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Uttalelse til forslaget til ny lov om skogbruk. 
 
Viser til Landbruksdepartementets oversendelse av forslag til ny lov om skogbruk av 
14.12.03, ref. 200303044 til høring. 
 
Styret for Norske Reindriftsamers Landsforbund behandlet saken på styrmøte den 12. mars 
2004, og kom med følgende uttalelse: 
 
”Norske Reindriftsamers Landsforbund er tilfreds med at forslaget til den ny skogbruksloven 
setter fokus på miljøet og bevaring av det biologiske mangfoldet. NRL er også prinsipielt sett 
enig at nye lover skal forenkles i forhold det gjeldende lover.  NRL er redd for at lovens 
hovedprinsipp med at skogeieren, kommunen, Fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret skal ha 
ansvaret for forvaltning av skogsressursene og miljøverdiene skal gå på bekostning av 
reindriftsnæringens beiterettigheter. I den sammenheng vil NRL enda en gang minne om at 
Norge gjennom internasjonale konvensjoner til vern av urfolks rettigheter, som FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, spesielt artikkel 27, artikkel 8j i konvensjonen 
om biologisk mangfold og ILO-konvensjon 169, er forpliktet til vern av reindriften og dens 
materielle grunnlag.  NRL er redd for at enkelte kommuner og den enkelte skogeier ikke er 
klar over ar de nevnte internasjonale konvensjoner, sammen med Grunnlovens § 110a 
innbærer at de også har et ansvar for bevaring og vern av det samiske interesser, der i blant 
vern av reinbeitearealer. For å sikre at hensynet til andre inntresser, der i blant reindrift, ved 
planprosesser, mener NRL at Skogbruksloven og Plan- og bygningsloven burde vært 
samordnet bedre. NRL mener derfor at loven ikke gir reindriftsnæringen god nok mulighet til 
å ivareta sine interesser i forbindelse med hogst- og skogforyngingsaktiviteter i 
reinbeiteområder.   
 
Kommentarer til de enkelte paragrafer: 
 
§ 1 formålsparagrafen 
I paragrafen skal ”fremme en berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på 
verdiskapning, og sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftsliv og de 
kulturelle verdiane i skogen.” For å synliggjøre at reindriftsnæringen er en betydelig 
arealbruker i utmarksområdene ber NRL om at samisk reindrift nevnes spesielt; ”omsyn til 
samisk reindrift, landskap , friluftsliv……..” 
 
§ 2 virkeområdet for lova 
NRL er fornøyd med at reindriftens rett til å ta ut trevirke og brensel fremkommer i loven. 
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§ 4 Skogeier sitt forvaltningsansvar 
I følge denne paragraf skal skogeier ha ansvar for at alle tiltak i skogen blir gjennomført i 
samsvar med intensjonene i skogbruksloven. Skogeier plikter videre å  ha oversikt over og  
plikter å ta hensyn til miljøverdiene ved alle tiltak i skogen. NRL er redd for at skogeiere kan, 
med hjemmel i denne paragraf, begrense antall beitedyr og reindriftens bruk av 
skogsarealene.   
 
§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan 
I forbindelse med utarbeidelse av skogbruksplaner legger loven til rette for at registrering av 
skog- og skoginformasjon på de enkelte skogseiendommer, og miljøinformasjon som 
fremkommer i disse  skal være offentlig tilgjengelige.  NRL mener at også reindriftens bruk og 
interesser skal kartlegges, og at reindriften i de berørte områder skal være en obligatorisk 
høringsinstans hvor reindriftens uttalelser blir vektlagt.  NRL oppfordrer også til at det skal 
nedsettes samrådgrupper for å unngå flest mulig konfliktskapende situasjoner  
  
§ 7 Vegbygging i skog 
Planlegging og bygging av veger i forbindelse med skogbruk skal skje på en måte som tar 
hensyn til viktige miljøverdier og som sikrer landbruksfaglige helhetsløsninger.  NRL foreslår 
at landbruksfaglig helhetløsninger erstattes med landbruks- og reindriftsfaglige 
helhetsløsninger. NRL foreslår også veger som er til skade for samisk reindrift, landskap, 
friluftsliv og  de kuturelle verdiene i skogen stenges for allmenn ferdsel. 
 
§ 8 Hogst og måling 
NRL er fornøyd med at kommunen kan pålegge retting av kjøreskader og andre skader etter 
tiltak i skogen. NRL er også fornøyd at loven hjemler for at hogst som kan føre til vesentlig 
ulemper for eiendommets produksjonsgrunnlag, det biologiske mangfoldet, friluftsverdier og 
kulturminner kan nektes.  NRL foreslår at reinens beiteverdier også nevnes spesielt her. 
 
§ 9 Forebyggende tiltak 
I denne § står det ”Der beiting av vilt fører til vesentlig skader på skog som er under 
forynging, eller er vesentlig til hinder for å overholde plikten til å forynge skog etter § 7 i 
denne lov, kan kommunen balanse en tålegrense for beitetrykket.  NRL ber om at sen 
reindriftens beiting ikke kommer inn under denne paragraf, og foreslår at det i lovteksten 
fremkommer at loven begrepet vilt ikke omfatter tamrein. 
  
§ 13 Skogområder med viktige miljøverdier 
NRL er fornøyd med at det kan legges restriksjoner for skogbehandling i skogsområder med 
særlige viktige miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner.  NRL foreslår at samisk reindrift også inngår i dette.” 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Per M. Sara 
organisasjonssekretær 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


