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Høring

Vi viser til brev fra Landbruksdepartementet av 24.09.03.
I § 3 heter det at driftsenheter som »representerer minst 90 % av reintallet i distriktet” må
ha forpliktet seg i henhold til en driftsavtale mellom Reindriftsforvaltningenngslet
enkelte reinbeitedistrikt. En slik avtale skal innebære at reintallet i distriktet skal været
redusert til høyeste lovlige reintall innen 1. april 2005.
Kommunal- og regionaldepartementet mener at kravet om oppslutning fra de som
representerer 90% av reintallet i distriktet er for høyt. Driftsenheter som allerede har
satt i gang avvikling har ingen innvirkning på hva de gjenværende i distriktet gjør. I
mange tilfeller kan enkeltdriftsenheter slik blokkere for de andres bonus. 90%-kravet
blir derfor urimelig. Kravet anbefales derfor senket til 67%, eller 1/3, fordi dette vil være
et mer realistisk mål mht. aksept av reduksjonsplaner.
Kommunal- og regionaldepartementet mener at det måkomme klarere frem i
forskriften hvordan forholdet til de som allerede har satt i gang avvikling, eller allerede
har gjennomført avvikling de siste to år, skal reguleres. Det er viktig å få klarhet i, så
tidlig som mulig, om deres reinsdyrregnes innenfor eller utenfor nevnte kraw
likeledes gjelder det gruppen som er under omstilling. Dette bør være avklart i
forskriften av hensyn til de som er under avvikling og omstilling, og ikke minst av
hensyn til gjenværende driftsenheter i distriktet.
Kommunal- og regionaldepartementet vil også påpeke at omstillingslønnen fra 1990-
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årene ikke har vært prisjustert, if. evaluering av omstillingsprogrammet i Indre
Finnmark. Det anbefales at Landbruksdepartementet sørger for at dette blir gjort. En
slikjustering vil være en betydelig signaleffekt for de som i dag vurderer å avvikle eller
redusere reintallet.
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Hanne Finstad
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Vedrørende høring om forskrift om økonomiske virkemidler i forbindelse med
reintalistilpasning i Vest-Fimunark reinbeiteområde
Vi vedlegger vårt brev til Dem datert 10.oktober 2003, som ble ekspedert fra oss samme
dag. Brevet inneholder KRDs merknader til ovennevnte sak.

Med hilsen

avdelingsdirektør
Kan Westersund
farstekonsulent
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