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Høyring - endringar i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i
statsallmenning.

Sametinget viser til høringsbrev av 06.06.08, samt tidligere høring i 2006,  og Sametingets svar på
sistnevnte høringsbrev, 24.01.07.

Sametinget konstaterer at Sametingets innvending til 2006 forskriften som var på høring ikke er blitt

vektlagt.

Hva gjelder Sametingets innvending mot den endring som dette høringsdokumentet tar sikte på, vil vi

gjøre oppmerksom på vår tidligere uttalelse. I tillegg gjør Sametinget spesielt gjeldende at endringene i

denne forskrift på samme måte som tidligere medfører en utvidet hjemmel for jordbrukets bruk av

arealer som samer mener seg å være berettiget til, spesielt i utøvelsen av reindrift.

Samerettsutvalget II avga sin uttalelse i desember 2007, og departementet har sendt denne ut på

høring med en høringsfrist 15. februar 2009. Sametinget har uttrykt behov for en rask oppfølging av

SRU sin innstilling, samtidig som man innser at det vil kunne ta noe tid å behandle de lovforslag

utvalget foreslår.

Sametinget fremmer på det sterkeste et krav om at det ikke blir foretatt endringer i lovgivning, eller

annet lovverk som gjelder de områder SRU har tatt opp til behandling, før disse har blitt gjenstand

for behandling, og man har fått på plass en lovgivning som ivaretar samiske interesser.



Sametinget finner på denne bakgrunn ikke å kunne delta i noen form for prosess,  eller kommentere

de endringer i forskriften som deres høringsbrev etterspør, før ny lovgivning i etterkant av SRU II

sine forslag er behandlet,  og lover er på plass som ivaretar samiske landrettigheter er vedtatt.

Skulle departementet likevel beslutte å endre seterforskriften i samsvar med høringsforslaget, vil

Sametinget kreve at det gjennomføres konsultasjoner i saken.
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