PROTOKOLL
fra
møte i Reindriftsstyret
tirsdag 7. desember 2021 kl. 11:30
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 6/2021

Møtet ble hevet kl 14:30.
Til stede:

Asgrim Opdahl, Bjørn Thomas Åhren (kun i sak 90/21), Inge
Ryan, Leif Anders Somby, Ragnhild Sparrok Larsen, Siri
Vigmostad, Inge-Even Danielsen

Forfall:

Inger Marie Gaup Eira

Fra Landbruksdirektoratet:

Jørn Rolfsen, Liv Berit Hætta, Hildegun Thomassen og
Olivia Olaussen

Saksliste:
89/21

Godkjenning av innkalling og dagsorden

90/21

Klage på vedtak om tvangstiltak etter reindriftsloven §§ 75 og 79 - reintelling
Åarjel Njaarke sitje/Vestre Namdal reinbeitedistrikt

91/21

Presisering av distriktsgrensene for Vest-Finnmark reinbeiteområde

92/21

Begjæring om omgjøring av vedtak om overføring av ansvaret som leder av
siidandel

93/21

Behandling av klage på fastsettelse av reintall på siidaandelsnivå - YI03

94/21

Klage på avslag om dispensasjon fra beitetidsbestemmelser

95/21

Søknad om godkjenning av oppført sperregjerde for rein mellom Glomma og
Vauldalen

96/21

Søknad om tillatelse til parkeringsplass/snuplass etter reindriftsloven § 24

97/21

Vedtak på klage om avslag på søknad om gjeterhytte ved Ytre Sildvikvann

Landbruksdirektoratet

Side: 2 av 19

98/21

Søknad om utvidelse av gjerdeanlegg - Geadgesuolojavri i Sør-Varanger
kommune

99/21

Møteplan for 2022

100/21

Eventuelt

21/21

AD styresammensetningen i distrikt 16 - Henvendelse til Reindriftsstyret

22/21

Orientering om namsmannens beslutning

101/21

Godkjenning av protokoll

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
89/21
Behandling:
07.12.2021

Side: 3 av 19

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtebehandling:

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

Saks nr.:
21/71272 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 19

Sak nr.:
90/21
Behandling:
07.12.2021

Sektor:

Møtebehandling:

Inge-Even Danielsen, Ragnhild Sparrok Larsen og Leif Anders
Somby fremmet spørsmål om sin habilitet som be vurdert av styret.

Tittel:
Klage på vedtak om tvangstiltak etter
reindriftsloven §§ 75 og 79 - reintelling Åarjel
Njaarke sitje/Vestre Namdal reinbeitedistrikt

Saks nr.:
20/35843 Doknr

Styret drøftet spørsmål om habilitet og kom frem til at Danielsen,
Larsen og Somby ikke var habile til å behandle saken. Danielsen,
Larsen og Somby fratrådte styremøte under behandling av saken.
Bjørn Thomas Åhrèn stilte som vara for Danielsen.
Votering
Landbruksdirektoratets innstilling ble vedtatt med fire stemmer.

Vedtak:

Reindriftsstyret stadfester Statsforvalteren i Trøndelag sitt vedtak om
pålegg av 16. februar 2021 til Åarjel Njaarke sitje, om å etterkomme
vedtak om offentlig kontrollert telling med hjemmel i reindriftsloven §
75.
Vilkårene for å treffe tvangstiltak etter reindriftsloven § 79 er imidlertid
ikke vurdert og det er ikke truffet vedtak etter reindriftsloven § 79 om
tvangstiltak.

Begrunnelse
Reindriftsstyret har vurdert at vilkårene etter reindriftsloven § 75 var
oppfylt på vedtakstidspunktet. Forholdene tilsier at tvangstelling var
nødvendig, men det foreligger ikke et vedtak om tvangstiltak for
gjennomføring av offentlig kontrollert telling i Åarjel Njaarke sitje etter
reindriftsloven § 79.
Oppsummering
Reindriftsstyret behandler klage på Statsforvalteren i Trøndelag sitt
vedtak om pålegg og gjennomføring av tvangstiltak for telling av rein i
Åarjel Njaarke sitje.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
91/21
Behandling:
07.12.2021

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet forslag om å presisere at vedtaket fra
Reindriftsstyrets sak 17/2004 er ikke endret, men saken er en
presisering av de administrative distriktsgrensene.

Tittel:
Presisering av distriktsgrensene for VestFinnmark reinbeiteområde

Saks nr.:
20/26507 Doknr

Votering
Landbruksdirektoratets innstilling med Reindriftsstyrets forslag til
endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret vedtar presisering av grensebeskrivelsen til sak
17/2004 om distriktsinndelingen i Vest-Finnmark reinbeiteområde for
distrikt 30A, 30B og 30C.
Reindriftsstyrets vedtak i sak 17/2004 er ikke endret, men saken er
en presisering av de administrative distriktsgrensene som er vedtatt
av Reindriftsstyret.
Grensebeskrivelsen går foran inntegning av grensene på kartet ved
eventuell motstrid mellom grensebeskrivelsen og kartet.
Distriktsgrensene mellom distrikt 30A, 30B og 30C blir utformet som
forskrift og kunngjort i henhold til forvaltningsloven § 38.
Rettighetsspørsmålet er ikke berørt i saken.
Begrunnelse
Det er nødvendig med presisering av distriktsgrensene i VestFinnmark reinbeiteområde fordi grensebeskrivelsen i vedtak 17/2004
er uryddig.
Oppsummering
Reindriftsstyret behandler presisering av distriktsinndelingen i VestFinnmark reinbeiteområde.

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 19

Sak nr.:
92/21
Behandling:
07.12.2021

Sektor:

Møtebehandling:

Leif Somby og Ragnhild Sparrok Larsen fremmet spørsmål om sin
habilitet som be vurdert av styret.

Tittel:
Begjæring om omgjøring av vedtak om
overføring av ansvaret som leder av siidaandel

Saks nr.:
21/29440 Doknr

Styret drøftet spørsmål om habilitet og kom frem til at Larsen og
Somby ikke var habile til å behandle saken. Larsen og Somby
fratrådte styremøte under behandling av saken.
Votering
Landbruksdirektoratets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret omgjør ikke Statsforvalterens vedtak av 3. februar
2016 om overføring av ansvaret som leder av siidaandel VM75 i
Åarjel Njaarke sitje - Vestre Namdal reinbeitedistrikt.
Begrunnelse
Statsforvalteren godkjente overføring av siidaandel VM75 fra Albert
Jåma til Mads Kappfjell i brev av 3. februar 2016 med virkning fra 1.
april 2016. Det er vektlagt at ny siidaandelsleder har innrettet seg
etter vedtaket i over fem år og at det ikke er kommet inn nye
momenter som tilsier ny vurdering av saken.
Oppsummering
Reindriftsstyret behandler forespørsel om omgjøring og
legalitetskontroll av vedtak om overføring av siidaandel VM75 til
Mads Kappfjell.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
93/21
Behandling:
07.12.2021

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Behandling av klage på fastsettelse av reintall
på siidaandelsnivå - YI03

Saks nr.:
20/15 Doknr

Klage fra siidaandel YI03 av 25. januar 2021 på Statsforvalterens
vedtak om fastsettelse av reintall tas ikke til følge. Statsforvalterens
vedtak av 6. januar 2021 stadfestes.

Begrunnelse
Det fremkommer ingen nye opplysninger i klagen som tilsier at
Statsforvalterens vedtak må endres.

Saken gjelder
Reindriftsstyret behandler klage på fastsettelse av reintall på
siidaandelsnivå fra siidaandel YI03.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
94/21
Behandling:
07.12.2021

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Klage på avslag om dispensasjon fra
beitetidsbestemmelser

Saks nr.:
21/37918 Doknr

Klage fra reinbeitedistrikt 24 Seiland Øst på Statsforvalterens vedtak
om avslag på søknad om dispensasjon fra beitetidsbestemmelser,
tas ikke til følge. Statsforvalterens vedtak av 3. mars 2021 stadfestes.
Begrunnelse
Det fremkommer ikke nye opplysninger i klagen som tilsier at
Statsforvalterens vedtak av 3. mars 2021 må endres.
Saken gjelder
Klage på avslag om dispensasjon fra beitetidsbestemmelsene fra
reinbeitedistrikt 24 B Seiland Øst.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
95/21
Behandling:
07.12.2021

Sektor:

Møtebehandling:

Inge-Even Danielsen fremmet spørsmål om sin egen habilitet.

Tittel:
Søknad om godkjenning av oppført
sperregjerde for rein mellom Glomma og
Vauldalen

Saks nr.:
21/71272 Doknr

Styret drøftet hans habilitet og kom frem til at Danielsen ikke var habil
til å behandle saken. Danielsen fratrådte styremøte under
behandlingen av saken.
Votering
Landbruksdirektoratets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret anbefaler at søknad fra Gaåbrien sitje om
godkjenning av en mindre endret delstrekning til et etablert
sperregjerde mellom Glomma og Vauldalen blir godkjent med
hjemmel i reindriftsloven § 24.
Begrunnelse
Gaåebrien sijte har synliggjort at dagens plassering på etablert
sperregjerde fremstår som mer hensiktsmessig enn den opprinnelige
traseen som er godkjent.
Saken gjelder
Søknaden gjelder godkjenning av en mindre delstrekning av et
sperregjerde som i dag avviker fra gjerdetraseen som ble godkjent av
departementet 3. mars 2016. Avviket fra godkjent trase ble i sin tid
oppsatt som midlertidig gjerde, men har i ettertid ikke blitt flyttet i
henhold til godkjent trase.
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen
1. Gjerdet skal vedlikeholdes, skader og lignende utbedres
straks
2. Dersom behovet for gjerdet faller bort skal gjerdet
fjernes. Gjerdemateriell skal da leveres til godkjent
avfallsmottak og området ryddes.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
96/21
Behandling:
07.12.2021

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tillatelse til
parkeringsplass/snuplass etter reindriftsloven §
24

Saks nr.:
21/38212 Doknr

Reindriftsstyret anbefaler at reinbeitedistrikt 19/32T
Lakselvdalen/Lyngsdalen, gis tillatelse etter reindriftsloven § 24 til å
etablere parkeringsplass/snuplass i tilknytning til gjerdeanlegg i
Lakselvdalen, i Balsfjord kommune.
Begrunnelse
Distriktet har synliggjort at det er nødvendig med etablering av
parkeringsplass/snuplass i Lakselvdalen tilknyttet opplastingsrampe
ved reinslakte- og merkegjerdeanlegget i området, for å kunne drive
reindrift i området.
Saken gjelder
Reinbeitedistrikt 19/32T Lakselvdalen/Lyngsdalen har søkt om
etablering av parkeringsplass/snuplass i Lakselvdalen i Balsfjord
kommune i tilknytning til opplastingsrampe ved reinslakte- og
merkegjerdeanlegget i området.
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen
1. Dersom det skulle oppstå funn eller gjenstander som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding
sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. Lov
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 andre ledd.
2. Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom en
under markinngrep støter på spor etter tidligere menneskers
aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det
under arbeid oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull
eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må Troms og
Finnmark fylkeskommune få melding umiddelbart. Det
forutsettes at dette pålegget bringes videre til de som skal
utføre arbeidet i marken.
3. Ved fremtidige inngrep i marken forutsettes det at dette
søkes om til Sametinget, grunneier og andre berørte
instanser i god tid før inngrepet skjer.

Landbruksdirektoratet
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Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
98/21
Behandling:
07.12.2021

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om utvidelse av gjerdeanlegg Geadgesuolojavri i Sør-Varanger kommune

Saks nr.:
16/68087 Doknr

Reindriftsstyret anbefaler at Landbruks- og matdepartementet, med
hjemmel i reindriftsloven § 24, gir reinbeitedistrikt 4/5B
Skogerøya/Spurveneset tillatelse til endring av gjerdetrase ved
Oksevatn i Sør-Varanger kommune.
Tillatelsen anbefales under følgende vilkår:
1. Distriktet skal innta gjerdeanlegget i distriktsplanen og
bruksreglene.
2. Distriktet skal vedlikeholde gjerdet og utbedre eventuelle
skader straks.
3. Ved bruk av gjerdeanlegget skal distriktet ivareta rettigheter
etter finnmarksloven §§ 22, 23 og 26, samt allmennhetens
rett til ferdsel.
4. Hvis behovet for gjerdet bortfaller, skal distriktet fjerne
gjerdet, levere gjerdemateriellet til godkjent avfallsmottak og
rydde området.
Statsforvalteren kan kreve at distriktet fjerner gjerdet og området
ryddes dersom søker ikke overholder vilkårene overfor, jf.
reindriftsloven § 24 tredje ledd. Dersom distriktet ikke gjør dette innen
fristen som er satt av statsforvalteren, kan statsforvalteren fjerne
gjerdet på distriktets regning.
Begrunnelse:
Etter Reindriftsstyrets vurdering foreligger det et reindriftsfaglig behov
for endring av godkjent gjerdetrase. Endringen er ikke i strid med
andres rettigheter og interesser.
Saken gjelder:
Søknad fra reinbeitedistrikt 4/5B om godkjenning av endret
gjerdetrase.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
99/21
Behandling:
07.12.2021

Side: 15 av 19

Sektor:
Tittel:
Møteplan for 2022

Møtebehandling:

Vedtak:

Reindriftsstyret skal ha følgende styremøter i 2022:
- 15. og 16. februar
- 10. mars
- 6. og 7. april
- 9. og 10. juni
- 7. og 8. september
- 26. og 27. oktober
- Uke 50

Saks nr.:
21/71272 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
100/21
Behandling:
07.12.2021

Side: 16 av 19

Sektor:
Tittel:
Eventuelt

Saks nr.:
21/71272 Doknr

Reindriftsstyret hadde møte med statsråd Sandra Borch.
Reindriftsstyret viser til at Kriseberedskapsutvalget har vært på befaring
etter melding om dårlige beiter. Reindriftsstyret skal orienteres om
beitesituasjonen i reindriften.
Reindriftsstyret er orientert om at Landbruksdirektoratet har satt i gang
en prosess for å finne forslag til medlemmer til Klagenemda for
merkesaker.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
21/21
Behandling:
07.12.2021

Side: 17 av 19

Sektor:
Tittel:
AD styresammensetningen i distrikt 16 Henvendelse til Reindriftsstyret

Møtebehandling:

Vedtak:

Styret ble orientert om saken.

Saks nr.:
21/77 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
22/21
Behandling:
07.12.2021

Side: 18 av 19

Sektor:
Tittel:
Orientering om namsmannens beslutning

Møtebehandling:

Vedtak:

Styret ble orientert om saken.

Saks nr.:
21/70454 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
101/21
Behandling:
07.12.2021

Side: 19 av 19

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Saks nr.:
21/71272 Doknr

