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Reintalistilpasning i Vest Finnmark reinbeiteområde Forskrift om
økonomiskevirkemidler.

Vi visertil brevdatert24.09.03,vedlagtutkasttil “forskrift om Økonomiskevirkemidleri
forbindelsemedreintalistilpasningi Vest-Finnmarkreinbeiteområde”.

Av høringsbrevetfremgårdetatkjerneni oppleggeteren reintalistilpasningtil vedtatteØvre
reintall gjennomdriftsavtalermellomReindriftsforvaltningeni Vest-Finnmarkog detenkelte
reinbeitedistrikt.Innenforen rammepå 15 mill, kr. skal avtaleneinngåsinnenutgangenav
2004medden uttrykkeligeforutsetningatreintallstilpasningenoppnås.Bådei høringsbrevet
og utkastettil forskrift betegnesordningensomen frivillig’ tilpasning/reduksjonav
reintallet.

øvrereintall er fastsattved et lovlig fattetvedtakav 30. januar2002somalle reineiereplilaer
å innrettesegetter.Det gjør atbegrepet‘frivillig’ kanskjebørutgå.Viderehar reduksjonav
reintall vært et sentralttemai flere reindriftsavtaler.For driftsenhetermedreintall innenforde
fastsattegrenser,eller somalleredehar fulgt opp nedslaktingstiltakut fra reindriftsavtaleneog
som dermedoppfyllerReindriftsstyretsvedtak,kan ordningenlett oppfattesslik atdisse“går
glipp av” en økonomiskgevinsti forhold til driftsenhetersomhar lagt mindrevektpå tiltak og
tilpasninger.

Nårdet inngåsdriftsavtalereller avtalerom avvikJingmådet innarbeideseffektivetiltak i
avtalenemedreinbeitedistriktetsomkan iversettesogsåpålengresikt i forhold til den enkelte
driftsenhetog detbørom nødvendigvurderesåskaffefullmakt for tiltak i den nye
reindriftslovensomer underarbeid.

Vi harpå bakgrunnav dettefølgendekommentarertil utkastettil forskrift:

Postadresse
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Myntgt. 2
postmottak@mddep.no
wwwmiljouo

Telefon
22249090
Org no.
972 417 882

Avdeling for naturforvaltujog

Telefaks
222495 60

Saksbehaudler
Jan Abtahamset,
22 24 58 50



§ 1. Vi slutterosstil atforskriftentar utgangspunkti reintall per 1. april 2002.

§ 2. Førstelinje børendrestil: “Formåletmeddenneforskrift er å leggetil rettefor avtalerom
reduksjonav reintalleti Det innbærerat frivillig sløyfesog erstattesav ‘avtalerom”.

§ 3. Førstesetninginnebæreren driftsavtalemellomReindriftsforvaltningenog detenkelte
reinbeitedistriktetomå reduseretil høyestelovlige reintall innen 1. april 2005. Deter opptil
distriktetå sørgefor at driftsenheteneog reineiemeinnefordriftsenhetenegjennomfører
reduksjoneneog senereoverholdervilkårenei avtakn.Deter nødvendigat avtalenutformes
slik at dener juridisk gyldig og at denogsåpå lengresikt kan følgesopp i forhold til både
reinbeitedistriktetog i forhold til denenkeltedriftsenhetog reineier.

Det måforutsettesatdetved irnigåelseav avtaletas medi betraktningeneogsådriftsenheter
og reineieresomalleredehargjennomførttiltak. Det er viktig bådeut fra rettferdighetshensyn
og fordi flest mulig drifisenheterog reineieremåværebundetav distriktetsinternefordeling
av reintall gjennomavtalenmedReindriftsforvaltningen.

Annenog tredjesetningforutsetteratminst90%av reintalleti distriktetskal væreforpliktet i
avtalenog at reindriftslovenskal regulereøvrigedriftsenhetersreintall. Påbeggepunktermå
detsikresjuridisk holdbarhetfor attiltak kan gjennomføresslik atØvrereintall overholdes
ikke barepåkort sikt, menpåvarigbasis.Det fremgårikkehvordandetteskaloppnåsoverfor
den enkeltereineierverkeni medholdav avtaleneller reindrifts]oven.Vi forutsetter at dette
om nødvendigsikresgjennomadgangtil tvungennedsiaktingog evt. Økonomiskesanksjoner
somressursavgift,bortfatl av retttil tilskott mv.

Sistesetningomfatter blant annetdokurnentasjon,telling og kontroll. Forutsetningenefor å
inngåavtalermedde betydeligeutbetalingersom liggeri §§ 3 og 5 er atreintalletreduseres
og at detteikke beregnes,menkonkretkontrolleresfor minst90%av reineni Vest-Finnmark.
Det er ønskeligåvite merom hvordandetteer tenkt løst.Miljøverndepartementetmenerat
dettebØr ivaretasav et styrketreinoppsynfor Finnmarkogvisertil forslagetfra lovutvalget
for ny reindriftslov somer stØttetav NRL om at reinoppsynettilleggesSNO.

§ 4. Det åpnesher for en megetgunstigavviklingsbonussomutgjørkr. 1.500,-perrein slaktet
fra 2002/2003til 2004/2005.Samtidigliggerdet innemidler i reindriftsavtalentil oppkjøpfor
avvikling og utdanningsstipend.Forskriftens§ 6 sier at beggeordningenevil inngåhvis en
driftsenhetvil avvikle i etreinbeitedistriktsominngåravtaleom reintalireduksjoni Vest-
Finnmark.Dette innebærersværtgodt Økonomisketilbud, bla. setti forhold til det
Økonomisketilbudetsomligger i oppkjøpfor avvikling av driftsenheteri andre
reinbeiteområder.

Ettergjennomføringav en avvikling kan det ikke utelukkesatfor eksempelunge
familiemedlemmerkort tid etterkommerog vil nyetablerepåbeiteneetterdrifiserihetensom
eravviklet.For atavviklingen skal ha noenhensiktmådetavtalesmedreinbeitedistriktetat
det ikke kan gis tillatelsetil reetableringuten at det ryddesrammeri forhold til dettegjennom
frigjøring av et reintall innenfordistriktetssamledeøvrereintall. For åfå dokumentertat det
erplassinnenforrammenav Øvrereintall, børdistriktetsdrift helstværeslik at reintalletsom
gir rom for en ny enhetholdesledig 2-3 sesongerfør reetableringkan tillates.
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§ 7. Det enestestraffetiltaketi forskriftenvedbruddpå avtalenom overholdelseavøvre
reintall ligger i dettepunktetog innebæreret krav om tilbakebetalinghvis avtalenikke
overholdes.Krav om hel ellerdelvis tilbakebetalingerneppeegnetsomvirkemiddelutover
tilpasningsperioden.Det børderfor ligge langt sterkereog mer langsiktigesanksjoneri §7
og/ellerdennye reindriftsloven.Dissesanksjonenebøri tillegg innebæreat overskridelseav
reintallsgrenseinnebærertapav all rett til offentligetilskudd og oppgjør,
tvangsslakting/beslagleggelseav overskytendeantalldyr, evt. at detileggesen ressursavgift
pr. ulovlig rein somharutnyttethøst-/vinter-/vårbeiteutoverfastsatteØvrereintall for
driftsenheten.

Vi beromat merknadeneivaretasi enrevidertforskrift og i nødvendigutstrekninggjennom
arbeidetmedreindriftsloven.Om ønskeligtarvi gjerneet møtefor ådrØfte sakennærmere.

CL

Pål Vidar Sollie
avdelingsdirektør
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