
Venda~ Sydtayw
Postboks 16
7651 Verdal
Tlf 74077500

Det kongelige Justis og politidep.
Postboks 8005 dep.

0030 OSLO

Høringsuttalelse  vedr.  Samere tt sutvalget  II NOU 2007:13

Verdal Fjellstyre har behandlet saken i Fjellstyremøte 11.02.09 sak 03/09 og fattet slikt
vedtak:

Verdal Fjellstyre slutter seg til den felles høringsuttalelsen fra Norges Fjellstyresamband
(NFS) pa de fleste anmerkninger, men vi mener at NFS ikke kan unngå å omtale de
følger endinger i Fjelloven vil medføre for Fjellstyrer i berørte kommuner i N-Trøndelag,
S-Trøndelag og Hedmark.

At samisk reindrift er en bruksrett på lik linje med andre bruksretter i statsallmenning, og
at dette lovfestes i revisjon av Fjelloven er uomtvistet.

Lovfesting at det årlig skal avholdes kontaktmøter mellom Fjellstyret og områdestyret for
reindrifta, synes også å være fornuftig for en god dialog og samarbeid mellom fjelstyrene
og reindrifta i statsallmenningene.

Når det gjelder valg av Fjellstyret synes nåværende ordning å være riktig å videreføre,
ved Fjellstyret består av 5 personer med personlige vararepr., valgt av kommunestyret
på politisk grunnlag. I kommuner hvor det er bofaste reindriftsutøvere og hvor de ønsker
å være med i det lokale Fjellstyret er de represente rt  med 1 repr. med personlig
vararrepr.
Denne ordning synes å fungere godt i de Fjellstyrer som har ordningen.

Det må taes hensyn til at det i mange kommuner med fjellstyrer, spesielt i Nord-
Trøndelag, er det ikke bofaste reindriftsutøvere. Det synes derfor ikke rimelig at
reindrifta skal være representert i alle Fjellstyrer som har statsallmenningsgrunn som
omfattes av samisk reindrift. Valgbarhet for reindriftsutøvere må sidestilles med andre
innbyggere i kommunen om hvem som er kan velges til å styrer, råd og utvalg.

At det kun er hensyn til samisk reindrift som foreslått som begrunnelse for å slå sammen
myndighetsområde for to eller flere fjellstyrer, synes ikke rimelig.
Det må vektlegges at den inndeling/bruksrettskretser som har vært og er, grunnlaget for
dagens fjellstyrer sine forvaltningsområder, skal videreføres.
Hensynet til samisk reindrift må fjellstyrene allikevel ta hensyn til i aktuelle saker, og
ikke minst må slikt kunne avklares ved de årlige kontaktmøter som er foreslått lovfesta.

Verdal 11.02.09

For Verdal Fjellstyre

Bjørn Harstad/sign ]øn Stamnes
Fjellstyreleder jelloppsyn/daglig leder


