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Følgende vedtak ble fattet:
Vefsn kommune mener at kartlegging av bruks- og eierrettigheter i området gjennom
Kartleggings- kommisjonen og Utmarksdomstolen vil være nyttig for å avklare
rettstilstanden.

Det gjelder både for dem som utøver reindrift, for dem som beiter med husdyr og for andre
brukere av utmarka.

Vefsn kommune mener videre at statens eiendommer bør forvaltes av ett eierselskap, et
"revidert og demokratisert Statskog". Statskog har et utbygd organisasjonsapparat, og det har
vært en drivkraft innen skognæringa i Nord-Norge. For skogindustrien i landsdelen kan det
være av avgjørende betydning at skogressursene forvaltes av en enhetlig og effektiv
organisasjon.

Ved å ta vare på dette organisasjonsapparatet, kan vi også forvalte jakt- og fiskeressursene i
landsdelen bærekraftig og økonomisk lønnsomt, til beste for alle brukerne av utmarka.

Vefsn Kommune har lagt til grunn for vurdering av forslagene at ILO konvensjonen oppfylles
uansett hvilken modell som velges.

Utmarkstyrene
Et viktig element uansett valg av modell er sammensetning og utnevnelse av utmarksstyrene.
Flertallsinnstillingen fra SUII (HA-modellen) foreslår at det settes ned inntil 6 utmarkstyrer i
Nordland og Troms som består av minst 7 medlemmer og at det skal utnevnes minst 1
representant fra hver berørte kommune. Videre foreslås det at sammensetningen alltid skal
bestå av minst to representanter fra reindriftsnæringen og to fra jordbruket. Dersom
utmarksstyrene består av flere enn sju medlemmer, utvides antall reindrifts- og
jordbruksrepresentanter slik at disse rettighetshavergruppene alltid er i flertall i utmarksstyret.

Vefsn Kommune er særlig skeptisk til flertallsinnstillingens forslag om sammensetning av
utmarksstyrer. Utnevnelse og sammensetning av utmarksstyrene er prinsipielt viktig fordi det
er her den utøvende makt i forhold til gjenværende statsgrunn vil være, uansett valg av
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Antall utmarksstyrer må vurderes etter antall kommuner og størrelsen på arealer og foreslår at
det oppnevnes fra 3 til 5 utmarksstyrer i Nordland. Vefsn Kommune vil foreslå 2
utmarksstyrer på Helgeland, der kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal har ett felles
utmarksstyre.

Miniumum 2/3 av inntektene skal gå direkte tilbake til utmarksstyrene.

Konklusjon

Vefsn Kommune støtter en modell for fremtidig forvaltning av statens grunn i Nordland og
Troms som viderefører det statlige eierskapet og vil derfor anbefale en revidert og
demokratisert Statskogmodell hvor overstående premisser ivaretas.

Vefsn Kommune mener at uansett hvilken eierskapsmodell som velges bør utmarkstyrene i
tillegg til samisk representasjon ha et flertall av folkevalgte som er oppnevnt fra folkevalgt
nivå.

Velges Hålogalandsalmenningen som forvaltningsmodell vil Statsskog ikke lengre være i
stand til å ivareta de målsetningene og oppgavene som Stortinget la til grunn ved etableringen
av statsforetaket i 1993.

Vefsn kommune mener at konsekvensene for Statsskog må gjøres til gjenstand for en særskilt
utredning før Stortinget eventuelt blir forelagt et forslag i tråd med flertallets
forvaltningsmodell.

Vefsn kommune er for øvrig av den oppfatning av at en eventuell ny forvaltningsmodell av
Statens grunn sør for Finnmark må utsettes til man har høstet erfaring fra drift av
Finnmarkseiendommen gjennom en lengre periode.

Med hilsen

Knut Skorpen
skogbrukssjef
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