
Boazodoallohålddahus • Reindriftsforvaltningen

Båatsoe-burriej reereme

Landbruks -  og Matdepartementet
Avd. for  skog-  og ressurspolitikk
Boks 8007 Dep.
0030 Oslo

Din cuj./Deres ref:  Min cuj./J( of .
200800523-/SBO 06/2250/491/2008/ SGH/ 420

Dåhton/Dato:
09.12.2008

HØYRING AV ENDRINGAR I FORSKRIFT OM SETER OG TILLEGGSJORD I
STATSALLMENNING - REINDRIFTSSTYRETS UTTALELSE,  SAK 40/2008

Det vises til tilsendt høringsutkast av 06.06.08.

Reindriftsstyret har på møtet den 04.12.08 avgitt uttalelse i angitte sak, jf vedlagte utskrift av
møtebok i sak 40/2008.

Med hilsen

Stig ø 'Hag n
ass. reindriftssjef

odil Mannsverk
førstekonsulent

Saksbehandler: Stig Gøran Hagen, tlf. 78 45 70 33

J/(

Adreassa - Adresse Telefovdna - Telefon Telefaksa - Telefaks
Postboks 1104 78 45 70 20 78 45 70 49
9504 Alta  www.  reindrift. no



MØTEBOK

Arkivref: 2006/2250-0 / 420 Saksbehandler: Stig Gøran Hagen

ENDRINGER I FORSKRIFT OM SETER OG TILLEGGSJORD I STATSALLMENNINGENE -

HØRING

Saksnr St re Motedato

40/2008/SGH Reindrifts ret 04.12.2008

Saksdokumenter:
Journalposter
0 30.10.2008 Landbruks- og Matdepartementet,

Reindriftskontoret
U

0 05.11.2008 X

0 21.11.2008 S

1 08.06.2006 Landbruks- og Matdepartementet I

2 19.10.2006 Landbruks- og Matdepartementet U

3 31.10.2006 Landbruks- og Matdepartementet U

4 06.06.2008 Landbruks- og Matdepartementet I

5 06.06.2008 Landbruks- og Matdepartementet,
Reindriftskontoret

I

6 24.06.2008 Kjell Kippe m.fl. N

7 30.10.2008 N

8 06.11.2008 Landbruks- og Matdepartementet,
Reindriftskontoret

I

9 05.11.2008 Landbruks- og Matdepartementet,
Reindriftskontoret

U

Høringsuttalelse - Endringer i forskrift om
seter og tilleggsjord i statsallmenningene
Reindriftsstyret - Høring - Endringer i
Forskrift om seter og tilleggsjord i
statsallmenningene
Endringer i forskrift om seter og tilleggsjord
i statsallmenningene - Høring
Endringer i forskrift om seter og tilleggsjord
i statsallmenningene - Høring av forskrift
med merknader
Endringer i forskrift om seter og tilleggsjord
i statsallmenningene - Høring av forskrift
med merknader
Endringer i forskrift om seter og tilleggsjord
i statsallmenningene - Høring av forskrift
med merknader
Høring av endringar i Forskrift om seter og
tilleggsjord m.m. i statsallmenning
Høyring av endringar i Forskrift om seter og
tilleggsjord m.m. i statsallmenning
Høring - Endringer i Forskrift om seter og
tilleggsjord m.m. i statsallmenning
Høring - Endringer i Forskrift om seter og
tilleggsjord m.m. i statsalmenning
Utsettelse av høringsfrist

Utsettelse av høringsfrist

Saksframstillin :

Ved brev av 06.06.08 sendte departementet endringsforslag til ovennevnte forskrift ut på høring.
Bakgrunnen for forslaget til endring i forskriften er begrunnet i et behov for modernisering av
forskriftene når det gjelder bruken av utmark. Forskriften har tidligere vært på høring, jf.
departementets brev av 08.06.06, hvoretter lokalkontorene i Sør-Trøndelag/Hedmark og Nord-
Trøndelag avga uttalelse til arbeidsgruppens forslag.

Forslaget til forskriftsendring tar sikte på å liberalisere, og legge til rette for endret bruk av
utmarksarealer der dette er gavnlig for den tjenende eiendom. Som eksempler på slik



Sak 40/08 forts

omdisponering nevnes omlegging til småskalaturisme, herunder også bruksendring av
klausulerte bygninger knyttet til seterdrift.

Forslaget behandler også rett til utvising av tilleggsjord for landbruket, det vil si retten til
oppdyrking av utmarksarealer.

Endelig behandler endringsforslaget spørsmål knyttet til konsultasjonsrett for rettighetshavere i
allmenning.
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Reindriftssjefen viser til høringsdokumentene hvoretter forslag til endringer i Forskrift  om seter
og tilleggsjord m. m i Statsallmenning.  Reindriftsstyret er høringsinstans.  Forskriften følger
vedlagt.

Reindriftssjefen legger således frem forslag til uttalelse.

Reindriftss'efens forsla til uttalelse:

Reindriftsyret mener for det første at saker som kan medføre inngrep i reindriftens rettigheter
bør fremlegges for vedkommende Områdestyre for uttalelse. Dette gjelder også utnytting av
andre ressurser enn beite og tilleggsjord samt oppføring av hus og anlegg etter forslagets § 25.
Etter Reindriftsstyrets oppfatning bør derfor søknader etter sistnevnte bestemmelse legges frem
for det aktuelle Områdestyre for uttalelse før avgjørelse treffes. Man anmoder således om at det
inntas en bestemmelse i § 25 om dette.

Ved utvisning av grunn til seter bør man stille strenge krav til dokumentasjon av behovet for et
slikt tiltak. Videre forutsettes det at utvisning til seter gjelder dette formål, og ikke for eksempel
utvisning av tomteareal for å etablere småskalaturisme eller lignende.

Reindriftsstyret stiller seg negativ til en uthuling av seterretten, og er av den oppfatning at tiltak
som nevnt over ikke bør falle innunder denne bruksretten, men vurderes som et selvstendig
tiltak i statsallmenning etter plan- og bygningsbestemmelsene.

Omdisponering til slikt formål for eksisterende seter vil likeledes måtte underkastes en kritisk
vurdering ut fra vilkåret om endring i fjellova § 2 i samsvar med tida og tilhøva.

Videre stiller Reindriftsstyret seg kritisk til at det legges til rette for en liberalisering med hensyn
til endret bruk av statsallmenningen, og er av den oppfatning at man bør vise tilbakeholdenhet
med å tillate eksklusive rettigheter der dette kan medføre ulempe for eksisterende bruksretter.
Dette gjelder blant annet utvisning av tilleggsjord til oppdyrking, kulturbeite hvor andre stenges
ute, større innhegninger samt andre arealinngrep.

Reindriftsstyret vil deretter bemerke at forskriften og retningslinjene synes noe uklare når det
gjelder hvem som har myndighet til å tillate inngjerding i forbindelse med natthamning, jf. § 5
og inngjerding av tilleggsjord til oppdyrking eller kulturbeiting, jf. § 20.

Det bør fremgå klart hvorvidt det er Statsskog eller Fjellstyret som har myndighet til å tillate
tiltak som nevnt over. Videre bør det fremgår hvorvidt en søknad om tiltak som nevnt skal
sendes på høring til berørte parter, og om tiltaket innebærer inngjerding av arealet. Etter
Reindriftsstyrets mening bør reinbeitedistriktet som representant for rettighetshaver være en
naturlig adressat ved en slik høring.
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Endelig er Reindriftsstyret av den oppfatning at dersom natthamning ikke betraktes som
grunndisponering så må det settes en begrensning på størrelsen av slik innhegning.
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Reindriftss rets uttalelse:
Reindriftssjefens forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.


