beite for jordbruket og rammer for
utvisning av areal til beite, seter og tilleggsjord og om utøvelsen av jakt, fangst og fiske.
Etter en viss høring sendes planen Statskog SF for endelig behandling og godkjenning.
Planen vil kunne hente deler av innhold fra eksisterende planer for næringer for eksempel
driftsplan for reindrift.

Når det gjelder bl.a. mindre inngripende grunndisponeringstiltak i samsvar med plan, avhending
av grunn som er dyrket eller skal brukes som gårdsbruk eller tilleggsjord og grunn til
byggetomter kan Statskog SF foreta avhending uten foregående høring.
Når det ellers gjelder grunndisponeringstiltak og avhending skal utmarksstyret og samiske og
andre berørte rettighetshaver ha anledning til å uttale seg før det treffes vedtak.
Forslaget inneholder ingen bestemmelse om at grunnen som hovedregel ikke kan avhendes.

Det foreslås videre en presisering av at samiske reindriftsutøvere gjennom lang tids bruk har
opparbeidet rett til beite, ferdsel, opphold og annen reindriftsrelatert virksomhet, og at en hver
har rett til slik bruk som er opparbeidet gjennom alders tids bruk og som er anerkjent.

Utmarksstyret skal kunne utvise grunn beite, seter og tilleggsjord til jordbrukseiendommer i
regionen og lauvtrevirke for hogst til brensel for husbehov for alle bosatt i regionen, så lenge
dette kan skje uten vesentlig skade for miljø, eier og andre brukerinteresser. Utvisning må skje i
samsvar med plan for området, og det kan settes vilkår og kreves vederlag for administrasjon.
En hver som er bosatt i regionen skal også ha rett til uttak av trevirke til samisk og annen husflid
så lenge dette kan skje uten vesentlig skade for miljø, eier eller andre brukerinteresser.

Samiske reindriftsutøveres rett til jakt, fangst og fiske kan utøves i samsvar med reindriftslovens
bestemmelser dersom ikke annet følger av særskilt rettsgrunnlag.

Sign. Utskrift sendt til:
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I samsvar med rammer i plan skal jakt, fangst og fiske skal ellers være tillatt mot løsning av kort
og betaling av vederlag for norske statsborgere og andre som siste år har vært bosatt i Norge og
fortsatt er det.
Statskog SF kan ellers etter søknad og i samråd med utmarksstyret gi tillatelse til jakt, fangst og
fiske til andre en de som er nevnt ovenfor.
Forslaget åpner ellers for at det kan fastsettes forholdsmessig fordeling mellom slike tillatelser
til regionens bosatte og andre, og at bosatte i regionen kan ha en lavere avgift enn andre.
Forslaget viser ellers til gjeldende lovgivning som i dag regulerer jakt, fangst og fiske på
statsgrunn.

Vurdering av forslagene  -  fokus og reindriftas innflytelse

Det foreligger i grove trekk tre forskjellige forslag til ny forvaltningsordning hvorav det ene
mindretallsforslaget i hovedsak følger flertallets forslag, men med avvik på noen få vesentlige
punkter.
Etter forvaltningens syn innebærer alle tre forslagene positive endringer for reindrifta med bedre
muligheter for innflytelse og vern av viktige interesser.
Det varierer imidlertid hvor langt forslagene går i denne retning.
Vi kan ikke se at endringene innebærer negative konsekvenser for reindrifta bortsett fra
muligens noe utvidede rettigheter til beite, seter og tilleggsjord samt til uttak av trevirke.

Forslagene fra flertallet og det ene mindretallet  har fokus på lokal styring og en fortsettelse
av den bruk som vi har i dag, og hvor evt. endret bruk krever nøye overveielser.
Disse forslagene legger vekt på at forvaltningen skal skje i samsvar med folkerettens regler om
urfolk og minoriteter, og at loven ikke skal medføre innskrenkninger i rettigheter etablert
gjennom alders tids bruk, som for eksempel retten til reindrift.
Statens eierskap og utøvelsen av dette gjennom Statskog SF tenkes overført til uavhengige
organer med lokal styring innen gitte rammer.

Disse rammene er i stor grad satt av hensyn til samiske interesser og reindrifta spesielt.
For det første har vi de ytre rammene ved at loven skal praktiseres i samsvar med folkeretten,
annet lovverk og lovens formål som spesielt nevner bl.a. samisk kultur og reindrift og balansert
og økologisk bærekraftig disponering av grunn og naturressurser.
Det er også en viktig ramme at lovens rekkevidde begrenses av etablerte rettigheter med
grunnlag i særlige rettsforhold, for eksempel alders tids bruk.

For det andre inneholder loven en rekke rammer for konkrete forhold hvor det skal tas hensyn til
reindrifta.
Grunndisponeringer og andre tiltak som kan medføre endret bruk av utmarka kan ikke
iverksettes dersom det medfører urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for reindriftas
rettigheter.
Selv om tiltakene ikke har slike alvorlige konsekvenser skal det tas tilbørlige hensyn til de
berørte rettighetshavere.
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Når det foreligger muligheter for endret utmarksbruk skal det allerede i planleggingsfasen av
tiltak vurderes hvilke konsekvenser den endrede biuken vil ha for reindrifta og den samiske
kulturen, og reglene i Saksbehandlings- og konsultasjonsloven skal følges.
HA pålegges også og følge med på evt. endret utmarksbruk og konsekvenser for bl.a. reindrifta
og rapportere dette videre til kontrollkomiteen, noe som vil bidra til å sikre at endringer i bruken
av utmarka er veloverveid.
Tillatelse til utvidet beitebruk og utvisning av grunn til nødvendig seter og tilleggsjord kan
heller ikke gis dersom det er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for reindriftas
rettigheter.
Slike saker skal forelegges bl.a. områdestyret og berørte reindriftsberettigede til uttalelse før
vedtak fattes, og det kan kreves konsultasjoner etter Saksbehandlings- og konsultasjonsloven.

For det tredje er det saksbehandlingsregler, straffebestemmelser og rutiner som skal sørge for at
rammene overholdes.
Forvaltningsrettslige regler skal sikre en betryggende saksbehandling og det skal opprettes en
kontrollkomite som skal ha et overordnet oppsyn med HAs virksomhet og vurdere om det er
behov for endringer i loven.
Etter vårt syn vil disse rammene vil bidra til å sikre reindriftas interesser og tradisjonell
utmarksbruk på en langt bedre måte enn i dag.

Samiske interesser og reindrifta er videre sikret innflytelse gjennom deltakelse i de styrende
organer og gjennom konsultasjoner.
Både HAs styre og utmarksstyrene skal ha medlemmer som representerer reindrifta i regionen,
og kontrollkomiteen skal lia medlem oppnevnt av Sametinget.
Sametinget kan peke ut HAs styreleder annet hvert år, og hvert enkelt styremedlem for HA har
stor påvirkningskraft ved at det kan kreve iverksatt undersøkelser og styrebehandling av saker.
I tillegg må vedtak om avhending med tilslutning fra mindre enn fire styremedlemmer, som
hovedregel også godkjennes av Sametinget og vedkommende utmarksstyre.
Når det gjelder utmarksstyret må minst en reindriftsrepresentant være tilstede for at organet skal
være vedtaksført.
Selv om flertallets forslag ikke innebærer at de samiske representanter får rent flertall i styrene,
vil den foreslåtte ordningen gi samene og reindrifta langt bedre muligheter til å fremme sitt syn
og påvirke både i enkeltsaker og i den mer generelle utviklingen.

Her skal det  tilføyes noe  om lovfesting av jordbrukets rettigheter og om utmarkstyrer.

Når det  gjelder forslaget som innebærer en videreføring av Statskog SF som grunneier har
dette fokus på fortsatt statlig styring og næringsutvikling fremover (jfr. bl.a. formålsparagraf).
Dette forslaget er mindre detaljert enn flertallets forslag, noe som vel til dels skyldes at mange
elementer forutsettes fortsatt regulert gjennom Statsforetaksloven og Statskog SFs vedtekter.
Det er også her presisert at reindrifta har etablert rettigheter gjennom lang tids bruk og at loven
skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.
Medbestemmelse foreslås ivaretatt dels gjennom vedtektsendringer når det gjelder Statskog SFs
styre (ikke medtatt i loven), og dels direkte i loven når det gjelder utmarksstyrene hvor det
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foreslås at en representant utnevnes av Sametinget og en av reindriftsnæringen av totalt fem til
syv medlemmer.

Når det gjelder type rettigheter som hviler på grunnen er det små forskjeller fra flertallsforslaget.
For eksempel har alle bosatte i regionen tilgang til uttak av trevirke til brensel, og ikke bare
bygdefolk som i flertallsforslaget, og når det gjelder rettigheter til jordbrukseiendom synes
rammene noe trangere ved at det her ikke er snakk om en allmenningsrett i tråd med tiden og
forholdene, men bare mulighet for utvisning av beite, seter og tilleggsjord.

Det forelas også her opprettet regionale utmarksstyrer, men disse vil sammenliknet med
flertallsforslaget ha en langt mindre selvstendig rolle. De skal utarbeide forslag til planer og gi
forskjellige uttalelser, men avgjørelsene ligger oftest til Statskog SF selv. Unntaket er utvisning
av grunn til beite, seter og tilleggsjord og av trevirke til brensel hvor utmarksstyrene forestår
utvisning, tven dette må likevel skje etter plan godkjent at Statskog SF.
Jakt, fangst og fiskerettighetene skal administreres av Statskog SF direkte.
Også økonomisk vil utmarksstyrene ha mindre handlefrihet ved at det i utmarkskassen bare
inngår vederlag for utvisning av virke, beite, seter og tilleggsjord samt en årlig tildeling som
Statskog SF selv fastsetter. Statskog SF kan også gi nærmere retningslinjer om bruken av
midlene i utmarkskassen.
Vederlag for utvisning av virke, beite, seter og tilleggsjord vil med dette kunne bli en viktig
inntekt for utmarksstyrene, noe som kan gi uheldige konsekvenser.

Tilskuddet fra Staskog SF til utmarksstyrene skal bl.a. gå til støtte til utmarksbasert
næringsutvikling og tiltak for å fremme utmarksbruk. Samtidig skal det utarbeides plan for
forvaltning av grunn og ressurser som bl.a. kartlegger utviklingsmuligheter.
Dette kan selvfølgelig ha mange positive virkninger rundt omkring i bygdene, men det kan
samtidig medføre uheldige konsekvenser for reindrifta ved at det bidrar til å fremme næringer
som konkurrerer om de samme arealene og øke bruken av utmarka med påfølgende forstyrrelser
for reindrifta.
Det er imidlertid positivt at både tilskudd og plan også skal tilgodese reindrifta og annen samisk
utmarksbruk.

Det er i dette forslaget lagt mindre vekt på rådighetsbegrensninger og saksbehandlingsregler
som kan ivareta reindriftas interesser. Noen viktige forvaltningsregler om habilitet,
veiledningsplikt, saksbehandlingstid og taushetsplikt gjelder for utmarksstyret, og det ligger
noen begrensninger ved at utvisning av virke og grunn til beite, seter og tilleggsjord er betinget
av at dette kan skje uten vesentlig skade for miljø, eier og andre brukerinteresser.
Dette forslaget inneholder ingen hovedregel om at grunnen ikke kan avhendes og Statskog SF
vil i en del tilfeller ha adgang til å avhende grunn uten at berørte rettighetshavere en gang har
rett til å få uttale seg først. Etter vårt syn kan dette være uheldig.

Forslaget inneholder heller ingen direkte anvisninger på saker hvor det skal avholdes
konsultasjoner ihht. den foreslåtte Saksbehandlings- og konsultasjonsloven, men Statskog SF er
i den loven nevnt som en av aktørene som skal tilby konsultasjoner.
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Etter reindriftsforvaltningens syn vil det her være naturlig å ta stilling til følgende
spørsmål:

1.
Hvilken forvaltningsmodell vil være den beste for reindrifta og vårt ansvarsområde ?
Skal Hålogalandsloven gjelde for all statsgrunn i de tradisjonelle samiske områdene fra Troms
og sørover, eller skal vi heller ha en revidert Fjellov sør for Nordland ?
Alternativt om en den beste  løsningen  vil være å beholde det statlige eierskapet gjennom
Statskog SF ?
Før denne vurderingen må også redegjørelsen vedr. foreslåtte endringer i fjelloven gjennomgås.

2.
Hvor  stor grad av lokal styring er ønskelig ?
Ønsker vi regionale fjellstyrer, og hvilken myndighet skal disse i så fall ha ?

3.
Er det grunn til å  motsette  seg en lovfesting av rettigheter  for jordbruk  og andre ?
Hvilke konsekvenser vil en slik lovfesting ha for reindrifta ?

Dersom en mener at Hålogalandsloven bør innføres må en ta stilling til følgende:

4.
Hvordan skal styresammensetningen  i HA være?
Mindretallet ønsker her en sterkere samisk representasjon ved at tre av seks styremedlemmer
skal oppnevnes av Sametinget.
I tillegg foreslår de at også et av medlemmene som utpekes av fylkestingene skal være
representant fra reindrifta. Til sammen vil dette kunne gi de samiske interessene rent flertall i
HAs styre.

Saksbehandlings -  og konsultasjonsloven med medfølgende endringer i
andre lover:

Bakgrunn:
Kapittel 17 i NOU 2007:13 omhandler konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning for
naturgrunnlaget i tradisjonelle samiske områder.
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Et enstemmig samerettsutvalg (heretter omtalt som utvalget) foreslår en egen lov om dette,
saksbehandlings- og konsultasjonsloven. I tillegg foreslås det endringer i en rekke andre lover,
bl.a. plan- og bygningsloven, naturvernloven, bergverksloven, m.fl.
Begrunnelsen for dette lovforslaget er at internasjonal urfolksrett vektlegger i økende grad
urfolks rett til å delta i beslutningsprosesser i saker som har direkte betydning for dem. Utvalget
viser til ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater (ILO-
169), særlig artiklene 6, 7 og 15. Utvalget viser også til artikkel 27 i FN's konvensjon om sivile
og politiske rettigheter (SP).
Utvalget viser videre til at norske myndigheter og institusjoner i økende grad har erkjent
viktigheten av å konsultere samiske interesser. Sentrale elementer i denne utviklingen er bl.a.
behandlingen av finnmarksloven og konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og Regjeringen.
Utvalget anser det likevel nødvendig å få en mer konkret lovgivning på dette området.

Innholdet i saksbehandlings -  og konsultasjonsloven:
§ 1 Lovens  formål og forholdet til folkeretten
Formålet er " å legge forholdene til rette for å sikre et fortsatt naturgrunnlag for og vern av
samisk materiell kulturutøvelse i samsvar med statens forpliktelser etter folkeretten".
Annet ledd omhandler forholdet til folkeretten. Her framgår det at loven gjelder "med
begrensninger som følger av artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og
ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i
samsvar med folkerettens bestemmelser om urfolk og minoriteter".
§ 3 Geografisk  virkeområde
Loven skal gjelde for beslutninger og tiltak som planlegges iverksatt i tradisjonelle samiske
områder, og for andre beslutninger som kan få virkning for samisk kulturutøvelse i slike
områder.
Utvalget viser i utredningen til at det geografiske virkeområdet etter dette vil være Finnmark,
Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylke; samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa,
Selbu, Tydal, Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag fylke; og Engerdal, Rendalen, Os, Tolga,
Tynset og Folldal kommuner i Hedmark fylke; og Surnadal, Sunndal og Rindal kommuner i
Møre og Romsdal fylke.

Kapittel 2  Alminnelige saksbehandlingsregler  (§§  4 - 12)
Dette kapitlet omhandler saksbehandlingsregler. Disse skal gjelde for (jf § 4):

- enkeltvedtak som gjelder tillatelse til tiltak som kan få virkninger for bruk av grunn eller
ressurser i tradisjonelle samiske områder

- enkeltvedtak som gjelder tillatelse til erverv eller ekspropriasjon av rettigheter til grunn
eller ressurser som kan få virkninger for bruk av grunn eller ressurser i tradisjonelle
samiske områder

- beslutninger av offentlig myndighet om iverksetting av tiltak som kan få virkning for
bruk av grunn eller ressurser i tradisjonelle samiske områder

For øvrig dreier saksbehandlingsreglene seg om kunngjøring og høring, plikt for
vedtaksorganene til å utrede og vektlegge virkninger av planlagte tiltak for samisk kultur,
vilkårsfastsettelse, m.m.
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Tiltak som planlegges lokalisert i områder som er særlig viktige for samisk materiell
kulturutøvelse m.m., og som kan få betydelig negativ innvirkning på den fremtidige bruken av
disse områdene, kan bare iverksettes dersom tungtveiende samfunnshensyn tilsier det. I slike
tilfeller skal det gjennomføres konsultasjoner med Sametinget og de berørte samiske
brukerinteressene (§ 10).
Det er verd å merke seg reglene annet ledd. Når det er snakk om slike tiltak som nevnt i første
ledd, skal det gjennomføres konsultasjoner. Oppnås det ikke enighet om hvordan tiltaket skal
gjennomføres, skal det som hovedregel ikke tillates gjennomført. Viktige stikkord i den
forbindelse er:

- at tiltaket er lokalisert i områder som er særli vikti e for samisk materiell kulturutøvelse
- at tiltaket kan få bet deli ne ativ innvirknin å den fremtidi e bruken av disse

områdene
- det må foreligge tun tveiende samfunnshens dersom slike tiltak i disse områdene kan

iverksettes

I merknadene til dette sier utvalget at forslaget ikke innebærer at de samiske
konsultasjonspartene har noen form for vetorett mot tiltaket, eller at dette bare kan iverksettes
dersom disse gir sitt samtykke. Beslutningsmyndigheten vil fortsatt ligge hos vedtaksorganet,
men det må  anses  at det i disse tilfellene ligger et krav om (særlig) kvalifisert interesseovervekt
for å tillate tiltaket.
Hensikten med konsultasjonene skal i følge utvalget, være å søke å oppnå enighet om eller
tilslutning  til de foreslåtte tiltakene gjennom omforente løsninger. Slike løsninger kan innebære
at tiltaket kan gjennomføres på en måte som ikke medfører utilbørlig skade for de interessene
som rammes. Dette kan for eksempel skje ved at tiltakets omfang reduseres, ved alternative
lokaliseringer, eller ved at det settes vilkår som begrenser skadevirkningene.
Kapittel 3 Konsultasjoner og konsultasjonsprosedyrer  (§§ 13- 24)
Disse reglene er i følge forslaget å anse som en særskilt form for saksbehandlingsregler som
gjelder lovgivning eller forskrifter, enkeltvedtak og andre beslutninger som er omfattet av § 4, jf.
ovenfor.
Gjenstand for konsultasjoner (§ 13) er bl.a. saker som gjelder reindrift, utmarksutnyttelse, kyst-
og fjord fiske, jordbruk, skogbruk, hyttebygging, naturvern og kulturminnevern, arealinngrep og
arealdisponeringer, skyte- og øvingsfelt for forsvaret, kommunikasjonsutbygging og
tettstedsutvikling,  mineral- og petroleumsvirksomhet, vann- og vindkraft og annen industriell
virksomhet. Saker av generell art som må antas å ville påvirke hele samfunnet, er som
hovedregel ikke gjenstand for konsultasjoner.
Følgende aktører har rett til konsultasjoner (jf. § 14):

a) Sametinget
b) Samiske rettighetshavere, herunder vedkommende reinbeitesiida og reinbeitedistrikt
e) Representanter for samiske interesser knyttet til bruk og utnyttelse av grunn og ressurser
d) Representanter for samiske allmennkulturelle interesser
e) Representanter for samiske lokalsamfunn

Når forholdene tilsier det, kan det også gjennomføres konsultasjoner med andre institusjoner,
rettighetshavere og interesser.
Plikten til å tilby konsultasjoner framgår av § 15 og omfatter bl.a.:
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Regjeringen, departementer, direktorater og andre statlige etater på sentralt, regionalt og lokalt
nivå, fylkeskommuner og kommuner, Statskog SF, Finnmarkseiendommen,
Hålogalandsallmenningen og andre selvstendige rettssubjekter som er underlagt offentlig
kontroll m.m. Oppramsingen er ikke uttømmende. Det slås fast i kommentarene at plikten
omfatter organer som inngår i statsforvaltningen, samt statlige organer på regionalt nivå. I dette
inngår bl.a. fylkesmennene, reindriftens områdestyrer og regionale rovviltnemnder.
Stortingets konsultasjonsplikt er begrenset i tilfeller der det er aktuelt å gjøre "materielle
endringer" i lovforslag som er fremmet for Stortinget, og der de endringene som vurderes "kan
få direkte betydning" for samiske rettighetshavere eller interesser.
Videre omfatter reglene hensikten med konsultasjoner, informasjon og varsling,
departementenes og Sametingets rolle ved gjennomføringen av konsultasjoner, tidspunkt,
prosedyrer, protokollføring, offentlighet og saker som behandles i Regjeringen.
Det slås fast at hensikten med konsultasjonene er å oppnå enighet eller tilslutning til den
foreslåtte lovgivningen eller de foreslåtte tiltakene (§ 16).
Kapittel 4 Forskjellige bestem melser  (§§  25 - 26)
I § 25 foreslås det en prinsippbestemmelse om at Sametinget og eventuelt representanter for
andre samiske interesser (med mindre annet er bestemt), har rett til representasjon i oppnevnte
organer som gjelder spørsmål om bruk og utnyttelse av land og vann i tradisjonelle samiske
områder.
I § 26 framgår det at brudd på reglene om konsultasjoner og saksbehandling i loven kan gi
grunnlag for ugyldighet i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.
Kapittel 5 Slu ttbestemmelser  (§§ 27 - 28)
Omhandler ikrafttredelse (§ 27) og forslag på endringer i annen lovgovning (§ 28).
Endringene i annen lovgivning gjelder når det vurderes å treffe tiltak eller vedtak, overveies å
treffe beslutninger, gi tillatelser eller konsesjon, som kan få virkning for naturgrunnlaget i
tradisjonelle  samiske  områder. I slike tilfeller gjelder reglene i saksbehandlings- og
konsultasjonsloven i tillegg til ellers gjeldende saksbehandlingsregler. Endringene får virkning
for følgende lover:

- lov om erverv av kalkstenforekomster
- lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom, mv.

(industrikonsesj onsloven)
- lov om vassdragsreguleringer
- lov om erverv av kvartsforekomster
- lov om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster
- lov om oreigning (ekspropriasjon) av fast eiendom
- lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelser etter og utnyttelse av andre

undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster
- lov om veger
- lov om naturvern
- lov om atomenergivirksomhet
- lov om bergverk
- lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde
- lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningene (fjellova)
- lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
- lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
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lov om viltet
lov om saltvannsfiske m.m.
plan- og bygningsloven
lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.
lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane
(jernbaneloven)
lov om luftfart
lov om jord (jordlova)
lov om petroleumsvirksomhet
lov om retten til å delta i fiske og fangst
lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. (konsesjonsloven)
lov om skogbruk (skogbrukslova)
lov om akvakultur (akvakulturloven)
lov om reindrift

I tillegg foreslås det en del andre endringer i naturvernloven, bergverksloven, plan- og
bygningsloven og offentleglova (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd).
I offentlighetsloven kan dokumenter utarbeidet i forbindelse med konsultasjoner mellom
konsultasjonsparter,  unntas  fra offentlig innsyn.
De andre endringene går ut på:
Naturvernloven:
Tillegg i formålsparagrafen (§ 1) som gå ut på at naturvern i tradisjonelle samiske områder skal
bidra til bevaring av det samiske materielle kulturgrunnlaget.
Ny § 2 a og § 18 a. § 2 a tar sikte på å styrke deltakelsen og innflytelsen fra de samiske
interesser  og rettighetshavere i verneprosessen. Dette gjelder bl.a. Sametinget,
Reindriftsforvaltningen, reinbeitedistriktsstyrer og reinbeitesiidaer og andre samiske
rettighetshavere og interesser m.v. Den nye § 18 a omhandler enkelte saksbehandlingsregler som
skal legge til rette for best mulig samarbeid med de som blir berørt av det foreslåtte vernet.
Bergverksloven:
Det foreslås at bare enkelte bestemmelser i saksbehandlings- og konsultasjonsloven gjøres
gjeldende for saker etter bergverksloven.
I tillegg foreslås det bestemmelser om steder som er fredet for skjerping, særregler om skjerping,
muting og utmål i tradisjonelle samiske områder, samt avgift til grunneier og rettighetshavere.
Plan- og bygningsloven:
Det foreslås endringer i plan- og bygningsloven. Forslagene er i hovedsak sammenfallende med
planutvalgets forslag i NOU: 14 som ligger til grunn for ny plan- og bygningslovgivning som
gjøres gjeldende fra 1. juli 2009.
Endringene går bl.a. ut på økt synliggjøring av samiske arealbruksinteresser i kommunal
arealplanlegging. Det foreslås også at Sametinget kan gi planretningslinjer som er en form for
rikspolitiske retningslinjer.
Vurdering:
Utvalgets forslag og vurderinger på dette området er en konkretisering av statens plikt til å
konsultere urfolk når det vurderes å iverksette tiltak som kan få direkte betydning for dem.
Plikten til konsultasjoner følger av SP og ILO-169. I Norge har det vært gjennomført
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konsultasjoner ved bl.a. behandlingen av finnmarksloven. Det er også inngått egne avtaler om
konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget og mellom Miljøverndepartementet
og Sametinget om verneplanarbeid i samiske områder.
Lovforslaget kan derfor anses som en naturlig konsekvens av tidligere konsultasjonsprosesser og
avtaler, ved at det blir formalisert i en egen lov.
Formålet med loven er å legge forholdene til rette for å sikre et fortsatt naturgrunnlag for og vern
av samisk materiell kulturutøvelse. Ved hjelp av en rekke regler skal saksbehandlingen sikre
samisk deltakelse i beslutningsprosesser i saker som kan påvirke naturgrunnlaget i tradisjonelle
samiske områder. Saksbehandlingen skal føre til et resultat som medfører at det ikke treffes
beslutninger som liar virkninger som kan stride mot folkerettens mer absolutte skranker mot
inngrep i materiell samisk kulturutøvelse.
Lovforslaget vil få betydning for reindriften og reindriftssamenes muligheter til å delta i
prosesser og påvirke resultatet når det tas beslutninger som berører reindriftens naturgrunnlag.
Dette må anses som positivt. Det betyr at reindriften har større mulighet til å oppnå forståelse for
sine rettigheter og behov, og bedre muligheter til å påvirke omfang og vilkår for
tiltakene/aktivitetene/beslutningene.
Områdestyret bør derfor gi sin tilslutning til den foreslåtte saksbehandlings- og
konsultasjonsloven.
Når det gjelder de avgrensninger som foreslås i § 1 annet ledd i forhold til folkeretten, er det
spørsmål om hvorfor det bare henvises til artikkel 27 i SP. Hele SP er inkorporert i norsk rett
gjennom menneskerettighetsloven. SP er derfor å anse som gjeldende lovgivning i Norge og kan
ikke avgrenses til å omfatte bare artikkel 27. Når artikkel 27 blir særskilt nevnt i annet ledd i § 1,
kan det oppfattes som en avgrensning av de plikter Norge har etter folkeretten. Det framgår ikke
av utredningen hva som er bakgrunnen for dette forslaget. Det mest naturlige er at hele SP blir
nevnt, eller ikke blir nevnt i det hele tatt (i og med at den er gjeldende rett etter inkorporasjon).
Dette forholdet bør bemerkes i uttalelsen.
Det bør videre bemerkes at det er positivt med mest mulig åpenhet omkring
konsultasjonsprosessene. Åpenhet vil gjøre det mulig å få innsyn i hvordan
konsultasjonslovgivningen fungerer, og hvilke forhold som blir vektlagt i prosessen (jf. forslaget
om interesseovervekt). Selv om loven gir mulighet til å unndra dokumenter som utveksles
mellom konsultasjonsparter, bør dette være av tidsbegrenset karakter. Det må derfor være mulig
å gjøre alle dokumenter offentlig tilgjengelig når konsultasjonsprosessen er sluttført, og det er
fattet endelig vedtak i saken.
Ellers kan det bemerkes at lovforslaget vil medføre at det stilles store krav til
konsultasjonspartene, bl.a. når det gjelder ressursbruk. For et reinbeitedistrikt kan det bli en
uforholdsmessig stor arbeids- og ressursbelastning å gjennomføre konsultasjoner. Derfor er det
viktig å sikre reindriftens likeverdighet som part i en konsultasjonsprosess. Dette betyr at
reindriften må få mulighet til å bruke ressurspersoner med aktuell kompetanse i
konsultasjonsprosesser. Det må også avklares hvordan de økonomiske vilkårene skal være slik at
reindriften har økonomiske og praktiske mulighet til å delta som en likeverdig part.
Konklusjon:
Områdestyrets uttalelse bør på denne bakgrunn munne ut i;

- støtte til forslaget til saksbehandlings- og konsultasjonlov
- støtte til de foreslåtte endringene i annen lovgivning
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kommentere § I annet ledd i forslaget til saksbehandlings- og konsultasjonsloven og
forholdet til SP og folkeretten
kommentere at mest mulig åpenhet rundt konsultasjonsprosesser er ønskelig
poengtere at reindriftens mulighet til å delta fullt ut i konsultasjonsprosesser må sikres
ved at det stilles økonomiske og praktiske muligheter til disposisjon

Endringene i Reindriftsloven:

Innledning:
Mandat : Kgl. Res. 01.06.2001

3. Utvalget bør utrede og komme med forslag til hvordan man skal trygge den samiske
befolknings muligheter til å utnytte naturressursene i sine bruksområder,
................Utvalget bør særlig vurdere reindriftens arealbruk og rettigheter, med sikte
på å kunne opprettholde og utvikle en bærekraftig reindrift ...............

Utvalget redegjør for gjeldende reindriftsrett i innstillingens kapittel 10, bind A sidene 376 -
414. Redegjørelsen er ikke en fullstendig oversikt over gjeldende rett, men for en stor del
begrenset til utvalgets mandat.
I hovedavsnitt 10.3 redegjøres for reindriftsrettens innhold.

• Reindriftsrettens rettslige grunnlag og geografiske utstrekning
• Rettssubjektene i reindriften
• Rettigheter regulert i reindriftsloven
• Reindriftens erstatningsansvar
• Begrensninger av annen bruk i reinbeiteområder
• Reindriftsrettens erstatningsrettlige vern

I kapittel 16, bind B sidene 770 - 823 drøfter utvalget behov for endringer i reindriftsloven
• Reindriftsrettens innhold 16.2 tilsvarende lovens kap. 3
• Utøvelse av reindrift 16.3 kap. 4
• Andres rådighet og bruk (flerbruk) 16.4 kap. 8
• Reindriftsutøvers erstatningsansvar 16.5 kap. 9
• Folkeretten og vern av reindriftsarealene 16.6 kap. 1

I kap. 24.4, bind B sidene 1219 - 1234 fremmes forslag til endringer i reindriftsloven med
merknader til hver paragraf.

• Kap. 1 Innledende bestemmelser, paragrafene 3, 4 og 7.
• Kap. 3 Reindriftsrettens innhold, paragrafenel9, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
• Kap. 4 Utøvelse av reindrift - ingen endringer
• Kap. 8 Forholdet til annen bruk, paragrafene 63, 65 og 66.
• Kap. 9 Ansvar for skade, paragrafene 67, 68, 69,

Endringer  i  kap. l :
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§ 3 - Forholdet  til folkeretten
Inkorporering av ILO-konvensjonen i reindriftsloven ble drøftet i OT.prp. nr. 25 (2006-07).
Samerettsutvalget tar opp diskusjonen i sin gjennomgang (s. 811 flg.) og kommer fram til at ILO
konvensjon nr. 169 bør få sin direkte henvisning i lovens § 3. En slik henvisning far neppe noen
rettslig betydning, men kan styrke reindriftsrettens posisjon.
Reindriftens arealvern
Generelt:
Utvalget mener det er behov for å styrke reindriftslovens arealvernbestemmelser. Viser til
mulige alternativer i reindriftsloven slik som særlig lovfestet vern tilsvarende § 22 flytteleier
anviser, eller 83-forslaget om særverdiområder. Dette forlates. (s. 813)
(s. 814)Finner det mest hensiktsmessig med et system som bygger på konsultasjon - k.loven §
10 - Planlovutvalgets forslag om regler tilnyttet kommuneplanen og saksbehandlingsreglene i
K.loven om deltakelse i beslutningsprosesser. Betinget av at lovforslagene blir vedtatt og
deretter fulgt opp av bestemmende myndigheter, og ikke minst at reindriften deltar aktivt i
prosessene for å hevde sine rettigheter. Aktiv deltakelse i prosessene kreves også i dag.
§ 4 - Reinbeiteområde

(s. 814) I 2. ledd finner utvalget det hensiktsmessig å presisere at det ikke bare er beiteretten som
er vernet, men også øvrige rettigheter som fremgår av lovens kap. 3.
Utvalget finner det i tillegg nødvendig å presisere innholdet i erstatningsbestemmelsen i 3. ledd
for å rydde av veien uklarheter som måtte eksistere. Det vises spesielt til formuleringen i Ot.prp.
nr 9 (76-77) s. 43 der det formuleres en rettsforståelse som ikke har rettslig grunnlag. Drøftingen
må også sees i sammenheng med 78-lovens § 15, nåværende lov § 63.
Forslagene innebærer ikke noen  realitetsendringer.
§ 7 - Ekspropriasjon til fordel for samisk reindrift
(s. 816 flg.) Det kan reises tvil om det geografiske virkeområdet til bestemmelsen om
ekspropriasjon til fordel for reindriften. Utvalget gir spørsmålet en grundig drøfting. Selv om
utvalget konkluderer med at bestemmelsen må forstås slik at den også åpner for ekspropriasjon
kan skje i reindriftens  interesse  også utenfor det fastsatte administrasjonsområdet
(reinbeiteområdene), foreslår utvalget endring i bestemmelsen slik at dette kommer klarere fram.
Det vises for eksempel til arealer som tidligere har vært reinbeite,  men senere  har blitt unntatt fra
reinbeiteområde. Forslaget er velbegrunnet og alternativene synes å bli konstruerte, eksempelvis
ved at det fortas utvidelse av reinbeiteområdet for deretter å ekspropriere.
Endringer i kap.3:
Kap. 3 må også sees i sammenheng med § 4 2.ledd. I tillegg til lovens konstatering av
reindriftsrettighetene kan reindriften ha ervervet ytterligere rettigheter på særlig grunnlag.
Samerettsutvalget ser ikke behovet for noen gjennomgripende endringer i dette kapitlet, men
foreslår enkelte presiseringer og justeringer.
§ 9 - Beite
Utvalget foreslårl. ledd endret slik at beiteretten gjelder utmark og også tidligere dyrket mark og
slåtteeng uten de nåværende reservasjoner. Dette gjør bestemmelsen vesentlig enklere å forstå.
Endringen ventes å få liten praktisk betydning og der den får betydning vil endringen neppe bli
byrdefull for den det gjelder. Endringen vil også harmonere med den foreslåtte endringen i § 69
om gjerdeskjønn.(s. 774)
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Kongens hjemmel til å gi nærmere bestemmelser om gjerder som freder mot rein foreslås
opphevet.
Nåværende lov åpner adgang for å frede arealer mot reinbeiting av hensyn til skogens foryngelse
og gjenvekst. Bestemmelsen går tilbake til 1924 og skulle primært beskytte skogbruksnæringen.
Utvalget er av den mening at konflikter eller motsetningsforhold mellom reindrift og andre
rettighetshavere bør reguleres ved bruk av § 63 i reindriftsloven (flerbruk) med foreslåtte
endringer. (s.775)
Når det gjelder fredning av andre særlige grunner drøfter utvalget hensiktsmessigheten ved
denne bestemmelsen. Bestemmelsen er brukt rundt tettsteder i Finnmark og på Stonglandet i
Troms. På Stonglandet har fredningen vart i hundre år og er fortsatt gyldig i samsvar med dom i
Høyesterett RT. 2004 s. 1092. Det ytes ikke kompensasjoner ved fredning og det må reises
spørsmål om dette ivaretar reindriftens rettslige interesser når fredning kan bli stående uten
kompensasjon. Utvalget konkluderer med at varige fredninger bør skje gjennom ekspropriasjon
slik at reindriften får full erstatning. Midlertidige fredninger må kunne løses gjennom bruk av §
63 i reindriftsloven. (s. 776)
Utvalget foreslår opphevet 2. ledd i sin helhet og som konsekvens herav også 3. ledd.
§ 21 - Rett til husvære og lignende
Utvalgets forslag er  presisinger  av dagens lovtekst.
Imidlertid synes det å ligge under utvalget forslag (s. 1223) at rettighetene etter § 21 ikke bare er
knyttet til  siidaandelen, men også kan gis til medlemmer av en siidaandel som uavhengig
siidaandelen kan dokumentere at bygg eller anlegg er i hovedsak knyttet til reindriften og er
nødvendig for denne. Ut fra dette kan utvalgets drøfting (s.1223) gi grunnlag for å spørre om
hvem har retten til gjeterhytte, er det enhver bærer av reindriftsrett, enhver som har rein i en
siidaandel (eller bare enkelte  innen siidaandelen), eller er det kun siidaandelen som gis denne
retten? Fra 1980 har det vært fast praksis at retten til bygg og anlegg i reindriften har vært
knyttet til driftsenheten/ siidaandelen . Å utvide kretsen for de som gis rett til særlig gjeterhytte
må antas å gi skadelige virkninger for reindriften. Rettighetene etter § 21 må bindes til
siidaandelen som så dann slik at arealpresset blir minst mulig.
Utvalget drøfter også (s. 778) innholdet i begrepet avhending. Dette defineres  som salg eller
langvarig bortleie. Dette innebærer at 3. ledd ikke er til hinder for kartere utleie til jakt, til en
ferieuke o.a. til tider da bygningen ellers ikke brukes. Dette synes fornuftig og gir avkastning på
investeringen i bygget. Mange festekontrakter vil nok  sette en  stopper for all utleie, men det blir
et forhold utenfor reindriftsloven.
§ 22 - Flytteleier
Det foreslås kun visse justeringer.
§ 23 - Motorferdsel
Det foreslås kun justering.
§ 24 - Gjerder  og anlegg
Utvalget bemerker ( s. 780) at reindriftsutøvere kan med grunnlag i alders tids bruk eller hevd
kunne ha ervervet rettigheter til å etablere slakteanlegg eller føre opp nødvendige gjerder og
anlegg som går lenger enn det som følger av reindriftsloven og viser til dom i Høyesterett Rt.
1979 s. 1283 (Kåfjord). Forholdet til Plan- og bygningsloven har ikke utvalget tatt opp til
vurdering.
Utvalget foreslår kun justering.
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Det er et spørsmål om det er nødvendig å ta inn bestemmelser om midlertidige gjerder og
anlegg. Slike konstruksjoner brukes tidvis som unnskyldning for anlegg som føres opp uten at
det søkes godkjennelse, dette på tross av at anlegget blir satt opp årelig på samme plass.
§ 25 - Brensel og trevirke
Bestemmelsen foreslås modernisert uten vesentlige endringer i realitet.
§ 26 - Jakt ,  fangst og fiske
Bestemmelsen har i dag et komplisert innhold særlig hva gjelder virkeområde. Dette kan
forsterkes ved forslaget til nye forvaltningsordning av statsgrunn sør for Finnmark. I tillegg
kommer rettserverv på særlig grunnlag. Utvalget utreder gjeldende bestemmelse fra s. 785 fig.
Utvalget fremmer forslag til en ny § 26 som innebærer en oppdatering av bestemmelsen, men
ikke endrer innholdet i realitet. (s. 1226 flg.) Utvalget foreslår en ny bestemmelse om elgjakt i
nytt 5. ledd. Fire reineierrepresentanter i utvalget fremmer eget forslag om dette som gir rett til
deltakelse i elgjakten. Flertallets forslag gir likestiller reineier med innenbygdsboer i de
kommuner hun/han driver reindrift.
Endringer i kap. 8 :
§ 63 - Utnytting av eiendom  (flerbruk)
78-lovens § 15 er videreført i den nye loven som § 63. Reindriftslovutvalget foretok ingen
vurdering av bestemmelsen da dette lå utenfor mandatet. Samerettsutvalget foretar en relativt
grundig gjennomgang av bestemmelsen, s.792 flg. Bestemmelsen slik den lyder i dag setter
visse begrensninger på grunneiers og andre bruksberettigedes adgang til å utnytte sine rettigheter
i reinbeiteområde. Den fremstår dermed som et utslag av det alminnelige prinsippet om at
utnyttelsen av disse rettigheter er begrenset av de øvrige bruksrettighetene som hviler på
eiendommen. Men både ordlyden og forarbeidene kan skape tvil om rekkevidden. Ordlyden kan
gi et inntrykk av at reindriftsretten ikke har den samme rettslige beskyttelsen mot andre
rettighetshaveres disposisjoner som en partiell bruksrett.
Samerettsutvalget foreslår en ny utforaning og gir også bestemmelsen et noe annet innhold, s.
1228. Første ledd foreslås gitt en utforaning som tilsvarer servituttlovens § 2. Det innebærer at
begge rettighetshavere kan utnytte sine rettigheter, men adgangen til slik utnyttelse er begrenset
ut fra hensynet til den annen part. Innholdet i bestemmelsen følger de alminnelige
rettsprinsipper.  Bestemmelsen  forutsetter en tilpasningsplikt, men ikke lenger enn det som må
anses som å ha et rimelig  og nødvendig omfang.
Nytt annet og tredje ledd er justeringer og tilpassing av gjeldende bestemmelser.
Varslingsplikten innskjerpes noe ved at vesentlighetskravet fjernes for plikten til varsling.
Områdestyrets hjemmel til å nedlegge forbud mot iverksetting av tiltak forslås opphevet. En
konflikt vil  være  av privatrettslig innhold og utvalget er nødvendigvis ikke det rette organ til å
nedlegge forbud. Utvalget mener at distriktet/siidaen/reineier som mener et tiltak strider mot
bestemmelsens første ledd selv må bringe saken inn for jordskifteretten.
Dersom forholdet mellom reindriftsberettigede og andre rettighetshavere ikke kan løses etter §
63 og det er aktuelt at reindriftsretten må stå tilbake for grunneiers utnyttelse av eiendommen,
vil utgangspunktet være at dette bare kan skje ved ekspropriasjon og full erstatning.
§ 65 - Ferdsel
Det foreslås små justeringer
§ 66 - Hunder
Det foreslås små justeringer.
Endringer i kap. 9:
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Samerettsutvalget ble av Landbruks- og matdepartementet i brev av 16.07.2002 anmodet spesielt
å utrede reindriftslovens erstatningsbestemmelser. Fra s. 799 fig. drøfter utvalget gjeldende
lovbestemmelser og behov for endringer. Sentralt er ansvarsgrunnlaget for erstatning, behov for
et solidarisk ansvarsgrunnlag, forholdet til beitelovens bestemmelse om ansvar for husdyr og
bestemmelsene i skadeserstatningsloven.
§67 - Ansvar  for skade
(s. 1230flg.) Endring i overskriften foreslås som en følge av at ansvarlig for skade forvoldt av
rein er eier av rein. Det er når det ikke kan fastslås hvem som er den ansvarlige eier at det
solidariske ansvar inntreffer. Det solidariske ansvaret inntreffer først for siida, deretter for
distrikt. Det solidariske ansvaret blir m.a.o. subsidiært. Solidarisk ansvar kan ikke gjøres
gjeldende mot reineier som godtgjør at hans rein ikke har medvirket til skaden.
Det objektive ansvaret for skade beholdes for skader som rein gjør der reineieren ikke har rett å
la reinen beite. Det typiske er skade på innmark o. 1. Objektivt ansvar vil også gjelde hvis reinen
oppholder seg i distrikt, men utenom fastsatte beitetider. Hvis skade skjer av rein innenfor
områder der reinen kan beite gjelder vanlig skyldansvar. Det samme gjelder ved personskade.
Skadegjenstand kan være avling eller annen eiendom. Skaden skal være dokumenterbar. 178-
loven gjaldt ansvaret skade generelt (noe som ble innført uten kommentar i forarbeidene!). Med
forslaget harmoniseres erstatningsansvaret med beitelovens ansvarsregler.
For skader utenfor det samiske reinbeiteområdet og for konsesjonsreindrift gjelder
erstatningsansvaret tilsvarende.
I sisteledd foreslås inntatt henvisning til skadeserstatningslovens bestemmelser om
erstatningsutmåling, skadelidtes medvirkning og lempning av erstatningsansvar. Utvalget ser
ingen grunn til at ikke disse alminnelige reglene skal få anvendelse. Når det gjelder nåværende
lovs § 68, 78-lovens § 26, er dette ikke en lempningsregel, men en regel om unntak for ansvar.
§ 68 - Erstatningskrav
Gjeldende § 68 foreslås opphevet. Ny § 68 tilsvarer gjeldende lovs 4. til 6. ledd med viss
endringer. Hovedregelen blir at erstatningskrav rettes mot den ansvarlige reineier, subsidiært
mot siida/distrikt.
Annet ledd siste setning bør logisk sett flyttes opp som siste punktum i første ledd.
§ 69 - Gjerdeskjønn
Utvalget drøfter  fra s. 807 flg. gjeldende lovs bestemmelser om gjerdeskjønn og skadelidtes
medvirkning.
For gjerdeskjønn foreslås det justering.
Utvalget konkluderer med at gjeldende rettstilstand med objektivt ansvar for nydyrking og andre
tiltak i utmark som ikke er beskyttet, framtrer som urimelig og samsvarer heller ikke med de
prinsippene som gjelder for andre beitedyr. I nytt annet ledd foreslås det innført et fritak for det
objektive ansvaret dersom området ikke er omgitt av gjerde som freder effektivt mot rein.

Endringene i Fjelloven:

Samerettsutvalgets flertall foreslår endringer i Fjelloven for områdene sør for Nordland
istedenfor å innlemme disse i Hålogalandsallmenningen. Dette begrunnes med at de statseide
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områdene her er langt mer oppstykket enn det som er tilfellet lengre nord samt at
statsallmenningene er innarbeidet gjennom lang tid og det neppe vil være politisk vilje til å gjøre
store endringer i den eksisterende ordningen lier. I tillegg ville det uansett være nødvendig å
trekke en grense for utstrekningen av det aktuelle området og dette er en prosess som etter
flertallets syn bør gjøres gjennom den foreslåtte kartleggings- og anerkjennelsesprosessen.
Mindretallet i utvalget ønsker at disse områdene skal innbefattes i Hålogalandsallimenningei og
mener at det er uheldig om reindrifta må forholde seg til flere forvaltningsregimer.

§1:
Flertallets forslag innebærer en presisering av at samisk reindrift ikke går inn under fjelloven, og
at retten slik reindrift der den har vært drevet fra gammelt av bygger på selvstendig rettsgrunnlag
med alders tids bruk. Mindretallet gir subsidiær tilslutning til dette forslaget
Mindretallets prinsipale forslag går derimot ut på at fjelloven ikke lenger skal gjelde for
tradisjonelle samiske områder.

§1a:
Bestemmelsen er ny og innebærer at reglene i den foreslåtte Konsultasjons- og
saksbehandlingsloven skal gjelde når organene etter Fjelloven vurderer å treffe vedtak som kan
virke inn på naturgrunnlaget i tradisjonelle samiske områder eller forskrifter om utøving av jakt,
fangst og fiske.

§3:
Flertallets forslag innebærer at fjellstyrene, i de områder hvor det foregår samisk reindrift, skal
ha syv medlemmer og hvor minst to (som for jordbruket) skal være representanter fra den
samiske reindrifta i allmenningen.
Disse må drive reindrift i allmenningen, men trenger ikke å være bosatt i kommunen.
Mindretallet foreslår, dersom Fjelloven videreføres i de tradisjonelle samiske områdene, at
fjellstyret skal ha seks medlemmer hvorav 3 skal være representanter fra reindrifta i
allmenningen.

§ 5:
Flertallets forslag åpner for at det kan dannes felles fjellstyre for flere områder dersom hensynet
til reindrifta tilsier dette. Slikt fjellstyre skal ha syv eller ni medlemmer. Dersom det velges ni
medlemmer, skal minst tre av disse komme fra reindrifta. Deler av mindretallet har gitt
subsidiær tilslutning til dette forslaget. Det resterende mindretallet anser ikke en slik endring
uaktuell, men synes det er mer nærliggende å vurdere som ledd i en mer helhetlig gjennomgang
av fjellovens forvaltningsregime.

§ 10  a:
Her foreslås det at det i områder hvor det foregår samisk reindrift skal avholdes kontaktmøte
minst hvert halvår mellom fjellstyret og områdestyret. Dette bl.a. for å diskutere reindriftas
situasjon og styrke fjellstyrenes kunnskap om reindrifta.

§ 12:
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Forslaget innebærer en presisering av at begrensninger i adgangen til å gjennomføre
grunndisponeringstiltak også gjelder av hensyn til samisk reindrift eller andre rettigheter som
følger av særlig hjemmel.

§ 13:
Forslaget innebærer en begrensning i adgangen til å avhende allmenningsgrunn som er dyrket
eller skal brukes som gårdsbruk eller tilleggsjord til gårdsbruk eller til byggetomter. Slik
avhending skal bare kunne skje dersom det ikke er til urimelig eller unødvendig skade for
utøving av samisk reindrift eller andre rettigheter som følger av særskilt hjemmel.
Det er videre foreslått et forbud mot grunndisponeringstiltak og avhendinger i den perioden det
skal skje kartlegging av eiendoms- og bruksretter etter Kartleggings- og anerkjennelsesloven
dersom dette kan være til skade for potensielle rettighetshavere eller kartleggingen av
rettigheter.

§ 15:
Forslaget inneholder for det første en presisering av at også utøving av samisk reindrift er en
bruksrett som ikke kan fortrenges ved at fjellstyret tillater beiting med større budskap enn det
som kan vinterføs på en jordbrukseiendom.
For det andre innebærer forslaget at søknad om beiting med større budskap enn det som kan
vinterføs på eiendommen skal forelegges bl.a. områdestyret og de reindriftsberettigede før
vedtak treffes.

§ 18:
Bestemmelsen gjelder utvisning av seter og forslaget innebærer en presisering av at også rett til
samisk reindrift og andre rettigheter i allmenningen med særlig hjemmel kan begrense
fjellstyrets adgang til å utvise seter dersom det er til urimelig eller unødvendig skade eller
ulempe.

§ 19:
Bestemmelsen gjelder utvisning av tilleggsjord til dyrking eller kulturbeite, og forslaget
innebærer en presisering av at slik utvisning bare kan skje dersom det ikke er til vesentlig skade
for andre bruksberettigede eller til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for utøving av
samisk reindrift eller andre rettigheter i allmenningen med særlig hjemmel.

§ 21:
Bestemmelsen gjelder overføring av seter og utvist tilleggsjord til jordbruker som ikke har
beiterett i allmenningen. Også her innebærer forslaget en presisering av at heller ikke slik
overføring kan gjennomføres der det vil være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe
for utøving av samisk reindrift eller andre rettigheter i allmenningen med særlig hjemmel.

Vurdering:
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Vår vurdering er at de foreslåtte endringene (flertallsforslaget) innebærer en presisering av at
retten til samisk reindrift der slik reindrift har vært drevet fra gammelt av bygger på selvstendig
rettsgrunnlag og ikke reguleres av fjelloven. (§1)
Videre en presisering av at retten til reindrift er en bruksrett som medfører begrensninger i
fjellstyrenes og grunneierorganets rådighet i statsallmenningene. (§§ 12, 13, 15, 18, 19 og 21).
Forslaget inneholder i tillegg en presisering av at Konsultasjons- og saksbehandlingsloven vil
gjelde i mange viktige spørsmål (§  l a, men også flere andre steder i loven), og et krav om
jevnlige kontaktmøter mellom fjellstyret og områdestyret (§10 a).
Etter vår vurdering er dette endringer som vil være en stor fordel for reindrifta. Ikke fordi de
medfører store endringer i rettstilstanden, men mer fordi de bidrar til å klargjøre eksisterende
rettigheter i en sammenheng hvor det kanskje har vært uklart for mange.
Med dette tror vi at de foreslåtte endringer, i mange tilfeller kan gjøre det enklere for reindrifta å
få gehør for sine interesser.

Forslaget inneholder videre regler om sammensetningen av fjellstyrene der det foregår samisk
reindrift. (§3 og 5). Forslaget innebærer at reindrifta blir representert i fjellstyrene på lik linje
med jordbruket, og det gis adgang til å danne felles fjellstyrer av hensyn til reindrifta.
Vi vurderer også disse endringene som en stor fordel for reindrifta ved at den blir representert i
et viktig og fast fora med stor betydning for utmarksforvaltningen. Det vil gi bedre muligheter
for å komme i dialog og fremme sine synspunkter i viktige saker.

Vi kan ikke se at flertallets forslag innebærer negative konsekvenser for reindrifta, og
spørsmålet blir heller hvorvidt en mener at mindretallsforslaget om å oppheve fjelloven og heller
innføre Hålogalandsloven i de tradisjonelle samiske områdene i sør er en bedre løsning for
reindrifta totalt sett.

Endringene i Friluftsloven:

§ 10 a - Uttak av trevirke  til hus flidsformål:
Forslaget til endringer har her støtte fra et samlet utvalg.
Det foreslås en lovfesting av rett til uttak av trevirke til bruk i samisk og annen tradisjonell
husflid i statsallmenninger og på annen statsgrunn.
Slikt uttak må ikke være til unødvendig eller urimelig ulempe for andre rettighetshavere, men
det er uten betydning om uttaket skjer som ledd i næringsvirksomhet eller ikke.
Det kan ikke kreves betaling for slikt uttak, men Statskog SF kan gi nærmere bestemmelser om
hvordan uttak skal gjennomføres.
Når det gjelder områdene som faller inn under Finnmarksloven eller Hålogalandsloven reguleres
slikt uttak av disse lovene.
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Etter vår vurdering har denne endringen liten betydning for reindrifta, men kan gi litt lettere
tilgang på trevirke til husflidsformål for alle. Så lenge formålet er såpass begrenset ser vi ingen
negative konsekvenser av forslaget.

Saken legges fram som drøftingssak. Reindriftsagronomen fremmer derfor ikke noe forslag til
vedtak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Områdes rets behandlin :
Hans Martin Storø fremmet følgende forslag til uttalelse:

Områdestyret for reindriften i Nord-Trøndelag har hatt en grundig gjennomgang av
samerettsutvalgets innstilling. Områdestyret vil innledningsvis bemerke at det er sterkt
kritikkverdig at de samiske interessene og rettighetene, og representasjon i de styrende
organene som forvalter offentlig grunn blir langt sterkere i Nordland og Troms, enn det som er
foreslått for tilsvarende områder i Sør-Norge. Det må bemerkes at den sørsamiske
reindriftsnæringen og det sørsamiske folk og deres språk og kultur er langt mer utsatt og truet
for utslettelse en tilsvarende situasjon for den samiske befolkning og deres reindrift i Nord-
Norge. Det må derfor være naturlig å gi et  sterkere vern  for de samiske interessene i Sør-Norge,
enn det som kreves i Nord-Norge.

Det må også presiseres at den foreslåtte kartleggings og domsprosess må omfatte alle krav som
kan fremmes om samiske rettigheter i hele Norge med unntak av Finnmark hvor denne
prosessen alt er igangsatt. Det grunnlagsmaterialet som samerettsutvalget har framskaffet, gir
klare indikasjoner om at reinbeiteretten som er den viktigste samiske rettigheten, har omfattet
betydelig større områder enn det som er juridisk anerkjent i dag. Det må derfor gjennomføres
nødvendige tiltak om at disse arealene omfattes av kartleggingsprosessen, og at det
forvaltningsregimet som velges for å sikre samisk medinnflytelse på forvaltningen av statsgrunn
også omfatter de områder som via anerkjennelseprosessen kan gi grunnlag for samisk
tamreindrift på arealer hvor det ikke forekommer i dag.

Den samiske reinbeiteretten må anerkjennes og kartlegges igjennom denne prosessen, og
nødvendige lovendringer må legge til rette for at tidligere rettskraftige dommer som er fattet på
sviktende historisk og juridisk grunnlag kan behandles på nytt i utmarksdomstolen og
høyesterett. I tillegg til reinbeiteretten må omfanget av andre samiske rettigheter som jakt- fiske-
og virkesrett klarlegges. Omfanget av disse kollektive rettighetene må også avklares, og det er
områdestyrets oppfatning at det norske samfunnets forpliktelser i henhold til ilo konvensjonen
medfører at de av den samiske befolkningen som er en del av den samiske kultur og bor i de
tradisjonelle samiske områder, har de samme kollektive rettigheter som den del av den samiske
befolkningen som driver med reindrift. I forbindelse med denne rettsprosessen, må ikke arbeidet
utelukkende baseres på tradisjonell norsk rettsoppfatning. Her må samisk rettsoppfatning
vektlegges når kollektive samiske rettigheter skal vurderes. For å sikre at vurderingen av
samiske rettigheter i den kommende kartleggingsprosess, vektlegger den samiske befolkningens
historiske rettsoppfatning som grunnlag for deres bruk av ressursene når deres rettigheter etter
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"alder tids bruk" skal fastslås, bør tradisjonell samisk rettsoppfatning som grunnlag legges inn i
kartleggings og annerkjennelsesloven.

Det er for øvrig vår vurdering at den oppsplitting av forvaltningen av dagens statsgrunn som
foreslås, vil være til vesentlig ulempe for den sørsamiske befolkningen. Den svakeste parten i
den samiske befolkningen, trenger å ha den politisk tyngde som en samling av de samiske
interessene i et felles forvaltningsregime vil sikre. Det er derfor vår klare oppfatning at det rnå
sikres et felles forvaltningsregime for gjenværende statsgrunn sør for Finnmark. Spesielt vil det
være svært uheldig at den sørsamiske befolkningen og den sørsamiske reindriftsnæringen, som
eksisterer i området fra Saltfjellet og sørover til Femund, skal tvinges til å måtte forholde seg til
to helt forskjellige forvaltningsregimer for offentlig skog og utmark.

Det er også grunn til å reise spørsmål om grunnlaget for at samerettsutvalget fremmer forslag
om at landbruket i Nordland og Troms skal få tildelt allmenningsrettigheter til både beiterett,
setenett, rett til utvist tilleggsjord og hugstrettigheter på politisk grunnlag. Dette er rettigheter
som ikke gjelder i flere av statsallmenningene i Sør-Norge. Det er vanskelig å forsvare at slike
rettigheter skal innvilges landbruket i Nordland på bekostning av de rettigheter som tilkommer
hele samfunnet og tildels også de samiske urfolksrettighetene. Når det skal opprettes en
rettighetskomisjon for å utrede rettigheter på disse områdene, finner vi det naturlig at slike
allmenningsrettigheter også avklares i denne prosessen.

Det er derfor etter vårt skjønn den beste løsning, dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ny
forvaltningsordning for hele landet sør for Finnmark, at den gjeldende forvaltningsordning for
statlig grunn i Sør-Norge innføres i Nordland og Troms. Dette under forutsetning at det
gjennomføres nødvendige endringer i lovverket og vedtektene til Statskog SF, som sikrer
samiske rettigheter og medbestemmelse for disse arealene. En forvaltningsordning som vil sikre
et forvaltningsregime som gir reindriften medbestemmelse og rettigheter på statlig grunn, også
ved stadfestelse av reinbeiterett på arealer utenfor dagens samiske reindriftsområder.

Våre synspunkter kan oppsummeres i følgende punkter:

1. Kartlegging og anerkjenning av samiske rettigheter må ikke begrenses til de
"tradisjonelle samiske områder" fra Troms og sørover. De historiske granskninger viser
klare bevis for reindrift og samisk bosetning sør for de eksisterende samiske
tamreinområdene. Det må derfor åpnes for at alle krav i alle deler av landet med unntak
av Finnmark skal vurderes av kommisjonen og utmarksdornstolen.

2. Kartleggingsprosessen må innebære at reinbeiteretten og andre kollektive samiske
rettigheter kartlegges og stadfestes på både offentlig grunn og privat grunn.

3. En ny forvaltningsordning for dagens statseide utmark, må omfatte alle de områder
hvor det drives samisk reindrift. Herunder områder hvor samisk reindriftsrett blir
anerkjent via de prosesser som blir resultatet av denne prosessen. Det kan derfor ikke
anbefales at Hålogalandsalmenningen opprettes slik som samerettsutvalget foreslår.
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4. Det anbefales at Fjelloven innføres på opprinnelig statsgrunn i Nordland og Troms.
Her er naturlig de siidaer som driver reindrift i de enkelte allmenninger,
bruksberettigede i allmenningene. Eventuelle andre bruksretter kan anerkjennes i
forbindelse med kartleggings og anerkjenningsprosessen.

5. Innkjøpt statsgrunn i Nordland og Troms gis samme status som matrikulert statsgrunn
i Sør-Norge. På disse eiendommer må det anerkjennes en "delt eiendomsrett", hvor
reinbeiteretten og andre samiske rettigheter anerkjennes. Eventuelle uklare grenser
mellom innkjøpt og opprinnelig statsgrunn i Nordland og Troms, fastsettes av
kartl eggingskomi sj onen.

6. Reindriftsnæringen gis rett til representasjon i styret i Statskog SF med halvparten av
medlemmene ,  og i de fjellstyrer som forvalter utmarksressursene på områder hvor det
drives reindrift.  Reindriftsnæringen bør også gis en representant i styrene for
bygdeallmenningene som ligger  i områder hvor  det drives reindrift.  Statsallmenningene i
områdene hvor det drives reindrift,  tilstreber å organiseres i enheter som gjør det
overkommelig for reindriftsutøve rne å delta i fjellstyrenes arbeid.

Storø sitt forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Områdes rets vedtak:
Områdestyret i Nord-Trøndelag gir følgende uttalelse til NOU 2007:13 Den nye sameretten:

Områdestyret for reindriften i Nord-Trøndelag har hatt en grundig gjennomgang av
samerettsutvalgets innstilling. Områdestyret vil innledningsvis bemerke at det er sterkt
kritikkverdig at de samiske interessene og rettighetene, og representasjon i de styrende
organene som forvalter offentlig grunn blir langt sterkere i Nordland og Troms, enn det som er
foreslått for tilsvarende områder i Sør-Norge. Det må bemerkes at den sørsamiske
reindriftsnæringen og det sørsamiske folk og deres språk og kultur er langt mer utsatt og truet
for utslettelse en tilsvarende situasjon for den samiske befolkning og deres reindrift i Nord-
Norge. Det må derfor være naturlig å gi et  sterkere vern  for de samiske interessene i Sør-Norge,
enn det som kreves i Nord-Norge.

Det må også presiseres at den foreslåtte kartleggings og domsprosess må omfatte alle krav som
kan fremmes om samiske rettigheter i hele Norge med unntak av Finnmark hvor denne
prosessen alt er igangsatt. Det grunnlagsmaterialet som samerettsutvalget har framskaffet, gir
klare indikasjoner om at reinbeiteretten som er den viktigste samiske rettigheten, har omfattet
betydelig større områder enn det som er juridisk anerkjent i dag. Det må derfor gjennomføres
nødvendige tiltak om at disse arealene omfattes av kartleggingsprosessen, og at det
forvaltningsregimet som velges for å sikre samisk medinnflytelse på forvaltningen av statsgrunn
også omfatter de områder som via anerkjennelseprosessen kan gi grunnlag for samisk
tamreindrift på arealer hvor det ikke forekommer i dag.
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Den samiske reinbeiteretten må anerkjennes og kartlegges igjennom denne prosessen, og
nødvendige lovendringer må legge til rette for at tidligere rettskraftige dommer som er fattet på
sviktende historisk og juridisk grunnlag kan behandles på nytt i utmarksdomstolen og
høyesterett. I tillegg til reinbeiteretten må omfanget av andre samiske rettigheter som jakt- fiske-
og virkesrett klarlegges. Omfanget av disse kollektive rettighetene må også avklares, og det er
områdestyrets oppfatning at det norske samfunnets forpliktelser i henhold til ilo konvensjonen
medfører at de av den samiske befolkningen som er en del av den samiske kultur og bor i de
tradisjonelle samiske områder, har de samme kollektive rettigheter som den del av den samiske
befolkningen som driver med reindrift. I forbindelse med denne rettsprosessen, må ikke arbeidet
utelukkende baseres på tradisjonell norsk rettsoppfatning. Her må samisk rettsoppfatning
vektlegges når kollektive samiske rettigheter skal vurderes. For å sikre at vurderingen av
samiske rettigheter i den kommende kartleggingsprosess, vektlegger den samiske befolkningens
historiske rettsoppfatning som grunnlag for deres bruk av ressursene når deres rettigheter etter
"alder tids bruk" skal fastslås, bør tradisjonell samisk rettsoppfatning som grunnlag legges inn i
kartleggings og annerkjennelsesloven.

Det er for øvrig vår vurdering at den oppsplitting av forvaltningen av dagens statsgrunn som
foreslås, vil være til vesentlig ulempe for den sørsamiske befolkningen. Den svakeste parten i
den samiske befolkningen, trenger å ha den politisk tyngde som en samling av de samiske
interessene i et felles forvaltningsregime vil sikre. Det er derfor vår klare oppfatning at det må
sikres et felles forvaltningsregime for gjenværende statsgrunn sør for Finnmark. Spesielt vil det
være svært uheldig at den sørsamiske befolkningen og den sørsamiske reindriftsnæringen, som
eksisterer i området fra Saltfjellet og sørover til Femund, skal tvinges til å måtte forholde seg til
to helt forskjellige forvaltningsregimer for offentlig skog og utmark.

Det er også grunn til å reise spørsmål om grunnlaget for at samerettsutvalget fremmer forslag
om at landbruket i Nordland og Troms skal få tildelt allmenningsrettigheter til både beiterett,
seterrett, rett til utvist tilleggsjord og hugstrettigheter på politisk grunnlag. Dette er rettigheter
som ikke gjelder i flere av statsallmenningene i Sør-Norge. Det er vanskelig å forsvare at slike
rettigheter skal innvilges landbruket i Nordland på bekostning av de rettigheter som tilkommer
hele samfunnet og tildels også de samiske urfolksrettighetene. Når det skal opprettes en
rettighetskomisjon for å utrede rettigheter på disse områdene, finner vi det naturlig at slike
allmenningsrettigheter også avklares i denne prosessen.

Det er derfor etter vårt skjønn den beste løsning, dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ny
forvaltningsordning for hele landet sør for Finnmark, at den gjeldende forvaltningsordning for
statlig grunn i Sør-Norge innføres i Nordland og Troms. Dette under forutsetning at det
gjennomføres nødvendige endringer i lovverket og vedtektene til Statskog SF, som sikrer
samiske rettigheter og medbestemmelse for disse arealene. En forvaltningsordning som vil sikre
et forvaltningsregime som gir reindriften medbestemmelse og rettigheter på statlig grunn, også
ved stadfestelse av reinbeiterett på arealer utenfor dagens samiske reindriftsområder.

Våre synspunkter kan oppsummeres i følgende punkter:
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5. Kartlegging og anerkjenning av samiske rettigheter må ikke begrenses til de
"tradisjonelle samiske områder" fra Troms og sørover. De historiske granskninger viser
klare bevis for reindrift og samisk bosetning sør for de eksisterende samiske
tamreinområdene. Det må derfor åpnes for at alle krav i alle deler av landet med unntak
av Finnmark skal vurderes av kommisjonen og utmarksdomstolen.

6. Kartleggingsprosessen må innebære at reinbeiteretten og andre kollektive samiske
rettigheter kartlegges og stadfestes på både offentlig grunn og privat grunn.

7. En ny forvaltningsordning for dagens statseide utmark, må omfatte alle de områder
hvor det drives samisk reindrift. Herunder områder hvor samisk reindriftsrett blir
anerkjent via de prosesser som blir resultatet av denne prosessen. Det kan derfor ikke
anbefales at Hålogalandsalmenningen opprettes slik som samerettsutvalget foreslår.

8. Det anbefales at Fjelloven innføres på opprinnelig statsgrunn i Nordland og Troms.
Her er naturlig de siidaer som driver reindrift i de enkelte allmenninger,
bruksberettigede i allmenningene. Eventuelle andre bruksretter kan anerkjennes i
forbindelse med kartleggings og anerkjenningsprosessen.

5. Innkjøpt statsgrunn i Nordland og Troms gis samme status som matrikulert statsgrunn
i Sør-Norge. På disse eiendommer må det anerkjennes en "delt eiendomsrett", hvor
reinbeiteretten og andre samiske rettigheter anerkjennes. Eventuelle uklare grenser
mellom innkjøpt og opprinnelig statsgrunn i Nordland og Troms, fastsettes av
kartleggingskomisjonen.

7. Reindriftsnæringen gis rett til representasjon i styret i Statskog SF med halvparten av
medlemmene, og i de fjellstyrer som forvalter utmarksressursene på områder hvor det
drives reindrift. Reindriftsnæringen bør også gis en representant i styrene for
bygdeallmenningene som ligger i områder hvor det drives reindrift. Statsallmenningene i
områdene hvor det drives reindrift, tilstrebes å organiseres i enheter som gjør det
overkommelig for reindriftsutøverne å delta i fjellstyrenes arbeid.

Sign. Utskrift sendt til:
Justisdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Reindriftsforvaltningen Alta


