PROTOKOLL
fra
møte i Reindriftsstyret
onsdag 4. november 2020 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 5/2020

Møtet ble hevet kl 14:00.
Til stede:

Inge Ryan, Asgrim Opdal, Inge Even Danielsen, Ole Johan
Johnsson Eira, Leif Anders Somby, Siri Vigmostad (fra sak
48/20), Berit Marie P. E. Eira (fra sak 49/20)

Forfall:

Ragnhild Sparrok Larsen, Inger Marie Gaup Eira

Fra Landbruksdirektoratet:

Liv Berit Hætta, Asbjørn Kulseng, Odd Kristian KaushikSvaler. Jørn Rolfsen til stede deler av møtet.

Saksliste:
43/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden

44/20

Klage på vedtak om pålegg og tvangsmulkt - krav om dekning av
sakskostnader

45/20

Klage på vedtak om avgift ved brudd på bruksregler - krav om dekning av
sakskostnader

46/20

Klage på vedtak om avvisning av søknad om etablering av siidaandel i
reinbeitedistrikt 19 Sørøy

47/20

Klage på vedtak om fastsettelse av øvre reintall - Reinbeitedistrikt 27
Joahkonjárga

48/20

Klage på vedtak om omgjøring - etablering av siidaandel i Jillen-Njaarke
reinbeitedistrikt

49/20

Krav om oppheving av Reindriftsstyrets vedtak i sak 05/20 om overføring av
siidaandel YR03
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50/20

Søknad om permanent gjerde mellom Ásllagašjávri og Mohkkejávri i
Kautokeino kommune

51/20

Søknad om permanent merkegjerde i reinbeitedistrikt 25 Balvatn i Saltdal
kommune

52/20

Delegerte saker - rapportering til Reindriftsstyret

08/20

Delegert sak - Godkjenning av gjeterhytte ved Guolásjávri i Kåfjord kommune

01/20

Orienteringssak - Svar fra LMD på klage - Avslag på søknad om bruksendring
av gjeterhytte til fritidshytte i Kautokeino kommune

02/20

Orienteringssak - Svar fra LMD på klage – Avslag på søknad om overføring av
eksisterende gjeterhytte ved Stuorrarohtu i Lebesby kommune

53/20

Eventuelt

54/20

Gjennomgang av møteplan for 2021

55/20

Nytt oppnevnt varamedlem for Inger Marie Gaup Eira

56/20

Godkjenning av protokoll
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Sak nr.:
43/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inger Marie Gaup Eira meldte forfall på grunn av sykdom.
Varamedlem Berit Marie P.E Eira deltok fra sak 49/20.

Tittel:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saks nr.:
20/73297 Doknr

Ragnhild Sparrok Larsen meldte forfall på grunn av sykdom. Vara
Ole Johan Johnsson Eira stilte i hennes sted.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.
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Sak nr.:
44/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Klage på vedtak om pålegg og tvangsmulkt krav om dekning av sakskostnader

Saks nr.:
20/3004 Doknr

Per Guttorm Kuhmunen tilkjennes delvis dekning av sakoskostnader
på 3 750 kroner for kostnader knyttet til advokatbistand for å få
endret Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak om pålegg og
tvangsmulkt av 31. mars 2020.
Begrunnelse:
Sakskostnadene har etter forvaltningsloven § 36 vært vesentlige og
nødvendige for å få endret Fylkesmannen sitt vedtak.
Oppsummering:
Reindriftsstyret tok i møte 12. juni 2020, klage på Fylkesmannen i
Nordland sitt vedtak om pålegg og tvangsmulkt til følge. Klagers
advokat fremsatte derfor krav om dekning av nødvendige
sakskostnader etter forvaltningsloven § 36.
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Sak nr.:
45/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Klage på vedtak om avgift ved brudd på
bruksregler - krav om dekning av
sakskostnader

Saks nr.:
19/27434 Doknr

Reinbeitedistrikt 6, Varjjatnjarga, tilkjennes delvis dekning av
sakskostnader på 21 093, 75 kroner for kostnader knyttet til
advokatbistand i perioden 20. januar 2020 til 28. januar 2020, for å få
endret Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt vedtak av 14. januar
2020 om avgift for brudd på bruksregler.
Begrunnelse:
Sakskostnadene har etter forvaltningsloven § 36 vært vesentlige og
nødvendige for å få endret Fylkesmannen sitt vedtak.
Oppsummering:
Reindriftsstyret traff i møte 3. september 2020 vedtak om å ta klage
fra reinbeitedistrikt 6, Varjjatnjarga, på avgift for brudd på bruksregler
til følge. Klager har fremmet krav om dekning av nødvendige
sakskostnader for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36.

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 23

Sak nr.:
46/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Klage på vedtak om avvisning av søknad om
etablering av siidaandel i reinbeitedistrikt 19
Sørøy

Saks nr.:
20/48596 Doknr

Reindriftsstyret stadfester Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt
vedtak om å avvise søknaden.
Begrunnelse:
Klagen tilfører ikke opplysninger som tilsier en annen vurdering av
saken. Søknad om etablering av siidaandel må begrunnes etter
reindriftsloven § 11.
Oppsummering:
Johan Anders Bongo sendte 25. mai 2020 søknad til Fylkesmannen om
å få etablert siidaandel på nordre Sørøya på særskilt grunnlag.
Fylkesmannen avviste saken i vedtak av 26. juni 2020, med
begrunnelse at søknaden var mangelfull.
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Sak nr.:
47/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Leif Anders Somby fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Klage på vedtak om fastsettelse av øvre reintall
- Reinbeitedistrikt 27 Joahkonjárga

Saks nr.:
17/156 Doknr

Klagen fra Joahkonjarga tas til følge.
Øvre reintall for rbd. 27, Joahkonjarga settes til 3600 rein.
Begrunnelse:
Reinbeitedistrikt 27 Joahkonjarga hadde pr. 31. mars 2019 et øvre
reintall på 4 600.
Distriktet har vært over det fastsatte reintallet de fem siste årene.
Videre har distriktet en gjennomsnittlig kalvevekt på 15,2 kg for de
siste 5 år. Distriktet er i dag plassert i øvre tetthetsspenn lik 11,5
livrein per km2. Reintall og slaktevekter indikerer at en plassering i
øvre tetthetsspenn ikke vil kunne gi et produksjonsresultat over tid
med måloppnåelse over øvre norm. Men en reduksjon av reintallet
ned til midtre tetthetsspenn vil innebære en reduksjon for distriktet på
omtrent 40 % av det nåværende øvre reintallet til distriktet, som ble
første gang midlertidig vedtatt av LMD juni 2011.
Reindriftsstyret går derfor inn for en trinnvis tilpasning av reintallet i
distriktet. For å bidra til at distriktet på sikt kan få en måloppnåelse
som er økologisk bærekraftig går Reindriftsstyret inn for at reintallet
reduseres ned til en tetthet på 9,0 livrein per km2. Over tid vil man
kunne se om denne reintallsreduksjonen er tilstrekkelig for distriktet
eller om reintallet må reduseres ytterligere.
Votering:
Leif Anders Somby sitt forslag til vedtak: 4 stemmer.
Landbruksdirektoratets innstilling: 1 stemmer.
Leif Anders Somby sitt forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Vedtak:

Klagen fra Joahkonjarga tas til følge.
Øvre reintall for rbd. 27, Joahkonjarga settes til 3600 rein.
Begrunnelse:
Reinbeitedistrikt 27 Joahkonjarga hadde pr. 31. mars 2019 et øvre
reintall på 4 600.
Distriktet har vært over det fastsatte reintallet de fem siste årene.
Videre har distriktet en gjennomsnittlig kalvevekt på 15,2 kg for de
siste 5 år. Distriktet er i dag plassert i øvre tetthetsspenn lik 11,5
livrein per km2. Reintall og slaktevekter indikerer at en plassering i
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øvre tetthetsspenn ikke vil kunne gi et produksjonsresultat over tid
med måloppnåelse over øvre norm. Men en reduksjon av reintallet
ned til midtre tetthetsspenn vil innebære en reduksjon for distriktet på
omtrent 40 % av det nåværende øvre reintallet til distriktet, som ble
første gang midlertidig vedtatt av LMD juni 2011.
Reindriftsstyret går derfor inn for en trinnvis tilpasning av reintallet i
distriktet. For å bidra til at distriktet på sikt kan få en måloppnåelse
som er økologisk bærekraftig går Reindriftsstyret inn for at reintallet
reduseres ned til en tetthet på 9,0 livrein per km2. Over tid vil man
kunne se om denne reintallsreduksjonen er tilstrekkelig for distriktet
eller om reintallet må reduseres ytterligere.
Oppsummering:
Reinbeitedistrikt 27, Joahkonjárga, har klaget på Reindriftsstyret sitt
vedtak av 3. september 2020, i sak 35/20 om fastsettelse av øvre
reintall for reinbeitedistriktet.
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Sak nr.:
48/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inge Even Danielsen fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Klage på vedtak om omgjøring - etablering av
siidaandel i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Saks nr.:
16/68225 Doknr

Reindriftsstyret tar ikke klagen til følge.
Begrunnelse:
Dette er en sak som er kommet skjevt ut fra starten.
Klager har rett i at distriktsstyret ved flertallsvedtak ikke kan opprette
en ny siidaandel i den vestre siida. Opprettelse av nye siidaandeler
ligger ikke til distriktetet, men til siidaen. I det foreliggende tilfellet var
det ingen flere siidaandeler eller utøvere i vestre siida. I et slikt tilfelle
kan fylkesmannen etter § 11 syvende ledd opprette en eller flere ny
siidaandeler i den tomme siidaen. Det er ikke rett slik klager påstår at
vestre siida har falt bort.
Klager hevder at opprettelse av ny siidaandel krever enighet i
distriktet. Dette gjelder bare hvis distriktet består av én siida, i så fall
er det ingen forskjell på siida og distrikt, men i den foreliggende sak
er det to siidaer i distriktet.
Da siidandelen til Kappfjell ble godkjent av fylkesmannen i 2014
kunne fylkesmannen ha benyttet § 11 syvende ledd, men synes ikke
å ha anvendt denne.
Senere har saken vandret fram og tilbake i systemet. Klager har rett i
at saken har saksbehandlingsfeil, men det samme kan Kappfjell
anføre. Også han har fått sin sak behandlet på en beklagelig måte fra
forvaltningens side. Kappfjell fikk forvaltningens godkjennelse på feil
grunnlag, en formell feil som ikke kan lastes ham.
Godkjennelse kunne allerede i 2014 vært gitt etter § 11 syvende ledd.
Det er sterkt urimelig hvis han nå etter 6 år må avvikle sin reindrift på
grunn av forvaltningens uheldige håndtering av saken.
Reindriftsstyret må løse denne floken på annen måte enn å legge alt
ansvar på Kappfjell.
Det anføres i klagen at det er dårlige samarbeidsforhold i distriktet.
Dette blir neppe bedre ved at Kappfjell må avvikle. Slike
samarbeidsproblemer må løses på andre måter, for eksempel ved at
forvaltningen tar initiativ til megling. Landbruksdepartementet har i
februar i år gitt retningslinjer for mekling.
Votering:
Inge Even Danielsen sitt forslag til vedtak: 4 stemmer.
Landbruksdirektoratets innstilling: 2 stemmer.
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Inge Even Danielsen sitt forslag vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Reindriftsstyret tar ikke klagen til følge.
Begrunnelse:
Dette er en sak som er kommet skjevt ut fra starten.
Klager har rett i at distriktsstyret ved flertallsvedtak ikke kan opprette
en ny siidaandel i den vestre siida. Opprettelse av nye siidaandeler
ligger ikke til distriktetet, men til siidaen. I det foreliggende tilfellet var
det ingen flere siidaandeler eller utøvere i vestre siida. I et slikt tilfelle
kan fylkesmannen etter § 11 syvende ledd opprette en eller flere ny
siidaandeler i den tomme siidaen. Det er ikke rett slik klager påstår at
vestre siida har falt bort.
Klager hevder at opprettelse av ny siidaandel krever enighet i
distriktet. Dette gjelder bare hvis distriktet består av én siida, i så fall
er det ingen forskjell på siida og distrikt, men i den foreliggende sak
er det to siidaer i distriktet.
Da siidandelen til Kappfjell ble godkjent av fylkesmannen i 2014
kunne fylkesmannen ha benyttet § 11 syvende ledd, men synes ikke
å ha anvendt denne.
Senere har saken vandret fram og tilbake i systemet. Klager har rett i
at saken har saksbehandlingsfeil, men det samme kan Kappfjell
anføre. Også han har fått sin sak behandlet på en beklagelig måte fra
forvaltningens side. Kappfjell fikk forvaltningens godkjennelse på feil
grunnlag, en formell feil som ikke kan lastes ham.
Godkjennelse kunne allerede i 2014 vært gitt etter § 11 syvende ledd.
Det er sterkt urimelig hvis han nå etter 6 år må avvikle sin reindrift på
grunn av forvaltningens uheldige håndtering av saken.
Reindriftsstyret må løse denne floken på annen måte enn å legge alt
ansvar på Kappfjell.
Det anføres i klagen at det er dårlige samarbeidsforhold i distriktet.
Dette blir neppe bedre ved at Kappfjell må avvikle. Slike
samarbeidsproblemer må løses på andre måter, for eksempel ved at
forvaltningen tar initiativ til megling. Landbruksdepartementet har i
februar i år gitt retningslinjer for mekling.
Oppsummering:
Saken gjelder klage på Reindriftstyrets vedtak av 12. juni 2020, om å
omgjøre tildigere vedtak i sak 26/17 og 59/18. Reindriftsstyret
omgjorde i møte 12. juni 2020 tidligere vedtak om å ikke godkjenne
etablering av siidaandel i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Omgjøringen
innebar at Reindriftsstyret godkjente etablering av siidaandel i
distriktet. Omgjøringsvedtaket ble påklaget 8. juli.
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Sak nr.:
49/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Krav om oppheving av Reindriftsstyrets vedtak i
sak 05/20 om overføring av siidaandel YR03

Saks nr.:
19/44391 Doknr

Reindriftsstyret omgjør ikke sitt vedtak i sak 05/20, truffet i møte 4.
mars 2020.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret finner ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket i sak
05/20, jf. forvaltningsloven § 35.
Oppsummering:
Reinbeitedistrikt 34, Ábborášša, har fremmet krav om at
Reindriftsstyret sitt vedtak i sak 05/20 oppheves.
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Sak nr.:
50/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet forslag til tillegg i begrunnelsen:
Reindriftsstyret mener det er viktig at berørte parter er enige om
gjerdetrasé i vinterbeiteområder.

Tittel:
Søknad om permanent gjerde mellom
Ásllagašjávri og Mohkkejávri i Kautokeino
kommune

Saks nr.:
19/32532 Doknr

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling med tillegg til begrunnelsen
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret anbefaler å ikke gi tillatelse til oppføring av
permanent gjerde i vinterbeiteområdet til Ingor-Ánte bártniid siida.
Begrunnelse:
Tiltaket er til ulempe for andre rettmessige interesser, herunder øvrig
reindrift og andre naturforhold, jf. reindriftsloven § 24 første ledd.
Reindriftsstyret mener det er viktig at berørte parter er enige om
gjerdetrasé i vinterbeiteområder.
Oppsummering:
Ingor-Ánte bártniid siida har søkt om tillatelse til oppføring av
permanent gjerde for rein i vinterbeiteområdet til Ingor-Ánte bártniid
siida. Gjerdet skal gå mellom Ásllagašjávri og Mohkkejávri i
Kautokeino kommune.
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Sak nr.:
51/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt,

Vedtak:

Tittel:
Søknad om permanent merkegjerde i
reinbeitedistrikt 25 Balvatn i Saltdal kommune

Saks nr.:
20/51024 Doknr

Distriktets søknad om oppføringstillatelse til permanent gjerdeanlegg
ved Leipibakken i Saltdal kommune, innvilges med hjemmel i
reindriftsloven § 24.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret finner at gjerdet er nødvendig for siidaens reindrift.
Gjerdet skal brukes til kalvemerking og er sentralt plassert i
sommerbeitet og langs naturlige trekk- og flyttleier. Innenfor fastsatte
vilkår for tillatelse vil ikke tiltaket være til ulempe for andre
rettmessige interesser.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Det eksisterende gjerdet ved Storvasstjelma skal rives, og
gjerdemateriellet skal leveres godkjent avfallsmottak når det
nye gjerdeanlegget er ferdigstilt.
Tillatelsen for bygging av gjerdet gjelder i tre år.
Gjerdet må ikke sperre DNT-sti som går gjennom dalen.
Dersom det blir nødvendig å krysse stien skal gjerdet tas ned
etter bruk, det skal lages porter eller finnes andre løsninger
som ivaretar begge interessene.
Aktsomhetsplikten gjelder. Dersom en under arbeidet støter
på kulturminner skal arbeidet stoppes og Sametingets og
Nordland fylkeskommunes ved Kulturminner i Nordland
orienteres.
Overflødig gjerdematerial og utstyr brukt til byggingen må
transporteres ut av området så snart gjerdet er ferdigstilt.
Plastnetting og annet til bruk under merkingen må ryddes opp
og sikres gjennom sesongen, slik at det ikke oppleves som
eller ender opp som søppel i nasjonalparken.
Balvatn reinbeitedistrikt er selv ansvarlig for å fjerne og rydde
opp gjerdet i tilfellet behovet skulle endre seg eller driften
opphøre mv.
Oppsetting av gjerdet skal for øvrig være innenfor rammene i
tillatelse gitt av Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt vedtak
av 25. juni 2020.
Gjerdet skal vedlikeholdes, og skader og lignende utbedres
straks
Dersom behovet for gjerdet faller bort skal gjerdet fjernes.
Gjerdemateriell skal da leveres til godkjent avfallsmottak og
området ryddes.
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Reindriftsmyndighetene kan med hjemmel i reindriftsloven § 24 tredje
ledd kreve gjerdet fjernet hvis de fastsatte vilkårene ikke overholdes.
Oppsummering:
Reinbeitedistrikt 25, Balvatn, har søkt om godkjenning for oppføring
av permanent gjerdeanlegg ved Leipibakken i Saltdal kommune.
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Sak nr.:
52/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret tok sakene til etterretning.

Vedtak:

Tittel:
Delegerte saker - rapportering til
Reindriftsstyret

Saks nr.:
20/73297 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
08/20
Behandling:
04.11.2020

Møtebehandling:

Vedtak:
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Sektor:
Tittel:
Delegert sak - Godkjenning av gjeterhytte ved
Guolásjávri i Kåfjord kommune

Saks nr.:
20/51769 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
01/20
Behandling:
04.11.2020

Møtebehandling:

Vedtak:
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Sektor:
Tittel:
Orienteringssak – Svar fra LMD på klage Avslag på søknad om bruksendring av
gjeterhytte til fritidshytte i Kautokeino
kommune

Saks nr.:
18/22017 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
02/20
Behandling:
04.11.2020

Møtebehandling:

Vedtak:
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Sektor:
Tittel:
Orienteringssak - Svar fra LMD på klage –
Avslag på søknad om overføring av
eksisterende gjeterhytte ved Stuorrarohtu i
Lebesby kommune

Saks nr.:
20/2179 Doknr

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
53/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratet orienterte Reindriftsstyret om:

Tittel:
Eventuelt

·

·

·
·

Møte med reinbeitedistrikt 13, 22. oktober i Karasjok, og
Landbruksdirektoratets videre oppfølging av
reinbeitedistriktets reintall.
Overordnet status og oppfølgingen av krisevinteren i
reindriften 2020. Landbruksdirektoratet tar innspill fra
Reindriftsstyret om krisevinteren til etterretning i den videre
oppfølgingen.
Saken om rein fra rbd. 34 Ábborášša som gikk gjennom is
under flyttng.
Endringer i tilskuddsforskriften og oppfølging av
reduksjonsvedtak.

Reindriftsstyret drøftet tema til møte med statsråden:
·
·
·
Vedtak:

Saks nr.:
20/73297 Doknr

Endringer i reindriftsloven §§ 36, 60 og 67
Situasjonen med CWD/skrantesjuke
Reindriften i Trollheimen og Trollheimenloven
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Sak nr.:
54/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratet utarbeider forslag til møteplan for 2021.

Vedtak:

Tittel:
Gjennomgang av møteplan for 2021

Saks nr.:
20/73297 Doknr

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
55/20
Behandling:
04.11.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Etter behandlingen av sak 47/20 mottok Landbruksdirektoratet og
Reindriftsstyret informasjon fra Sametinget om at Berit Marie P. E.
Eira er nytt oppnevnt varamedlem for Inger Marie Gaup Eira.

Tittel:
Nytt oppnevnt varamedlem for Inger Marie Gaup
Eira

Saks nr.:
Doknr

Reindriftsstyret besluttet at Berit Marie måtte ta stilling til om hun ville
delta på møtet.
Berit Marie besluttet å delta på møtet, og deltok fra sak 49/20. Berit
Marie fikk tilsendt dagsorden med saksfremstillinger og
Landbruksdirektoratets innstillinger.

Vedtak:

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
56/20
Behandling:
04.11.2020

Side: 23 av 23

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Saks nr.:
20/73297 Doknr

