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PB oppdrag av LMD fikk ECON i oppdrag B utrede pB hvilken mBte sektor- og 
areallovgivning pBvirker forhold som er av betydning for etablering, nyskapning og 
nieringsutvikling pB gBrdsbruk og amen landbruksinitiert smBskalavirksomhet. 

Econ-rapporten har konkludert med at endringer i forbntkerinteresser og Norges 
intemasjonale forpliktelser vil legge 0kt press p& landbruket, og at det vil vsere behov for en 
omstillingsprosess. En del av omstillingen vil be& av nyskapende og altemativ virksomhet. 
Rapporten konkluderer ogsB med at de fleste regelverk knyttet ti1 utnyttelse av 
landbruksressursene bidrar ti1 B hemme nyskapning, men at det vil vsere rom for endring av 
regelverket innenfor rammen av intemasjonale forpliktelser og andre nasjonalpolitiske mB1 
som f.eks mil for bosetting og kulturlandskap. Econ mener individuelle rettigheter ti1 givdeier 
i forvaltning av utmarksressurser er urimelig sterk beskyttet, og at avveiingen mellom 
nzrings- og milj~hensyn ikke alltid er rimelig. Blant annet mener Econ at reiseliv burde 
defineres som "stedbunden niering" i forhold ti1 plan- og bygningsloven slik at det $nes for 
utvikling av overnattingstjenester. 

Econ har ogsB gjennomghtt reindriftsloven, og konkluderer med at det ikke er mulig med 
tiltak som hindrer reindrift, og at loven er en hindring mot nyskapning i landbruket, sierlig i 
forhold ti1 friluftsbasert reiseliv basert pB naturopplevelser samt jakt og fiskemuligheter i de 
samiske omrBder. NRL vil pBpeke at reindriftens rettigheter ikke uttmmende er definert av 
reindriftsloven, og at reindriftens rettigheter i sin helhet antagelig setter ytterligere skranker pB 
friluftsbasert reiseliv. Samtidig mener NRL at selv om inngrep, og sierlig "bit for bit" 
politikken, er en stor trussel for reindriftens fremtid, mener NRL at dette ikke n~dvendigvis 
mB hindre nyskapninger i jordbruket. 

NRL forst& det slik at en del av rapporten er basert pB intervjuer, derfor burde det ogs& viert 
pB sin plass og ogsB foreta intervju av reindriftsut~vere om hvordan de opplever de ulike 
regelverk, og hvilke betingelser de mener bar settes for nyskapning i jordbruket fra 
reindriftens side, og hvordan reindriften b0r medvirke i omskapningsprosesser. Av erfaring 
vet NRL at landbruket og andre tiltakshavere opplever reindriften som hinder for nyskapning, 
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og NRL vet ogsii at reindriften ofte er den siste sorn ffu nye tiltak og planer ti1 haring, og disse 
er sorn oftest ikke tilpasset reindriftens behov for beiter og ro ph beitene. 

Manglende samarbeid og forsthelse for reindriftens behov er en av grunnene ti1 at reindriften 
er blitt oppfattet sorn negativ ti1 mange tiltak pB reinbeiteomriider, mye av dette kunne ha vrert 
endret hvis reindriften pii et tidlig stadium kume komme med sine synspunkter ti1 de ulike 
tiltak, og at man er silcret innflytelse i forhold ti1 h bevare beitene. 

Enok-rapporten p$eker da ogsii at manglende samhandling er en av de viktigste barrierer for 
nyskapning. NRL er sikker ph at bedre forstiielse og toleranse mellom de ulike partene ville 
fremme et konstruktivt sarnarbeid sorn kan komme alle parter ti1 gode. 

NRL er klar over at de nye utfordringer sorn landbruket, i likhet med reindrift, s t h  overfor, 
piikrever nytenking, og at Regjeringen vil forbedre rammevilkiirene for nyskapning og 
utvik1ing av ny ndngsvirksomhet i tillegg ti1 den tradisjonelle ggrdsdriften. NRL har ogsB 
forstielse for at departementet kartlegger hvilke hindringer sorn ulike lover og forskrifier 
utgjsr, og er villig ti1 B bidra ti1 h forenkle disse for B fa ny giv i landbruket. I den forbindelse 
anrnoder NRL derfor LMD h legge opp ti1 at prosessen for nye lover og forskrifter initierer et 
nrert samarbeid mellom de ulike parterlnzringer. NRL kan pkta seg B representere reindriften 
i en slik prosess. 

NRL er ogsii glad for at smbkala-produsentenes rammevilkhr settes i fokus, ogsk i 
forbindelse med gjemomgang av lover og regler sorn hittil etter manges mening er blitt 
oppfattet sorn etableringsbanierer og hindring for verdiskapning, og ser frem ti1 det endelige 
resultatet, og hhper at dette arbeidet bedre vil legge forholdene ti1 rette for lannsom 
smBskalavirksomhet, ogsa for reindriften. 

Kautokeino 8 februar 2005, pr telefon, med vennlig hilsen 

Aslak J. Eira, formann, sign 

Kopi: 
NRL's lokallag ti1 orientering 
Andre h~ringsinstanser sorn kan ha interesse av NRL's uttalelse ti1 orientering 
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