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NOU 2007 :13 Den nye sameretten.

-  høringssvar fra Sørfold kommune.
Sørfold kommune er enige med hovedtrekkene i utvalgets innstilling. Sørfold kommune er av den
oppfatning at utvalget gjennom sitt arbeid har kommet  fram  til en modell for forvaltning av statsgrunn i
vårt område som løser de fleste utfordringene en har stått  ovenfor. Slik vi ser det klarer en å både løse
de folkerettslige forpliktelser en har, samtidig som en rydder opp i feil som er gjort i forhold til
rettigheter lokal befolkning skal ha i en allmenning, samtidig som en ivaretar hensynet til allmennheten
på en god måte.

1. Hålogalandsallmenningen.
Forslaget om å etablere Hålogalandsallmenningen vil etter vårt syn legge til rette for å rette opp i det
misforhold som har vært i forhold til rettigheter i allmenninger nord og sør i landet.
Vi er av den oppfatning at statsgrunn i vårt område (såkalt opprinnelig statsgrunn) er gamle
allmenninger med de rettigheter som følger av det. Ved å opprette Hålogalandsallmenningen får en unik
mulighet til å rette opp i feil som er gjort i forhold til rett igheter til bruk av utmarka og ressursene i
allmenningene ovenfor befolkningen i vårt område.

Vi mener videre at en gjennom å opprette en Hålogalandsallmenningen som grunneier sikrer et offentlig
eierskap av utmarka på allmennhetens hender for all framtid, Et statsforetak som grunneier vil ikke etter
vår oppfatning ikke sikre dette like godt. Dette er viktig for å sikre generelle rettigheter i allmenningene
og allmennhetens rett  til jakt og fiske.

2. Interkommunale utmarksstyrer.
Sørfold kommune mener at den fjellovlignede modellen utvalget foreslår vil være med på å
demokratisere forvaltningen av områder som i dag er statlig grunn. Videre mener vi at en mer
lokalbasert  forvaltning, vil kunne gi en bedre forvaltning av områdene. Prinsippet om nærhet til
forvaltningen løses ved at hver enkelt primær kommune får en representant i utmarksstyret i sitt
område.
Utfordringen blir å få satt  sammen styrene slik at de ulike rett ighetshaverne blir representert på en god
måte, samtidig som en ikke overstyrer kommunenes rett  til selv å velge hvem de skal la seg
representere av.
I prinsippet skal alle som er valgt inn i kommunestyret representere alle de ulike rettighetshaverne og
ulike grupper av befolkningen.
Størrelsen på de områdene som styrene skal ha ansvar for må ikke bli for store, slik at det går ut over
prinsippet om nærhet til forvaltningen. Samtidig bør områdene være så store at en kan ha en helhetlig
forvaltning med hensyn til f.eks reindrift og jakt og fiske.

Sørfold kommune har et utstrakt regionalt samarbeid med de andre Salten kommunene(Hamarøy,
Steigen, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy og Bodø) organisert  i Salten Regionråd.
Dette samarbeidet i regionrådet vil gjøre det lett  å få til en god og helhetlig sammensetning av
utmarksstyrene.
Salten Friluftsråd(del av regionsamarbeidet i Salten regionråd) ivaretar kommunenes innsats i forhold til
tilrettelegging og motivering for bruk av utmarka til fritidsformål. Samarbeidet i Salten vil være et godt
fundament for å få til en god utmarksforvaltning i Salten regionen.

Skal utmarksstyrene fungere etter hensikten er det viktig at de har reell beslutningsmyndighet. Det er en
forutsetning at utmarksstyrene er uavhengige av grunneier for å kunne oppnå reell
beslutningsmyndighet.

Videre er det viktig at en sikrer det økonomiske fundamentet for driften gjennom forutsigbare lovfestede
inntekter. For å sikre tilstrekkelig fagkompetanse hos de ansatte i et slikt system er det viktig at en
viderefører de ansatte i Statsskog i det nye systemet slik som utvalget går inn for.

3. Utvalgets forslag til endring i andre lover.
Sørfold kommune mener at utvalget går for langt i sitt  forslag til å endre plan og bygningsloven.
§25 - samisk representasjon i offentlig oppnevnte råd, utvalg og nemnder m v.
Det er ikke naturlig at en skal kunne kreve samisk representasjon i f. eks Plan og ressurs utvalget selv
om de behandler saker som har med utmarksforvaltningen i kommunen å gjøre. Etter vårt skjønn er de



samiske interessene godt ivaretatt  gjennom de ordninger en har i dag. Kommunestyret og
kommunestyrets underutvalg skal ivareta alle interesser i kommunen - også samiske interesser. Slik
representasjon vil også bli vanskelig å gjennomføre i forhold til dagens regler om valg til slike
underutvalg.
Forslag til ny §17-3 i plan og bygningsloven.
Også her går en for langt i å gi samiske interesser forrang framfor andre viktige samfunnsinteresser.
I Sørfold som mange steder ellers i regionen har en opp gjennom historien hatt en blandet befolkning.
Det er vanskelig å skille hvem som har en samisk bakgrunn og hvem som ikke har det. Videre er det
vanskelig å skille ut enkeltområder som sametinget eventuelt skal ha slik avgjørende myndighet over.
Sørfold kommune er i disse dager i ferd med å utarbeide ny arealplan for kommunen. I dette arbeidet er
det en selvfølge at samiske interesser tas hensyn til på lik linje med andre samfunnsinteresser. I
realiteten har f. eks reindrifta allerede forrang i forhold til kalvingsland, trekkveier og viktige
beiteområder i forhold til arealdisponering.
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