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Endringer i forskrift  om seter og tilleggsjord i statsallmenningene  -  Høring  av forskrift med
merknader

Viser  til høringsbrev fra Landbruks-  og matdepartementet av 08.06.06 vedrørende endringer i forskrift om
seter og tilleggsjord -  høring av forskrift med merknader.

Med grunnlag i delegert myndighet fra Områdestyret i Sør-Trøndelag/Hedmark har Reindriftsforvaltningen i
Sør-Trøndelag vurdert forslaget om endringer i forskrift om seter og tilleggsgjord i statsallmenningene.

Endringsforslagene med kommentarer bygger i det vesentligste på en innstilling fra arbeidsgruppen
bestående av medlemmer fra Fjellstyresambandet,  Statskog SF og Statens landbruksforvaltning.
Endringsforslagene vil kunne få store konsekvenser og direkte påvirke dagens reindrift.
Reindriftsforvaltningen finner det derfor meget overraskende at dette utvalget ikke har med representanter
fra reindriftsnæringen som den største bruksrettsinnehaver. Dette er etter  vårt syn i  strid med folkeretten,
særlig ILO art 6, jf. art  7, men  også SP art  27. Vi ber derfor  om at endringene av forskriften utsettes, og at
det nedsettes et utvalg som oppfyller forpliktelsene som ligger i folkeretten.  Eventuelt at forskriften kun vil
gjelde utenfor reinbeiteområdene.

Generelt sett er Reindriftsforvaltningen av den oppfatning at den riktigste måten å endre det materielle
innholdet i lover og forskrifter,  er ved å endre selve lov/forskriftsteksten.  Reindriftsforvaltningen vil derfor gå i
mot den uryddige måten deler av denne forskriften foreslås endret på. Endringer av tolkning og forståelse av
allerede eksisterende og praktisert lov/forskriftstekst er, i tillegg til å være en uryddig metode,  også en
svekkelse og vanskeliggjøring av muligheten for brukerne til å sette seg inn i loven/forskriftens faktiske
materielle innhold.  Reindriftsforvaltningen ber derfor om at alle faktiske endringer av opprinnelige forskrift
skjer ved endring av forskriftsteksten og ikke ved endring av tolkningsgrunnlaget/forarbeidene.

Reindriftsforvaltningen er generelt sett i mot en utvidelse av landbruksbegrepet da dette vil kunne medføre
en økt kommersialisering av utmarka,  noe som igjen vil kunne føre til økt ferdsel og andre forstyrrelser som
vil virke negativt for reindriften.  Reindriften i vårt området er allerede under et meget sterkt press på grunn av
stor byggeaktivitet,  økt ferdsel og forstyrrelser,  jf. Norut NIBR Rapport 2006:5 Hyttebygging i
riendriftsområder.  En ytterligere negativ utnytting av utmarka vil kunne få meget alvorlige konsekvenser for
den samiske reindriften i området.  I forslaget til endring av forskriften ønskes det å utvide landbruksbegrepet
til at setervirksomhet også kan regnes som småskalaturisme.  Reindriftsforvaltningen går sterkt i mot dette
forslaget og ber om at opprinnelige krav i §§ 1 og 4 opprettholdes.
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Vedrørende §§  16 og 19:  bortfall og frifall av seter,  så bør seteren falle i det fri når gården legges ned. Dette
da seteren må ses som en del av selve gårdsvirksomheten da begrunnelsen for seterens berettigelse ligger i
den og må da naturlig nok følge gården.  Reindriftsforvaltningen går i mot endringer av paragrafene.

Vedrørende §  22: ombygging. Dette må ses i samsvar med vår negative holdning til å utvide
jordbruksbegrepet.  Reindriftsforvaltningen er derfor i mot en oppmykning av regelverket for med det å gjøre
det lettere å bygge om setrer til kommersielle turisthytter el. Reindriftsforvaltningen går i mot forslaget om
endring av § 22.
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Kopi: Essand Rbd, Riast/Hylling rbd, Femund rbd, Trollheimen rbd og Elgå rbd


