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HØRINGSBREV - FORSLAG TIL DIVERSE ENDRINGER I JORDLOVA M.V.

LMD foreslår en rekke endringer i jordloven. Reindriften vil bli berørt av endringene i del I, samt
av et evt. bortfall av lov om stemplingsplikt (Lov av 31. mai 1935 nr. 5).

Formålet med de foreslåtte endringene i jordloven er å gjøre det lettere å fradele jord. Noe som i
neste omgang forventes å resultere i bedre forhold for næringsutvikling i distriktene, samt bedre
muligheter for å bo i distriktene - selv om en ikke henter inntektene fra tradisjonelt landbruk.

Gjennom foreslåtte endringer i jordloven, tidligere endringer i konsesjonsloven og
landbrukspolitiske virkemidler vil dyrka jord, og spesielt dyrka jord i hevd, fortsatt sikres godt,
mens det vil bli noe lettere å fradele jord i utmark.

Fradeling i utmark kan skje til boligformål, fritidsformål eller av hensyn til næringsutvikling.
Formålet må være i samsvar med planstatus etter Plbl, dersom ikke dispensasjon etter § 7 innvilges.

LMD's program  "Landbruk pluss "  vil øke verdiskapningen i distriktene bl.a ved å ta i bruk
utmarka på nye alternative måter for å sikre landbruket og bygdenes utvikling. Innenfor
reinbeiteområdene benyttes den samme utmarka til reindrift. Reindrifta har bruksrett til arealene,
uavhengig av hvem som eier grunnen. Reindrifta har rett til:

• Opphold med rein og til ferdsel, flytting og flyttleier
• Beite for Rein
• Anbringelse av anlegg som trengs til reindriften
• Brensel og trevirke
• Jakt, fangst og fiske

Reindrift drives på 40 % av Norges landareal. Næringen skapte verdier for over 100 millioner
kroner siste driftsår, og sysselsetter over 1 000 mennesker. Foruten de produksjonsmessige verdier
er reindriften det viktigste grunnlaget for samisk kultur - beskyttet gjennom grunnlov og
internasjonale konvensjoner.
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Reindriftsforvaltningen registrerer at det er et mål å øke verdiskapningen på gårder og i utmark. Vi
mener det her er svært viktig å være bevist og ta hensyn til at det på 40 % av landarealet allerede
finns utmarksbrukere - i form av reindriftsutøvere. Ved en vesentlig lettere adgang til å fradele
areal frykter Reindriftsforvaltningen at presset på reindrifta, og reindriftas arealer vil tilta. Oppstart
av ulike former for næringsvirksomhet, fritids- og boligbebyggelse vil føre til nedbygging av
reinbeiteland og fare for at reinen vil sky områdene. Resultatet vil bli at økt verdiskapning og flere
bosatte skjer på bekostning av reindriftas bruk.

Reindriftsforvaltningen ser, ut fra vedlagte statistikker over delingssaker, at det er behov for
revisjon av nåværende jordlov. Reindriftsforvaltningen vil i den forbindelse be om at LMD i
utformingen av nye lovbestemmelser og forskrifter er oppmerksomme på problemstillingen og
utformer lov og forskrifter slik at behovet for nye og mer hensiktsmessige delingsbestemmelser
balanseres opp mot reindriftas rettigheter og behov. Konkret bør hensynet til reindrifta være noe
kommuner og fylkeslandbruksstyrer vurderer i fradelingssaker i utmark innenfor
reinbeiteområdene.

All fradeling har et formål, og det vil være naturlig at kommuner og fylkesandbruksstyret i sin
saksbehandling vurderer om omsøkte fradelingsformål kommer i strid med reindriftsinteressene.
Dersom det er strid mellom interessene bør ikke fradeling innvilges.

Noen av konfliktene som kan oppstå ved fradeling kan løses gjennom en forutgående behandling
etter Plbl. Vi tenker da særlig på fradelingstiltak som krever dispensasjon fra gjeldende arealplan,
eller at ny arealplan (reguleringsplan) fremmes. Alle tiltak kan likevel ikke løses gjennom
behandlingen etter Plbl. Vi tenker da særlig på interne tiltak i forholdet mellom landbruk og
reindrift som begge faller inn under L - kategorien i LNF områdene. Tiltak av denne typen som
skaper konflikt mellom landbruk/ skogbruk og reindrift må løses på annen måte, og da vil en
revidert jordlov være best egnet for å finne løsninger.

Reindriftsforvaltningen mener det er riktig at revisjonen av jordloven med tilhørende forskrifter gir
en ny lov med klare regler for forvaltning og saksbehandling knyttet til fradeling. Vi ønsker ikke at
det skal være opp til kommunene å fastsette lokalt forankrede regler .  Reindrift drives i 140
kommuner ,  mens det er bosatt reineiere i adskillig færre kommuner . Vi frykter  at lokalt forankrede
regler vil tilgodese kommunens innbyggere og skattebetalere mer enn reindriftsbefolkningen som
båndlegger store arealer i kommunen ,  uten at kommunen opplever å få noe tilbake i form av
arbeidsplasser og skatteinntekter.

Til slutt vil Reindriftsforvaltningen uttale at vi ikke har noen merknader til forslaget om å fjerne lov
om stemplingsplikt (Lov av 31. mai 1935 nr. 5). Partene i reindriftsavtaleforhandlingene har
allerede skissert nye og mer egnede virkemidler for å kontrollere omsetning av kjøtt og skinn.
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