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SAKSFREMLEGG:

Reindriftsagronomen legger først frem et notat til drøfting for Områdestyrets medlemmer (se under), fulgt opp av et
utkast til høringsuttalelse. Utkastet vil være et utkast utarbeidet felles (i hovedtrekk) for områdestyrene i Troms,
Vest-Finnmark og Øst-Finnmark.

Områdestyrets høringsuttalelse kan baseres på utkastet, eller Områdestyrets medlemmer kan endre dette etter ønske.
Reindriftsagronomen ber om at Områdestyret fokuserer sin uttalelse på de deler av utredningen som berører
reindriften og Reindriftsforvaltningen.

Høringsuttalelsene fra områdestyrene blir sendt inn som separate høringsuttalelser, men vil også bli benyttet som
utgangspunkt for behandlingen Reindriftsstyret skal ha av saken. Reindriftsstyret vil avgi en egen høringsuttalelse
som supplerer områdestyrene sin uttalelse.

Når det gjelder de foreslåtte endringene i reindriftsloven, vil disse høyst sannsynlig måtte behandles og på høring en
gang til, da det også er ønske om endringer i andre deler av loven. Det er likevel ønskelig at Områdestyret legger
frem sine synspunkter på de foreslåtte endringer, allerede på nåværende tidspunkt.

Den nye sameretten - høring - notat til drøfting
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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 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.

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. 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. Denne loven er basert  på avtale om konsultasjoner som
tidligere er inngått mellom Sametinget og Regjeringen.

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.
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Innholdet  i saksbehandlings-  og konsultasjons/oven:
§ 1 Lovens formål og forholdet  ti l 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, Floltålen 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. 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 fi'emtidige 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 på den fremtidige bruken av disse områdene

det må foreligge tun tvefiende samfunnsbens n 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 fjordfiske, 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.
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Følgende aktører har rett  til konsultasjoner  (jf. § 14):
a) Sametinget
b) Samiske rettighetshavere, herunder vedkommende reinbeitesiida og reinbeitedistrikt
c) 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.: 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  bestemmelser (§§ 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 Sluttbestemmelser  (§§ 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, orv. (industrikonsesjonsloven)
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)
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)
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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 undre endringene går utpå:
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 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 har 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 § I, 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.
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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 konsultasjonslov
støtte til de foreslåtte endringene i annen lovgivning
kommentere § 1 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
o 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. I

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

• Kap. I Innledende bestemmelser, paragrafene 3, 4 og 7.
• Kap. 3 Reindriftsrettens innhold, paragrafene 19,  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,
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Endringer i kap. 1:

19. februar 2009

§ 3 - Forholdet til folkeretten
Fra: §  3. forholdet til folkeørnen

Loven skal anvendes i samsvar  inc(] folkerettens regler om nifolk og minoriteter.

Til: § 3 Forholdet til folkeretten, skal lyde:
Loven gjelder  med de begrensningene  som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk  i selvstendige

stater. Loven  skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk  og minoriteter.

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 får neppe noen rettslig betydning, men kan styrke reindriftsrettens
posisjon.

Reindriftens arealvern
Generelt:
Utvalget mener det er behov for å styrke reindriftslovens arealvernbestemmelser. Det vises 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) Utvalget finner det mest hensiktsmessig med et system som bygger på konsultasjon (k.loven § 10). Viser til
Planlovutvalgets forslag om regler tilnyttet kommuneplanen og saksbehandlingsreglene i Kloven om deltakelse i
beslutningsprosesser. Forslaget er 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

Fra: § 4. Del samiske reinbeiteonrådet

Den samiske befolkningen har på grunnlag av alders lids bruk rett lit å utøve reindritt innenfor de delene av fylkene
Finnmark. 'penis, Nordland. Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet
reindrift (del samiske reinbeiteonrådet).

Innenfor  (let  samiske reinbeiteonn'ådet skal del legges til grunn at (let foreligger rett  fil  reinbeite innenfor rammen av
denne lov. nied mindre annet felger av særlige rettsforhold.

Ved inngrep i rei ndrilissamenes reindri ftsrettiglieter skal (let ytes erstatning i samsvar ni ed alminnelige
ekspropri asjonsrettslige grunnsetninger.

Ti!:  § 4 Det samiske reinbeiteonrådet, annet og tredje ledd skal lyde:
I det samiske reinbeiteområdet skal det legges til grunn at det foreligger rett til reinbeite  og de øvrige rettighetene som

fremgår av lovens kapittel 3,  innenfor rammen av denne lov, med mindre annet følger av særlige rettsforhold,

(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
Ida: ,§ 7. Ekspropriasjon for n .sikre reinbeiteareal

Kongen kan kreve avstått til staten grunn og rettigheter, herunder rettigheter sone nevnt i kapittel 3. sann rett  (il
erstatning for skade voldt av rein, når dette finnes nødvendig av hensyn til reindriften i de4, shniiske reinbeiteonrådet og det må
regnes med at inngrepet utvilsomt vil være til aner gagn enn skade.
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Qjelder saken a«stAcIse av rettigheter soin nevnt i kapittel 3. kan saksokeren Fritas for a erstatte saksokles
sakskostnader så treratt saksoktc etter forhailcl ingen har avslått eller unnlatt å svare på el tilbud og saksøkte ved
ski  nnsavgiorelsen ikke oppnår mer enn
tilbudet. For øvrig gjelder sakskostnadsreglene i lov I. juni 1917 nr.  I om skjønn og ekspropriasjonssaker.

Til: § 7 Ekspropriasjon for å sikre reinbeiteareal,  første ledd skal lyde:
Kongen kan kreve avstått til staten grunn og rettigheter,  herunder rettigheter som nevnt i kapittel 3, samt rett til

erstatning for skade voldt av rein, når dette finnes nødvendig av hensyn til  den sceniske reindriften og det må regnes med at
inngrepet utvilsomt vil være til mer gagn enn skade.

(s. 816  fig.)  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 at 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 kapittel 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.

§ 19 - Beite
Fra:  §  19. Beiterep

Retten li] å utøve reindrift gir rett til å la reinen beite i fjellet og annen utmarksstrekning, herunder også tidligere

dyrket niark og slåtteng som ligger tbr seg selv uten tilknytning til bebodde områder eller dyrkede arealer i drift, dersom de ikke
er holdt i h evd og heller ikke er i bruk som kulturbeite, med mindre arealeter inngjerdet sted gjerde som freder for rein. Kongen
kan gi nærniere bestemmelser om hva som skal forstås med gjerde som freder  lo[  rein.

Kongen kan gjøre vedtalk om at bestemte barskogstrekninger skal være fredet for reinbeiting i en viss tid, når (lette
anses pålaevet av hensyn til skogens foryngelse eller gjenvekst Kongen kan også i andre tilfelle gjore vedtak om hedning av
nærmere bestemte områder i en viss tid når særlige hensyn tilsier (lette. Fredningsvedtak kan også gjøres gjeldende for flytting
nted rein.

Areal som blir fredet for reinbeiting, ben' kompenseres ved utlegging av tilsvarende beitearealer hvor (lette er mulig.

Til: § 19 Beite, skal lyde
Retten til å utøve reindrift gir rett til å la reinen beite i fjellet og annen utmarksstrekning, her-under også tidligere

dyrket mark og slåtteng.

Utvalget  foreslår 1. 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).

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
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Fra:  §  21. Ren til ha.rvære, boer  o, l.
Retten til a utsave reinch ift gir rett til i utmark å disponere grunn til nødvendige hytter og gammer for folk og til buer og

stillinger sont i'cogs fil oppbevaring av Iosete og matvarer.
Fn i eindriftsulover har adgang til not vederlag it få utvist tomt til bolig dersom i eindri  fl sutove i elt  ikke på annen niåte

kan skaffe seg bolig som er nødvendig av hensyn til en rasjonell titovelse av reindriften. Kan ikke partene bli enige om at
forutsetningene fora lu'eve
utvisning av tomt er til stede, eller  vin  stedsvalg, størrelse og avgrensing, villsår og vederlag. avgjøres dette ved skjonn ved
jordski lleretten.

Grunnen som er tatt i bruk eller utvist og bygninger og anlegg som er oppfort inc(]  hjemmel i første eller annet ledd,
kan ikke uten godkjennelse av Kongen og samtykke filt grunneieren brukes til annet formål enn reindrill eller overdras til andre
enn utøvere av reindri ft  og sont fyller forutsetningene i første og  annet  ledd.

Til: § 21 Husvære,  buer o. 1, skal lyde:
Rett til  å  utøve reindrift gir rett til i utmark å  disponere grunn til nødvendige hytter og gammer for folk, og til buer og

stillinger som trenges til oppbevaring av løsere og matvarer.

En reindriftsutøver har rett  til mot vederlag å  få utvist tomt til bolig dersom reindriftsutøveren ikke på annen måte
kan skaffe seg bolig som er nødvendig av hensyn til en rasjonell utøvelse av reindriften. Kan ikke partene bli enige om at
forutsetningene for å kreve utvisning av tomt er til stede,  eller om stedsvalg,  størrelse og avgrensing,  vilkår og vederlag,
avgjøres dette ved skjønn ved jordskifteretten.

Bygninger  som er  oppført etter  bestemmelsene  i første og  annet ledd kan avhendes til utøvere  av reindrift som fyller
vilkårene  i første og annet  ledd.  Avhending  til andre krever godkjennelse  av grunneier, områdestyre  og vedkommende siida.

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 begrepet gis i denne drøftelsen en negativ
definisjon av eierforhold og eiers disponering, og defineres som salg eller langvarig bortleie. Dette innebærer at 3.
ledd ikke er til hinder for kortere 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. Likevel bør dette ikke anses for en åpning for å gi
tillatelser til gjeterhytter, som primært skal brukes til utleie. Dette må kontrolleres strengt. Mange festekontrakter
vil nok sette en stopper for all utleie, men det blir et forhold utenfor reindriftsloven. Det kan også diskuteres om slik
utleie - disponering av gjeterhytter innenfor reinbeiteområde - bør reguleres i bruksreglene for det enkelte
reinbeitedistrikt, da arealforvaltning i utgangspunktet tilligger distriktet.

§ 22 - Flytteleier
Fra: § 22. kl villeier

Reindiillsutovere har adgang fil fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteomtrådet hvor reinen
lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle  ]]villeier,  Med til flyttlei regnes også faste inn- og
avlastingsplasser for Iran spoil av reinen.

Reindriftens flyltleier mat ikke stenges. men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i åpning av nye Ilyttleier
når berettigede interesser gir grunn til elet. Eventuell skade som følge av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flvl lei erstattes
etter skjonn ved jordski lieretten, hvis enighet ilde oppnås. Kongen kan bestenote at også fastleggingen i cletali av den nye
Ilyttleien skal overlates til  skjønnet.

Til: § 22 Flyttleier, første ledd skal lyde:
Retten til å utøve reindrift gir rett  til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen

lovlig kan ferdes,  og rett til å benytte nødvendige flyttleier for flytting med rein i samsvar med det som hensynet til en forsvarlig
utøvelse av reindriften krever. Med til flyttlei regnes også faste inn-  og  avlastingsplasser for transport av reinen.

Det foreslås kun visse justeringer.

§ 23 - Motorferdsel
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Fra: §23, it1alw'Jerdsel
Den som utover reindrift. har adgang  lit  bruk av nødvendige fremkomst- og transportmidler i samsvar med

distriktsplan,j C § 62.
Bruk av teitenggtiende kjoi'einy pa bar mark skal begrenses inest mulig og skal stå langt mulig foregå i faste loypei'.

Motorisen ferdsel eller flyging inn i område Gedel i  medhold av lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern skal foregå i samsvar
med fastsatte forskrifter om vern. Nærmere regler om slik ferdsel i fredet område kan fastsettes ved forslo ift  av vedkommende
forvaltningsmyndighet i samråd med distriktsstyret og områ<leslyrei.

Til: § 23 Motorferdsel, første ledd skal lyde:
Retten til å utøve reindrift, gir  adgang til bruk av nødvendige fremkomst- og transportmidler i samsvar med

distriktsplan, jf. § 62.

Det foreslås kun justering.

§ 24 - Gjerder  og anlegg
Fra: § 24. Gjerder og andre anlegg

Retten til å utøve reindrift gir rett til å føre opp tvbeids- og sperregjerder, slakteanlegg, broer og andre anlegg som er
nødvendige for reindriften. Gjerder og anlegg må ildte plasseres slik at (le virker unødig skjemmende eller er til vesentlig skade
eller ulempe for grunneieren eller for andre rettmessige interesser,

Qjerder og anlegg som skal bli stående ut over en sesong, kan ikke oppføres uten godkjenning av departementet.
Godkjenning av stotre anlegg kan Torst gis etter en fagkyndig vurdering av (le samlede miljømessige virkninger, sammenholdt
med de reindriftsfaglige behov for anlegget. 1-Ivis ikke grunneieren og eventuelle bruksberettige<le gir sitt samtykke, lan
departementet gi tillatelse til utf ring av anlegget mot vederlag etter skjønt ved joi'dski l'te'etten for skade og ulempe.

Gjerder og anlegg sont ilclce er i samsvar med første eller annet ledd, kan områdestyret lu'eve Tjernet eller endret av den
sont er ansvarlig. Er dette ikke etterkommet innen en fastsatt flist, kan reindriftsagronomen iverksette riving eller endring
umiddelbart. Områdestyret kan delegere sin myndighet etter dette ledd til reindriftsagronomen. Ihgilier ved tiltak etter dette ledd
skal bæres av  dell  ansvarlige og er tvangsgrunnlag for utlegg.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan gjerder og andre anlegg skal plasseres og utformes. herunder
ørn gjerdentaterialer m in. Departementet kan også gi  bestemmelser om vedlikehold av permanente gjerder og anlegg og om
plikt til åta bort gjerder og anlegg sone ikke holdes i forskriftsmessig stand eller som ikke lenger er i bruk.

Til: § 24 Gjerder og andre anlegg, første og annet ledd skal lyde:

Retten til å utøve reindrift gir rett til å føre opp arbeids-og sperregjerder, slakteanlegg, broer og andre anlegg som er

nødvendige for å  utøve reindriften på en forsvarlig måte, og i samsvar med hva hensynet til rasjonell reindrift til enhver tid
krever.  Gjerder og anlegg må ikke plasseres slik  at de er  til vesentlig skade eller ulempe for grunneier,  andre
bru ksbruksberettigede så som andre reindriftsutøvere, eller for andre rettmessige interesser.

Med mindre det følger av særlige rettsforhold at reindriftsutøverne har mer vidtgående rettigheter, kan  gjerder og
anlegg som skal bli stående ut over en sesong, ikke oppføres uten godkjenning av departementet. Godkjenning av større anlegg
kan først gis etter en fagkyndig vurdering av de samlede miljømessige virkninger, sammenholdt med de reindriftsfaglige behov
for anlegget. Hvis ikke grunneieren og eventuelle bruksberettigede gir sitt samtykke, kan departementet gi tillatelse til utføring
av anlegget mot vederlag etter skjønn ved jordskifteretten for skade og ulempe.

Utvalget bemerker (s. 780) at reindriftsutøvere med grunnlag i alders tids bruk eller hevd kan 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.

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 årlig på samme plass.

§ 25 - Brensel og trevirke
Fra: § 25. Brensel og n'evirke i det .samiske reinheiteområdel

I (let samfiske rcinbeiteområdet gir rett til å utøve reindrift rett til i forbindelse med lovlig utøvelse av reindrift. til eget
bruk å ta lauvtrær. husker. einer, vidjer, bjerkeris, selvtorrede bartrær og tort vindlåll, nedfålne greiner og kvister, stubber. never
og bark både på offentlig og privat eiendom når virket skal brukes til:
1. brensel,
2. gammer, koier. buer eller stillinger for oppbevaring
av løsøre og matvarer,
3. teltstenger, redskaper og enklere bruksting.
4. arbeidsgjerde' (trøer, ringgjerder),
5. garving.
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Friskt lauvtrevirke og friske busker ni,, ti tas så fr-cnlt dei på stedet eller i nærheten finnes annet virke som er Tjenlig
for formfilet.

Skogeieren kan kreve betaling for li'iske lauvtrær som tas i privat skog. men ellers kan det  ikke  kreves betaling for
virke som rettmessig blir tatt i medhold av denne paragraf Det skal uten opphold gis melding til grunneieren om uttak av
bevirke som denne kan  kreve  betaling  tør. Oppnås ikke enighet om betalingen, kan beløpets storreise laeves testsalt ved skjenn
ved jordskifteretten. l imunarkseiendonvnen kan ikke lu-eve betaling etter bestemmelsene i leddet her.

Så langt det 6emstiller seg som nødvendig av hensyn til skogens bevaring, foryngelse eller gjenvekst eller fordi det er
mangel pai trevirke i distriktet, kan Kongen ved 1'orskrifl begrense eller helt tbrby uttak av trevirke i nærmere bestemte områder
og derunder bl.a. bestemme at friskt virke bare kan tas ettet' utvising.

Til: § 25 Brensel og trevirke

Retten til å utøve reindrift gir rett til i forbindelse med lovlig utøvelse av reindrift, til eget bruk å ta  trevirke, med

unntak av friskt bartrevirke, både på offentlig og privat eiendom når virket skal brukes til:
1. brensel,
2. gammer, koier, buer eller stillinger for oppbevaring av løsøre og matvarer,
3. teltstenger, redskaper og enklere bruksting,
4. arbeidsgjerder (trøer, ringgjerder),
5. garving,

6. andre nødvendige behov i reindriften.
Retten etter første ledd omfatter  også  trevirke til utøvernes faste bolig i  reinbeitedistrikt, så fremt  uttaket  ikke

overstiger eget husbehov og boligen tjener som base for reindriften, og rett til trevirke i forbindelse med reparasjoner og
lignende av reindriftsanlegg som er lokalisert i et annet distrikt enn der hvor reinen for Øyeblikket har lovlig opphold.

I

Friskt lauvtrevirke og friske busker må ikke tas så fremt det på stedet eller i nærheten finnes annet virke som er

tjenlig for formålet.
Skogeieren kan, med mindre annet følger av særlige rettsforhold, kreve betaling for friske lauvtrær som tas i privat

skog, men ellers kan det ikke kreves betaling for virke som rettmessig blir tatt i medhold av  paragrafen her.  Det skal snarest
mulig  gis melding til grunneieren om uttak av trevirke som han kan kreve betaling for. Oppnås ikke enighet om betalingen, kan

beløpets størrelse kreves fastsatt ved skjønn ved jordskifteretten.  Staten, Finnmarkseiendommen og  Hålogalandsallmenningen
kan ikke kreve betaling etter bestemmelsene i leddet her.  Slik betaling kan heller ikke kreves av nye eiere til grunn som har
vært eid av rettssubjekter nevnt i fjerde  ledd fjerde punktum.

Så langt det fremstiller seg som nødvendig av hensyn til skogens bevaring, foryngelse eller gjenvekst eller fordi det er
mangel på trevirke i distriktet, kan Kongen ved forskrift begrense eller helt forby uttak av trevirke i nærmere bestemte områder
og derunder bl.a. bestemme at friskt virke bare kan tas etter utvising.

Bestemmelsen foreslås modernisert uten vesentlige endringer i realitet.

§ 26 - Jakt, fangst og fiske
Fra: § 26  Jaku, fangst og fiske i dei samiske i einbeileområdet

I det samiske reinbeiteområdet gir rett til å utøve reindritt rett til i forbindelse med lovlig utøvelse av reindrifi å drive
jakt, fangst og fiske i statsallmenning, i ikke særskilt matrikulert statseiendom og på Finnmarkseiendommens glana innenfor det
reinbeitedistrikt hvor reindriften foreglr, på samme vilka`r som gjelder for personer sinn er fast bos tt i den kommune, bygd eller
grend hvor allmenningen. statseiendommen eller den aktuelle del av Hnnmarkseiendonmmens gloria  ligger. I statens matrikulerte
skoger og hoyljellsstrekninger innenfor reinbeileonråde skal reindri ltsutovernes adgang til jakt, fangst og tiske være som den
har vært 1'a gammelt av.

Kongen kan gje--re vedtak om at utøverne av rei ndriIlsnæringen skal ba enerett til bruk av bundne redskaper til fangst
av fisk i nærmere bestemte vann og elvest-ckuingen i andre statseiendom na er enn st atsallnaenningene. Kongen kan også gjøre
vedtal: om at visse vann og elvestrekninger i eiendommer som nevnt i foregående punlduni skal være forbeholdt til bruk  fut dent
som utover reindrift.

For jakt.  ]',angst og fiske som drives ener bestemmelsene i denne patagra1 skal elet ikke betales leie eller kortavgift.

Til: § 26 Jakt, fangst og fiske, skal lyde:
Retten  til å utøve reindrift  gir, med mindre det følger ov særlige rettsforhold at de reindriftsberettigede har mer

vidtgående rettigheter,  rett til i forbindelse med lovlig utøvelse av reindrift å drive jakt, fangst og fiske i statsallmenning, på

annen statsgrunn, på Finnmarkseiendommens og  på Hålogalandsallmenningens grunn  innenfor det reinbeitedistrikt hvor
reindriften foregår.  Jaktfangst  og fiske som nevnt i fØrst punktum,  utøves på samme vilkår som gjelder for personer som er
fast bosatt i den kommune, bygd eller grend hvor statsallmenningen, statseiendommen eller den aktuelle del av
Finnmarkseiendommens eller Hålogalandsallmenningens grunn ligger.

De reindriftsberettigede kan med grunnlag i særlige rettsforhold ha rettigheter til jakt, fangst og fiske  også på privat

grunn. De reindriftsberettigedes rettigheter  etter  paragrafen her, innskrenkes ikke som følge av at grunn som nevnt i første
ledd får nye eiere.
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Departementet kan gjøre vedtak om at utøverne av reindriftsnæringen skal ha enerett til bruk av bundne redskaper

til fangst av fisk i nærmere bestemte vann og elvestrekninger i andre statseiendommer enn statsallmenningene.

Departementet kan også gjøre vedtak om at visse vann og elvestrekninger i eiendommer som nevnt i foregående punktum skal

være forbeholdt til bruk for dem som utøver reindrift.
For jakt, fangst og fiske som drives etter bestemmelsene i paragrafen  her,  skal det ikke betales leie eller kortavgift.

Ved reguleringer av deltakelsen i elgjakten i det samiske reinbeiteområdet på grunn eid av staten, Finnmarkseiendommen og
Hålogalandsallmenningen, skal utøvere av samisk reindrift anses som innenbygdsboende både i den kommunen hvor de er
bosatt  og i den eller de kommunene hvor de ellers driver lovlig reindrift.

Alternativ utforming av § 26 fjerde og femte ledd:

I det samiske reinbeiteområdet på grunn eid av staten, Finnmarkseiendommen og Hålogalandsallmenningen, har

utøvere av samisk reindrift rett til deltakelse i elgjakten innenfor sine reinbeiteområder.
For jakt, fangst og fiske som drives etter bestemmelsene i paragrafen her, skal det ikke betales leie eller kortavgift.

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 kapittel 8:
§ 63 - Utnytting av eiendom  (flerbruk)
Fra: § 63. (/i ii vning av eiendom i reinbeiteområde

Grunneier eller bruksberettiget må  ikke  utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik måte at dei er til vesentlig
skade eller ulempe for reindriflsutovelse i samsvar med denne lov. Første punktum er lilkevel ikke til hinder for vanlig utnytting
av eiendom til jordbruk., skogbruk eller annen utnytting av utmark til I and bruksformål.

For tiltak sont kai)  bli  lit  vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutoverne blir satt i verk, skal varsel gis til
vedkommende distriktsstyre. Varsel skal gis senest tre uker lier planlagt iverksetting. Onm varsel ikke er gitt, eller partene er
uenige ont tiltaket rammes av bestemmelsen i 1'orste  ledd,  kan o nådestyret nedlegge lbrbucl mol iverksetting inntil
oveensko nist er inngått eller til jord skilleretter har behandlet saken.

Sporstrål om et tiltak kommer i strid med torste ledd, kan avgjøres på forhånd ved skjonn ved jordskifteretten.
Skjønnet kan også avgjøre hvordan og påi hvilke vilkår tiltaket kan gjennomtones. Skjenn kan kreves av clen som akter å sette et
tiltak i vedk eller av distriktsstyret ved lederen. Hr distriktsstyre ikke opprettet. kan skjonn kreves av reindriftsutøver i distriktet
som vil bli herom av tiltaket.

Til: § 63 Utnytting av eiendom i reinbeiteområde, skal lyde:
Grunneier eller bruksberettiget må ved utnyttelse av sine rettigheter i reinbeiteområde ta hensyn til de rettighetene

som de reindriftsberettigede har. Verken grunneier, bruksberettiget eller reindriftsberettiget må utnytte  sine  rettigheter på en
måte som er til urimelig eller unødvendig skade eller  ulempefor  den andre, jf. lov 29. november 1968 (servituttloven) §2.

Før grunneier eller bruksberettiget iverksetter ny bruk eller nye  tiltak som kan være  til skade  eller ulempe for

reindriften i området, skal  skriftlig  varsel sendes til vedkommende distriktsstyre og til de siidaene som har bruksrett i området.
Varsel skal gis senest  seks  uker før planlagt iverksetting.

Dersom  distriktss tyret eller minst en av de  varslede siidaene mener at bruken eller tiltaket vil være i strid med første
ledd, kan den sont akter å sette et tiltak eller en bruk i verk og de  reindriftsberettigede  ved distriktsstyret eller siidaen, kreve at
spørsmålet avgjøres ved skjønn av jordskifteretten.  liar  distriktsstyret eller siidaen ikke protestert innen seks uker etter at varsel
er mottatt, kan den nye bruken eller det nye tiltaket iverksettes.

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 utforming og gir også bestemmelsen et noe annet innhold, s. 1228. Første ledd
foreslås gitt en utforming som tilsvarer servituttlovens § 2. Det innebærer at begge rettighetshavere kan utnytte sine
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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 forslår 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
Fra: § 65. Ferdsel i område hvor rein beiter

De som ferdes i område hvor rein beiter. plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig
uroes eller skremmes under beiting- [lytting mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid. kalving, merking,
skilling og slakting.

O[nråtlestyret kan, etter anmodning fra vedkommende dist riktsstyre eller fra reineierne i området, stille vilkår for eller
nedlegge tidsbegrenset forbud mot  stotre  arrangement, idrettsstevne, jakthundprove eller liknende virksomhet som kan være til
særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes elter at grunneier og kolmaure er
holt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres.

Til: § 65 Ferdsel i område hvor rein beiter, skal lyde:

Grunneier, bruksberettiget eller andre  som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med
varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting m.v. Særlig hensyn skal vises i forbindelse

med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting.
Områdestyret kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre  eller siidastyre,  stille vilkår for eller nedlegge

tidsbegrenset forbud mot større arrangement, idrettsstevne, jakthundprøve eller  annen virksomhet  eller andre tiltak  som kan
være til særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område, og kan bare fattes etter at grunneier og
kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres. I slike tilfeller kan områdestyret delegere
sin myndighet etter dette ledd til reindriftsagronomen,

Det foreslås små justeringer.

§ 66 - Hunder
Fra: § 66. Hunder

Oni sikring av hund. opptak av løs hund, avliving av hund, reaksjoner mot hundeholderen mv. gjelder hundeloven.
Hundens eier og besitter plikter en for begge og begge for en å yte erstatning for skade sovi hunden volder på tamrein

og for utgifter og ulemper som påføres reineieren ved at hunden urettmessig jage' eller skremmer rein under lovlig opphold eller
flytting, uten hensyn til skyld.

Til: § 66 Hunder, annet ledd skal lyde:
Hundens eier og besitter plikter en for begge og begge for en å yte erstatning for skade som hunden volder på  rein og

for utgifter og ulemper som påføres reinens eier ved at hunden urettmessig jager eller skremmer rein under lovlig  belte  eller
flytting, uten hensyn til skyld.

Det foreslås små justeringer.

Endringer i kapittel 9:
Samerettsutvalget ble av Landbruks- og matdepartementet i brev av 16.07.2002 anmodet spesielt å utrede
reindriftslovens erstatningsbestemmelser. Fra s. 799 flg. 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
Fra: § 67. Objektivt og/elles ansvar

Med de unntak soni er fastsatt i denne lov, er eier av rein ansvarlig for skade reinen volder uten hensyn til skyld.
For skade som voldes av rein i reinbeitedistrikt, er samtlige reineiere som utover reindrift i distriktet ansvarlige en for

alle og alle tror en, Ir slik skade vold[ utenlbr reinbeitedistrikt av rein son må antas å lilhore reineiere som utover reindrift i



ST 06/09 Områdestyret for-Troms _ 19. februar 2009

nærliggende distrikt, er de reineiere som utover reindrift i vedkommende distrikt påk samme måtte solidarisk ansvarlige overfor
skadelidte. Kongen kan avgrense (let  område utenfor bestemt rei i t ted istri la hvor slikt solidarisk ansvar skal gjelde.

For skade som voldes av rein som tilhører  ]loet som i henhold til § 8, jf. feklova § 17, utover reindrift utenfor
reinbeitedistrikt, er de som utover reindrift innenfor område hvor den skadegjorende rein antas å hore hjennne, ansvarlig en for
alle og alle for en.

!Gav onn erstatning lor skade i henhold til annet ledd kan rettes mot distriktsstyret i  vedkommende )einbeftedisnikt
v/lederen eller direkte mot eieren  avdelt  rein som har voldt skaden.

Erstatning som blir pålagt rein heiled istriktet ved distriktsstyret, skal distriktets årsmote utlikne pa distriktets reineiere i
forhold til hvor mange rein hver enkelt reineier har. men slikt at reineiere som godtgjør al deres rein ildte har medvirket til
skaden, ildte kan  pålegges å  utrede noen del av estatningen. U tl ilraet erstatn ingsbe iop er ivangsgnutnlag for utlegg.

Godtgjores det at det er reitt fra annet tistril som har voldt eller medvirket til skadet, kan regress gjøres gjeldende
overfor'  (lette distriktet  i samsvar med reglene i denne paragraf.

Til: § 67 Ansvar for skade,  skal  lyde

Kommer rein inn på område i  samisk reinbeitedistrikt der eieren av reinen  ikke  har rett til å la reinen beite, er eieren

uten hensyn til skyld ansvarlig for dokumenter bar skade som reinen volder på avling eller annen eiendom .  Kan det ikke innen

rimelig tid  fastslås hvem  som er eier av reinen, er samtlige  innehavere  av siidaandel  i den siidaen  den skade gjørende reinen

tilhører ansvarlige  for skaden en for alle og alle for en. Kan det heller ikke fastslås  hvilken silda den skade gjørende reinen

tilhører, er samtlige reineiere som utøver  reindrift  i det distriktet som den skadegjørende reinen tilhører ,  ansvarlige  ettfor alle

og alle for  en. Dette gjelder likevel ikke  for reineiere  som godtgjør at deres rein ikke har medvirket til skaden , jf. § 68 annet

ledd.

For skader som ikke er omfattet av første ledd, kan skadelidte kreve erstatning dersom skaden skyldes feil eller

forsønmselsefra reineieren

Er  skade som nevnt i første ledd  voldt utenfor reinbeitedistrikt,  får reglene i første ledd første til fjerde punktum

tilsvarende anvendelse. Kongen kan avgrense det området utenfor bestemt reinbeitedistrikt hvor slikt solidarisk ansvar skal

gjelde.

For skade som voldes av rein som tilhører noen som i henhold til § 8, jf. fjellova § 17, utøver rein-drift utenfor
reinbeitedistrikt, er de som utøver reindrift innenfor område hvor den skadegjØrende rein antas å høre hjemme, ansvarlig en
for alle og alle for en.

Ved utmålingen av erstatningen får reglene i lov 13. juni 1969 nr, 26 om skadeserstatning §§ 4-1
(estatningsutmålingen), 5-1 (den skadelidtes medvirkning) og 5-2 (lemping av erstatningsansvar) anvendelse.

(s. 1230f1g.)_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 skade' 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 dokumente'bar. 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 gjelde- 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 gjelde' nåværende lovs § 68, 78-lovens § 26, er  dette ikke en lempningsregel, men en regel
om unntak for ansvar.

§ 68 - Erstatningskrav
Fra: § 68. Unmalcfia det obfektive  ansvaret

Bestemmelsene i § 67 om erstatningsansvar uten hensyn til skyld gjelder ikke for skade sont voldes under lovlig
flytting. opphold eller beiting på flytilei elle' beiteområde i fjell eller utmark sona nevnt i § 19 dersom det ikke er tavle om skade
son) i vesentlig grad overstige del som må anses som en påregnelig folge av en rasjonell og forsvarlig (hill. eksempelvis fordi
adgangen til reinbeite rav. er brukt på en slik måte at en grunneier eller hruksbesetligel er blitt særskilt belastet pts hulebeite eller
skog.
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Bestemmelsene i § 67 om ansvar wen hensyn til skyld gjelder heller ikke for skade som rein under ellers lovlig
opphold volder pa ivskairen avling clersoni ikke avlingen er beskyttet ved gjerde som freder nini rein eller på annen forsvarlig
måte.

Til: § 68 Hvem erstatningskrav rettes mot , skal lyde:

Krav om erstatning for skade i henhold til §  67 første ledd kan rettes direkte mot eieren eller eierne av de rein som
har voldt skaden,  eller hvis eierskapet ikke kan fastslås mot vedkommende silda ved dennes styre eller kontaktperson. Kan det
ikke fastslås hvilken silda den skade gjørende reinen tilhører,  kan krav rettes mot vedkommende reinbeitedistrikt.

Erstatning som blir pålagt siidaen eller reinbeitedistriktet,  skal årsmøtet i siidaen eller distriktet utlikne på siidaen
eller distriktets reineiere i forhold til hver enkelt reineiers dyretall,  men slik at reineiere som godtgjør at deres rein ikke har
medvirket til skaden, ikke kan pålegges å dekke noen del av erstatningen.  Utliknet erstatningsbeløp dekkes avsiidokassen eller
distriktskassen og er tvangsgrunnlag for utlegg.

Godtgjøres det at det er rein  fra  en annen silda eller  et annet distrikt som har voldt eller medvirket til skaden, kan
regress gjøres gjeldende overfor disse  i samsvar med reglene  i paragrafen her.

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 siidaldistrikt.
Annet ledd siste setning bør logisk sett flyttes opp som siste punktum i første ledd.

§ 69 - Gjerdeskjønn
Fra:  §  69. Gjerdeskjønn

I el reinbeitedistrikt kan så vel distriktsstyret som den enkelte reineier i mangel av minnelig overenskomst lb avgjort
ved skjønn ved jordskifte retten om reineieren skal ha adgang til å fare opp gjerde til stette for sin cl riveplikt og sik ring mot
erstatningsansvar. Jordskifteretten skal i tilfelle bestemme hvor gjerdet skal plasseres og hvordan det skal utfares.
Jordski fteretten kan også pålegge vedkommende grunneier å bære en rimelig del av kostnadene med oppforing av gjerdet og
fremtidig vedlikehold i forhold til den nytte grunneieren for sia del vil ha av tiltaket.

På samme måte kan en grunneier kreve avgjort ved skjønn ved 1ordskih erelten om noen del av  utgiftene  ved oppforing
av gjerde som nevnt i § 19 og i § 68 annet ledd bør utliknes på reineierne.

Til: § 69 Gjerdesk/enn mv., skal lyde:

I et reinbeitedistrikt kan distriktsstyret,  siidastyret eller den enkelte reineier i mangel av minnelig overenskomst få
avgjort ved skjønn ved jordskifteretten om reineieren skal ha adgang til å føre opp gjerde til stette for sin tilsynsplikt og sikring
mot erstatningsansvar.  Jordskifteretten skal i tilfellet bestemme hvor gjerdet skal plasseres og hvordan det skal utføres.
Jordskifteretten kan også pålegge vedkommende grunneier å bære en rimelig del av kostnadene med oppføring av gjerdet og
fremtidig vedlikehold i forhold til den nytte han for sin del vil ha av tiltaket.

Ved nydyrking  eller liknende tiltak i  utmark  der det er reinbeiterett ,  er reineierne  fritatt for  det objektive ansvaret etter
§  67 i loven her dersom områdene ikke er omgitt av gjerde  som freder effektivt for rein.

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 ined 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 effekt.

Endringene i Friluftsloven:

§ 10 a - Uttak av trevirke til  husflidsformål:
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 næringsvirksønhet 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.

Vurdering  endringene  i Friluftsloven:
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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.

REINDRIFTSAGRONOMENS FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE:

Høringsuttalelse til Samerettsutvalget II's utredning
Områdestyret for Troms

Områdestyret for Troms ønsker å komme med en uttalelse til Samerettsutvalget II's rapport NOU 2007:13, og de
tilhørende lovforslag.

Forvaltningen av arealene  sørfor  Finnmark
Samerettsutvalget II har foreslått noen alternative forvaltningsordninger, og Områdstyret for Troms slutter seg til
følgende:

**** !-ler settes  inn en  uttalelse  som  styrker ett av  alternativene skissert unde r. Det er ført opp punktvis temaer som
bør behandles i forhold til del enkelte alternativ. Dette er ment som en stikkordsliste for områdestyrets behandling.
Alternativene fjernes duetter.

Alternativ A (flertallsforslaget i SRU2):
Hålogalandsloven og Utmarksstyrene - Hålogalandsloven gis anvendelse på statsgrunn fra Troms og Nordland
fylker. En endring i fjellova for områdene sør for Nordland.

Kommentar  (stikkord til områdestyrets kommentarer!!):
Sammensetning: 2 hvert fylke + 2 fi'a Sametinget - eller - 3 fra fylkene i fellesskap og 3 fra Sametinget,
samt om I eller 2 skal  være  representanter fra reindrifta

- Arealforvaltning: Veldig positivt med en strengere prosess for grunndisponeringer, i områder der dette
kan medføre urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for reindriftas rettigheter eller andre
bruksrettigheter med grunnlag i særlige rettsforhold, Særlig er avhendingsforbudet sentralt.

- Disponering av festeinntekter og grunneierinntekter - HA og Utmarksstyrene
- Kontrollkomitd: Sammensetningen I medlem fra hvert av fylkestingene, Sametinget og regjeringen
- Utmarksstyrene: Disses sentrale rolle i forvaltningen av arealene - seks regioner - organisert som

frittstående organer - positivt med god representasjon av reindrifta (minimum 2) og jordbruket - særlige
saksbehandlingsregler for vedtak om utvidet beitebruk, utvisning av seterjord og tilleggsjord, samt
innskrenkninger av jakt, fangst og fiske - disponering av utmarksstyrets inntekter, inkludert disponering
av overskudd

- Rettighetene på Hålogalandsalmenningens grunn - om presisering av rett til samisk reindrift med hjemmel
i alders tids bruk - eventuelt om områdestyret støtter/ikke støtter mindretallet om ikke å regulere
jordbruksrettigheter særskilt i loven

- Oppsynspersonell
- Et mindretall foreslår at det ikke opprettes utmarksstyrer i l-Iålogalandsalmenningen, og at alle

grunneierinntekter, foruten avsetning av midler til egen drift, skal i grunneierfond.
- Styrke samiske rettigheter og reindriftens grunn
- Områdene sør for Nordland: Ikke nødvendig å kommentere, men: Områdene sør for Nordland hører

ikke geografisk under Hålogaland. Disse områdene har hatt en egen forvaltningsordning etter fjellova, og
det er etter dette ikke naturlig verken geografisk eller forvaltningsmessig å innlemme disse områdene i
Hålogalandsalmenningen.



ST 06/09 Områdest ret for Troms 19, februar 2009

God omorganisering foreslått gjennom endringer i fjellstyrenes sammensetning (fjellova) - reindriften og
jordbruket utelukker ikke lengre hverandre, og begge har fått styrket sin posisjon i disse styrene. Tidligere
et fjellstyre i hver kommune, nå foreslås det regions-styrer.
Et mindretall ønsker ikke utmarksstyrer - ikke noe fullverdig alternativ

Alternativ B -for områdene sør for Nordland.
Innlemme områdene sør for Nordland i Hålogalandsalmenningens forvaltningsområde.

Kommentar:
- Utmarksstyrene: krever en stor omlegging fra dagens forvaltningsmodell i Sør-Norge
- For reindrifta blir det en fordel, da forvaltningsordningen blir felles i alle fall fra Troms og sørover. Dette

istedenfor å forholde seg til minimum 3 ulike forvaltningsregimer på landsbasis.

Alternativ C:
Revidert Statskog: Statskog og Utmarksstyrer -- omorganisering av Statskog SF, og endring av regelverk for
Fjellstyrene

Kommentar:
- Omorganisering av Statskog SF, men Statskog SF beholder eiendomsretten til grunnen som i dag - dvs

grunneierretten
Ingen direkte begrensning i Stasskog SF sin rett til disponering og avhending av statsgrunn, kun adgang til
Kongen å fastsette slike begrensninger. Ved mindre inngripende grunndisponeringstiltak i samsvar m plan
med mer kan Statskog SF foreta avhending  uten høring - ellers høring før vedtak treffes.
Det skal gjøres endringer i vedtektene som sikrer samiske interesser representasjon i styret
Regionale utmarksstyrer; sammensetning Sametinget I, reindriftsnæringen I og
fylkeskommmren/kommunene 3-5 - utmarkskassen og disponering av overskudd - viss styringsrett fra
Statskog sin side
Årlig tilskudd fra Statskog SF til utmarksstyrene for å støtte 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. Utmarksstyrene skal utarbeide plan for forvaltning og
utvikling av grunn og ressurser i regionen - reindrift inkludert

- Statskog SF kan ellers etter søknad og i samråd med utmarksstyret gi tillatelse til jakt, fangst og fiske osv.
- Foreslått presisering av rettigheter til grunn opparbeidet gjennom alders tids bruk og som er anerkjent.

Kart!eggirtgs- og  anerkjennelsesloven

Områdestyret for Troms slutter seg til Samerettsutvalget II sitt forslag til kartleggings- og anerkjemrelseslov.

Dette forslaget er basert på mal fra Finnmarkskommisjonen og Ui:narksdomstolen for Finnmark. Da vi ikke har noe
erfaringsmateriale fla disse enda, er konsekvensene/resultatet vanskelig a forskuttere. Imidlertid ser vi det som
positivt at det ikke blir valgt vesentlig andre løsninger for Troms og områdene lenger sør, enn det som er vedtatt for
Finnmark. Dette bidrar til å forsterke hensynet til forutberegnelighet og brukernes tillit til likebehandling i disse
organene.

Foreslåtte endringer i  Reindriftsloven

Det er foreslått endringer i en rekke bestemmelser i Reindriftsloven. Områdestyret vil kun kommentere noen få av
disse.

Endringer i reint. kapittel 1:
Områdestyret for Troms finner ikke behov for å kommentere disse forslagene nærmere.

Endringer i reint kapittel 3:
Ad § 19 Beite: Områdestyret for Troms finner det betenkelig å fjerne bestemmelsene om fredning helt fra loven, og
ber om at dette blir nærmere utredet. Områdestyret stiller seg imidlertid ikke negativ.

Ad § 21  Husvære, buer  td.: Områdestyret for Troms stiller seg tvilende til å knytte denne retten til den enkelte
reineier, og ser det heller som mest hensiktsmessig å knytte retten til siidaandelen som rettighetshaver og ansvarlig
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driver av reindrift. Dette vil være i samsvar med praksis i Finnmark. En utvidelse av denne retten vil kunne ha store
skadevirkninger for reindriften, da dette handler om disponering av reinbeitearealer.

For øvrig ønsker Områdestyret for Troms at disponeringen av eksisterende gjeterhytter skal reguleres ikke bare
gjennom reindriftsloven, men også gjennom distriktets bruksregler, slik at distriktet gjennom disse kan ha en større
kontroll med ferdsel.

Ad § 26 Jakt,  fangst og fiske:  Områdestyret for Troms ber om at forholdet til elgjakt utredes nærmere. Slike
rettigheter kan finnes i ulike områder, og det mest naturlige vil være at reineiere gis rettigheter til jakt på elg som
innenbygdsboende.

Endringer i reim. kapittel 8:
Ad § 63 Utnytting  av eiendom i reinbeiteområde: Områdestyret for Troms merker seg at bestemmelsens ordlyd
tilnærmer seg tilgrensede bestemmelser i øvrige lover. Imidlertid stiller Områdestyret seg tvilende til at
områdestyrets hjemmel til å nedlegge forbud mot iverksetting av tiltak, oppheves. Dette bør utredes nærmere,

Endringer i rein!. kapittel 9:
Områdestyret for Troms registrerer at det foreslås store endringer i reglene for erstatning. Områdestyret gir sin fulle
tilslutning til Samerettsutvalgets forslag til endringer i dette kapitlet.

Saksbehandlings-  og kon.sultasjansloven

En lovfesting av konsultasjonsreglene betyr en større gjennomslagskraft for konsultasjonene som prosess.
Områdestyret for Troms ser dette som veldig positivt. Historien har vist at det er viktig med en formell dialog
mellom Sametinget og øvrige samiske representanter, og regjeringen i prinsipielt viktige saker, eksempelvis i
forbindelse med arbeidet med Finnmarksloven og den nye reindriftsloven. Videre bidrar dette også til å
bekjentgjøre reglene og retningslinjer utformet i forbindelse med disse på en måte som kan synes nødvendig. Selv
om konsultasjonsavtalen har virket en stund, kan det virke som at kjennskapen til avtalens innhold dessverre ikke
har vært god nok.

Tidligere var konsultasjonsavtalen kun bindende for statlige organer, og nå blir reglene også bindende for blant
annet kommuner, jfr § 15. Dette bidrar i mye større grad til å sikre (reindrifts-)samiske interesser, og Områdestyret
for Troms finner dette veldig positivt.

Det at tre lover ikke blir omfattet av saksbehandlings- og konsultasjonsloven (pbl, nvl og bvl) gir et inntrykk av
inkonsekvens. Det er mange gode grunner for at disse lovene holdes utenfor virkeområdet til den nye foreslåtte
loven, men av hensyn til de hvis interesser blir spesielt berørt av den nye loven, gir dette en uoversiktlig
lovsituasjon.

Konsultasjonsprosessene som i framtiden vil komme på bakgrunn av denne loven, er veldig ressurskrevende,
Områdestyret for Troms ber om at dette forholdet klarlegges nærmere, og at det gis muligheter for mer eller mindre
ressurssvake parter å delta på lik linje med mer ressurssterke parter.

Til slutt vil Områdestyret for Troms  påpeke at det er ønskelig med mest mulig åpenhet rundt
konsultasjonsprosessene som skal gjennomføres.  En prosess som tilslører hele eller deler av konsultasjonene
kan/vil virke konfliktskapende,  og gjøre at prosessen ikke oppfyller  sin hensikt.

Utfyllende tekst dersom Områdestyret slutter seg til flertallsforslaget:

Forvaltningen av arealene  sør for Finnmark

Samerettsutvalget II har foreslått noen alternative forvaltningsordninger, og Områdstyret for Troms slutter seg til
følgende:

1

Flertallsforslaget  i Santerettsutvalget 11
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Områdestyret for Troms finner at forslaget flertallet i Samerettsutvalget har presentert, vil  være den organiseringen
av forvaltningen av statens eiendommer i Troms og Nordland som vil være best egnet til å ivareta reindriftens
interesser i disse områdene.

Sammensetningen av styret for Hålogalandsalmenningen bør etter Områdestyret for 'T'roms sin mening være 2
representanter fra hvert fylke og 2 representanter utpekt av Sametinget. Det børe være 2 representanter fra reindrifta
blant disse.

Områdestyret for Troms ser det som veldig positivt at det foreslås en streng prosess rundt disponeringer av grunn
innenfor dette området. Reindriften er en arealkrevende næring, og inngrep i areal bør derfor vurderes nøye.
Spesielt ser Områdestyret positivt på at Hålogalandsalmenningen ikke skal være en organisasjon med fokus på
økonomisk gevinst, slik Statskog SF tidvis har fremstått som, men at Hålogalandsalmenningen fremstår som et
forvaltningsorgan som har til hensikt å beskytte og forvalte arealer innenfor sitt område på en bærekraftig måte, i
tråd med tradisjon og kultur. Områdestyret ser spesielt positivt på forbudet mot avhending.

Sammensetningen av kontrollkomiteen anser Områdestyret for å være hensiktsmessig.

Områdestyret for Troms støtter videre utvalgets flertall i forslaget om at deler av HA's feste- og grunneierinntekter
skal disponeres av det enkelte utmarksstyre. Samerettsutvalget har etter Områdestyret sin mening her foreslått en
ordning for disponering av feste- og grunneierinntekter som synes fremtidsrettet og bærekraftig med hensyn til
lokal tilbakeføring av kapital. Naturlig nok må en del av inntektene disponeres til utgiftsdekning.

Forslag om opprettelse av regionale utmarksstyrer gjør at Hålogalandsalmenningen kan blir forvaltet med sterkt
fokus på lokale forhold, og da spesielt med fokus på reindrift og jordbruk. Spesielt positivt ser Områdestyret det at
disse skal organiseres som frittstående organer.

Den foreslåtte representasjonen fra reindrifta og jordbruket (2 fra hver) gir et flertall fra primærnæringene, og dette
vil forhåpentligvis gi en svært bærekraftig forvaltning av naturressursene. Et faremoment her kan være at
representantene fra jordbruket ikke ser hensiktsmessigheten med å samarbeide med reindriftsrepresentantene - dette
sett i lys av de historiske forhold. Jordbruksnæringen og reindriftsnæringen har tradisjonelt  vært konkurrenter til
samme areal (jfr blant annet bakgrunnen for felleslappeloven av 1883, som blant annet ble gitt spesielt for å skape
ordnete forhold mellom reindrift og jordbruk), og Områdestyret ser dette som en utfordring for framtiden.
Samerettsutvalgets flertalls forslag gir en stor andel av representantene til reindriftsnæringen, og det er det beste
alternativet per i dag.

Områdestyret for Troms ser det som veldig viktig at de samiske rettighetene på Hålogalandsahnenningens grunn
blir synliggjort i loven. Rett nok foreligger allerede disse rettighetene med hjemmel i alders tids bruk, men det er
likevel viktig at dette blir presisert. Områdestyret er imidlertid skeptisk til at noen spesielt nevnte
jordbruksrettigheter presiseres i lova. En ting er presisering av at det kan foreligge reindriftsrettigheter på generelt
grunnlag, en langt annen ting er å tildele spesifikke rettigheter til jordbrukere. Dersom den enkelte jordbruker har
slike rettigheter som blir foreslått inntatt, så vil de ha slike rettigheter på lik linje med reindriftens rettigheter
opparbeidet etter alders tids bruk.

Områdestyret vil ikke gå nærmere inn på forslag til forvaltning av områdene sør for Nordland, men har noen
kommentarer til denne prosessen. Områdene sør for Nordland hører ikke geografisk under Hålogaland. Disse
områdene har hatt en egen forvaltningsordning etter fjellova, og det er etter dette ikke naturlig verken geografisk
eller forvaltningsmessig å innlemme disse områdene i Hålogalandsalmenningen. Det er tilsynelatende foreslått en
god ordning gjennom forslag til omorganisering av fjellstyrene gjennom endringer i disses sammensetning
(fjellova) - reindriften og jordbruket utelukker ikke lengre hverandre, og begge har fått styrket sin posisjon i disse
styrene.

Områdestyrets  behandling og vedtak 23.01.09:

Områdestyret har behandlet utredningen. Saken sluttbehandles gjennom telefonmøte. Styret vil legge Norske
Reindriftssamers Landsforbund sitt utkast til grunn for den videre behandling.
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Forslag til Områdestyrets  høringsuttalelse til møtet  19. februar d.å.:

Samerettsutvalgets utredning NOU 2007:13 ble lagt fram 3. desember 2007 med høringsfrist 15. februar
2009.

Utvalget har vært bredt sammensatt hvor mandatet bl.a var å utrede behovet for lovendringer som kan
trygge samisk bruk av grunn og naturressurser,  utrede lokal forvaltning av grunn og naturressurser samt
vurdere reindriftens 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 som mulig virke
konfliktdempende.

Utredningen er omfattende og munner ut i forslag til følgende 3 nye lover:
1) Lov om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i de

tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms og sørover (Kartleggings- og
an e rkjen nel sen sl oven)

2) Lov om rettsforhold og disponering over grunn og naturressurser på Hålogalandsalmenningens
grunn i Nordland og Troms  (Hålogalandsloven)

3) Lov om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning for naturgrunnlaget i
tradisjonelle samiske områder (Saksbehandlings-  og konsultasjonsloven).

Det er bl.a forslått endringer i fjelloven,  reindriftsloven og friluftsloven

Områdestyret viser til at utvalget har gjort  et godt og grundig arbeid på flere områder i innstillingen,
samtidig som områdestyret også finner utredningen mangelfull på områder som har vesentlig betydning
for reindriften.  Disse utfordringene er grundig problematisert  og belyst i høringuttalelsen fra Norske
Reindriftssamers Landsforbund (NRL), og områdestyret vil derfor i all hovedsak vise til denne uttalelsen,
Dette innebærer at områdestyret støtter NRLs uttalelse fullt og helt,  både i forhold til grunnleggende
synspunkter,  konkrete forslag og vurderinger som er gjort i forhold til folkeretten og urfolksretten.

Områdestyret vil med utgangspunkt i NRLs uttalelse fremheve noen sider i forhold til reindriften.

Områdestyret mener at det ikke vil være hensiktsmessig å vurdere forvaltningsmodeller før identifisering
av rettigheter er sluttført.  Utfallet av identifiseringsprosessen vil danne et bedre grunnlag for å vurdere
forvaltningsmodeller,  bl.a fordi man da vet hvilke områder som vil omfattes av forvatningen. Inntil
identifiseringsprosessen er gjennomført,  bør dagens forvaltning med Statskog opprettholdes. Dette
under forutsetning av at den samiske representasjonen styrkes slik at samene sikres en reell innflytelse
på forvaltningen.

Når det gjelder selve identifiseringsprosessen,  må det overordnede målet være å kartlegge og
anerkjenne samenes kollektive rettigheter til land og vann med utgangpunkt i faktisk historisk bruk.

For reindriften er en av de viktigste utfordringene å sikre og verne beitearealene for en fremtidig reindrift.
I samerettsutvalgets mandat står det eksplisitt at  "utvalget bør særlig vurdere reindriftens arealbruk og
rettigheter,  med  sikte på  å kunne opprettholde og utvikle en bærekraftig reindriftsnæring. "  Ut fra det
mandatets ordlyd var det forventet at utvalget ville komme med forslag til reindriftsloven om et sterkere
arealvern i form av en hjemmel som sikrer reindriften mot inngrep.  En slik hjemmel vil gi en garanti for at
reindriftens arealer skal opprettholdes for fremtiden.  Selv om utvalget viser til viktigheten av å sikre
reindriftens arealer,  er det ikke foreslått noe konkret ordlyd i fohold til loven.  Områdestyret vil derfor
spesielt få påpeke nødvendigheten av at en slik hjemmel inntas i loven. Som et ledd i dette vil det også
være viktig at det inntas en hjemmel i loven som gir reindriften mulighet til å samtykke i forhold til
inngrep.

Fra Områdestyrets side er det viktig å understreke at reindriftsretten ikke bare omfatter retten til beite,
men også retten til å bruke/høste av ulike fornybare ressurser.  I tidligere reindriftslovgivning het det bl.a
at  "I statens matrikulerte skoger og høyfjellsstrekninger innenfor reinbeiteområde skal reindriftsutøvernes
adgang til jakt,  fangst og fiske  være  som den har vært fra gammelt av"  I denne sammenheng fremmet
utvalgets mindretell et forslag om at elgjakten bør inntas i reindriftsloven,  noe Områdestyret støtter. En
slik lovhjemmel vil bidra til rette opp en gammel urett.
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Når det gjelder oppnevning av områdestyrer og reindriftsstyre, samt reindriftas departementale
tilknytning er dette hjemlet i reindriftsloven. Disse styringsorganene har direkte innvirkning på
forvaltningen av reindriftas arealer og bør derfor bestå av personer med reindriftsbakgrunn.
Oppnevningen er et viktig element i retten til selvbestemmelse i hht,  folkeretten samt FNs
urfolksdeklarasjon og burde derfor vært  innenfor rammen av samerettsutvalgets mandat.

Når det gjelder utvalgets forslag om forvaltningsordninger for Troms, vil områdestyret understreke
betydningen av at reindriften sikres reell innflytelse i arealforvaltningen, både i forhold til en midlertidig
forvaltning og en framtidig forvaltning. Områdestyret støtter ikke utvalgets forslag om å opprette ulike
forvaltningsorgan i områdene sør for Finnmark. En slik fragmentering vil både kunne virke splittende på
næringen og gi rom for forskjellsbehandling. Det vil også bli arbeidskrevende å måtte forholde seg til
ytterligere flere forvaltningsnivåer. Det må derfor opprettes et enhetlig forvaltningsorgan for hele det
samiske området sør for Finnmark.

Områdestyret stiller seg kritisk til den foreslåtte endring i reindriftslovens § 63, der utvalget foreslår å
fjerne Områdestyrets myndighet om å legge ned midlertidig forbud mot inngrep. Denne hjemmelen er i
stedet tiltenkt Jordskifteretten. Områdestyret mener at før Jordskifteretten skal kunne behandle
reindriftsrelaterte spørsmål, må domstolen tilføres en bred reindriftskompetanse,

Når det gjelder utvalgets forslag om områdevern, er Områdestyret opptatt av at disse områdene ikke blir
et mål for friluftsbasert  reiseliv og turisme. Regjeringen har som uttrykt mål å utvikle verneområder
gjennom å satse på denne type virksomhet, noe områdestyret er meget skeptisk til. Områdestyret er
opptatt av at reindriften skal kunne bruke områdene slik de alltid har gjort, uavhengig om hvorvidt det
inngår i en verneplan eller ikke. På denne bakgrunn støtter områdestyret forslaget om at nye områder
ikke skal vernes før det er gjennomført  en kartlegging.

Områdestyret vil særlig understreke at utvalgets forslag til reindriftslov, konsultasjonslov og lov om
saksbehandlingsregler samt andre lovendringsforslag som synliggjør hensynet til reindrifta, må
gjennomføres fortest mulig og uavhengig av den videre prosess med samerettsutvalgets innstilling.

(Forslaget er utarbeidet av Randi A. Skum og Kristina J. Eira.)

Områdestyrets vedtak:

Samerettsutvalgets utredning NOU 2007:13  ble lagt fram 3. desember 2007 med høringsfrist 15. februar 2009,

Utvalget har vært bredt sammensatt hvor mandatet bl.a var å utrede behovet for lovendringer som kan trygge
samisk bruk av grunn og naturressurser, utrede lokal forvaltning av grunn og naturressurser samt vurdere
reindriftens arealbruk og rettigheter. I samerettsutvalgets mandat står det eksplisitt at  "utvalget bør særlig vurdere
reindriftens arealbruk og rettigheter, med sikte på å kunne opprettholde og utvikle en bærekraftig
reindriftsnæring. "  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 som mulig virke konfliktdempende.

Utredningen er omfattende og munner ut i forslag til følgende 3 nye lover:
4) Lov om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i de

tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms og sørover (Kartleggings- og anerkjennelsensloven)
5) Lov om rettsforhold og disponering over grunn og naturressurser på Hålogalandsalmenningens grunn i

Nordland og Troms (1-lålogalandsloven)
6) Lov om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan tå virkning for naturgrunnlaget i tradisjonelle

samiske områder (Saksbehandlings- og konsultasjonsloven).

Det er bl.a forslått endringer i fjelloven, reindriftsloven og friluftsloven.
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Områdestyret viser til at utvalget har gjort et godt og grundig arbeid på flere områder i innstillingen, samtidig som
områdestyret også finner utredningen mangelfull på områder som har vesentlig betydning for reindriften. Disse
utfordringene er grundig problematisert og belyst i høringuttalelsen fra Norske Reindriftssamers Landsforbund
(NRL), og områdestyret vil derfor i all hovedsak vise til denne uttalelsen. Dette innebærer at områdestyret støtter
NRLs uttalelse fullt og helt, både i forhold til grunnleggende synspunkter, konkrete forslag og vurderinger som er
gjort i forhold til folkeretten og urfolksretten.

Områdestyret vil med utgangspunkt i NRLs uttalelse fremheve noen sider i forhold til reindriften

Områdestyret mener at det ikke vil være hensiktsmessig å vurdere forvaltningsmodeller før identifisering av
rettigheter er sluttført. Utfallet av identifiseringsprosessen vil danne et bedre grunnlag for å vurdere
forvaltningsmodeller, bl.a fordi man da vet hvilke områder som vil omfattes av forvatningen. Inntil
identifiseringsprosessen er gjennomført, bør dagens forvaltning med Statskog opprettholdes. Dette under
forutsetning av at den samiske representasjonen styrkes slik at samene sikres en reell innflytelse på forvaltningen.

Når det gjelder oppnevning av områdestyrer og reindriftsstyre, samt reindriftas departementale tilknytning er dette
hjemlet i reindriftsloven. Disse styringsorganene har direkte innvirkning på forvaltningen av reindriftas arealer og
bør derfor bestå av personer med reindriftsbakgrunn. Oppnevningen er et viktig element i retten til selvbestemmelse
i hht. folkeretten samt FNs urfolksdeklarasjon og burde derfor vært innenfor rammen av samerettsutvalgets mandat.

Når det gjelder selve identifiseringsprosessen, må det overordnede målet være å kartlegge og anerkjenne samenes
kollektive  rettigheter til land og vann med utgangpunkt i faktisk historisk bruk.

For reindriften er en av de viktigste utfordringene å sikre og verne beitearealene for en fremtidig reindrift. I forhold
til at det i samerettsutvalgets mandat står helt klart at  "utvalget bør særlig vurdere reindriftens arealbruk og
rettigheter, med sikte på å kunne opprettholde og utvikle en bærekraftig reindriftsnæring. ",  var det grunn til å
forvente at utvalget ville komme med forslag til reindriftsloven om et sterkere arealvern i form av en hjemmet som
sikrer reindriften mot inngrep. En slik hjemmel vil gi en garanti for at reindriftens arealer skal opprettholdes for
fremtiden. Selv om utvalget viser til viktigheten av å sikre reindriftens arealer, er det ikke foreslått noe konkret
ordlyd i forhold til loven. Områdestyret vil derfor spesielt få påpeke nødvendigheten av at en slik hjemmel inntas i
loven. Som et ledd i dette vil det også være viktig at det inntas en hjemmel som gir reindriften mulighet til å
samtykke i forhold til inngrep.

Fra Områdestyrets side er det viktig å understreke at reindriftsretten ikke bare omfatter retten til beite, men også
retten til å bruke/høste av ulike fornybare ressurser. I tidligere reindriftslovgivning het det bl.a at  "Istalens
matrikulerte skoger og høyfjellsstrekninger innenfor reinbeiteområde skal  reindriftsutøvernes  adgang til jakt,
fangst  og fiske være somn den har vært fra gammelt av ".  I denne sammenheng fremmet blant annet utvalgets
mindretall et forslag om at elgjakten bør inntas i reindriftsloven. Dette støtter Områdestyret under henvisning til at
slik lovhjemmel vil bidra til rette opp en gammel urett. Dette vil for øvrig også gjelde reindriftens rettigheter i
forhold til fangst og fiske.

Når det gjelder utvalgets forslag om forvaltningsordninger for Troms, vil områdestyret understreke betydningen av
at reindriften sikres reell innflytelse i arealforvaltningen, både i forhold til en midlertidig forvaltning og en
fi'amtidig forvaltning. Områdestyret støtter ikke utvalgets forslag om å opprette ulike forvaltningsorgan i områdene
sør for Finnmark. En slik fragmentering vil både kunne virke splittende på næringen og gi rom for
forskjellsbehandling. Det vil også bli arbeidskrevende å måtte forholde seg til ytterligere flere forvaltningsnivåer.
Det må derfor opprettes et enhetlig forvaltningsorgan for hele det samiske området sør for Finnmark.

Områdestyret stiller seg kritisk til den foreslåtte endring i reindriftslovens § 63, der utvalget foreslår å fjerne
Områdestyrets myndighet om å legge ned midlertidig forbud mot inngrep. Denne hjemmelen er i stedet tiltenkt
Jordskifteretten. Områdestyret mener at før Jordskifteretten skal kunne behandle reindriftsrelaterte spørsmål, må
domstolen tilføres en bred reindriftskompetanse.

Når det gjelder utvalgets forslag om områdevern, er Områdestyret opptatt av at disse områdene ikke blir et mål for
friluftsbasert reiseliv og turisme. Regjeringen har som uttrykt mål å utvikle verneområder gjennom å satse på denne
type virksomhet, noe områdestyret er meget skeptisk til, Områdestyret er opptatt av at reindriften skal kunne bruke
områdene slik de alltid har gjort, uavhengig om hvorvidt det inngår i en verneplan eller ikke. På denne bakgrunn
støtter områdestyret forslaget om at nye områder ikke skal vernes før det er gjennomført en kartlegging.
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Områdestyret vil særlig understreke at utvalgets forslag til reindriftslov, konsultasjonslov og lov om
saksbehandlingsregler samt andre lovendringsforslag som synliggjør hensynet til reindrifta, må gjennomføres
fortest mulig og uavhengig av den videre prosess med samerettsutvalgets innstilling.


