PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftsstyret
Fredag 12. juni 2020 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 03/2020

Møtet ble hevet kl 15:00.
Til stede:

Inge Ryan, Inger Marie Gaup Eira, Siri Vigmostad, Inge Even
Danielsen, Asgrim Opdal, Leif Anders Somby, Ragnhild
Sparrok Larsen
Varamedlem Ole Johan Johnsson Eira deltok i Ragnhild
Sparrok Larsen sitt sted i behandlingen av sak 36/20

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

Jørn Rolfsen, Liv Berit Hætta, Asbjørn Kulseng, Odd Kristian
Kaushik

Saksliste:
33/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden

34/20

Søknad om oppføringstillatelse til sperregjerde rundt Máskevárri i Tana
kommune

35/20

Søknad om permanent gjerde mellom Ásllagašjávri og Mohkkejávri i
Kautokeino kommune - Ingor-Ante bartniid siida

36/20

Klage på pålegg og tvangsmulkt etter reindriftsloven §§ 75 og 76

37/20

Klage på tvangsmulkt etter reindriftsloven § 76 i pålegg om utdriving av rein

38/20

Etablering av siidaandel i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt - svar på anmodning
om omgjøring av reindriftsstyrets vedtak

Landbruksdirektoratet

Side: 2 av 18

39/20

Klage på bruksregler i reinbeitedistrikt 30B - Dommos Heandaraga Bartniid
siida

40/20

Reindriftsstyret skal overta arbeidet med å lage bruksregler om øvre reintall for
reinbeitedistrikt 27 Joahkonjarga

41/20

Reindriftsstyret skal overta arbeidet med å lage bruksregler om øvre reintall for
reinbeitedistrikt 40 Orda

42/20

Delegerte saker - rapportering til Reindriftsstyret

06/20

Svar fra Landbruks- og matdepartementet - Gjeterhytte ved Nieidaluoppal klage

43/20

Eventuelt

44/20

Godkjenning av protokoll

Landbruksdirektoratet

Side: 3 av 18

Sak nr.:
33/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Protokoll godkjent.

Vedtak:

Tittel:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saks nr.:
20/34509 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 18

Sak nr.:
34/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inge Ryan fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Søknad om oppføringstillatelse til sperregjerde
rundt Máskevárri i Tana kommune

Saks nr.:
20/34509 Doknr

Saken utsettes.
Reindriftsstyret ber Landbruksdirektoratet om å forsøke å få til en
samarbeidsavtale mellom reinbeitedistriktene som alternativ til et
sperregjerde.
Hvis en avtale ikke fører frem, vil saken behandles senest i oktober
2020 i reindriftsstyret.
Votering:
Inge Ryan sitt forslag: 6 stemmer
Landbruksdirektoratets innstilling: 1 stemme
Inge Ryan sitt forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer mot 1
stemme.

Vedtak:

Saken utsettes.
Reindriftsstyret ber Landbruksdirektoratet om å forsøke å få til en
samarbeidsavtale mellom reinbeitedistriktene som alternativ til et
sperregjerde.
Hvis en avtale ikke fører frem, vil saken behandles senest i oktober
2020 i reindriftsstyret.

Landbruksdirektoratet

Side: 5 av 18

Sak nr.:
35/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inger Marie Gaup Eira fremmet spørsmål om sin habilitet i saken
siden det er en interessemotsetning med nabodistriktet.

Tittel:
Søknad om permanent gjerde mellom
Ásllagašjávri og Mohkkejávri i Kautokeino
kommune - Ingor-Ante bartniid siida

Saks nr.:
20/34509 Doknr

Styret drøftet hennes habilitet og kom frem til at Gaup Eira ikke var
habil til å behandle saken.
Gaup Eira fratrådte styremøtet under behandlingen av saken.

Reindriftsstyret fremmet nytt forslag til vedtak:
Saken utsettes.
Saken må opplyses nærmere med uttalelse fra sonestyret i dstrikt
30B og siida som gjerdet grenser mot.
Votering:
Reindriftsstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.
Saken må opplyses nærmere med uttalelse fra sonestyret i distrikt
30B og siida som gjerdet grenser mot.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
36/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet spørsmål om Inge Even Danielsen og Leif
Anders Somby sin habilitet i saken siden de er styremedlemmer i
NRL som har uttalt seg i saken.

Tittel:
Klage på pålegg og tvangsmulkt etter
reindriftsloven §§ 75 og 76

Saks nr.:
20/3004 Doknr

Ragnhild Sparrok Larsen fremmet spørsmål om egen habilitet i saken
siden hun er leder av lokallaget som klager har søkt bistand hos.
De aktuelle medlemmene fratrådte styremøtet under behandlingen av
habilitetsspørsmålet.
Styret drøftet Sparrok Larsen sin habilitet og kom frem til at hun ikke
var habil til å behandle saken. Styret kom frem til at Inge Even
Danielsen og Leif Anders Somby var habile til å behandle saken.
Varamedlem Ole Johan Johnsson Eira ble kalt inn i Sparrok Larsen
sitt sted og reindriftsstyret tok saken til behandling.

Inge Even Danielsen fremmet nytt forslag til vedtak:
Reindriftsloven § 28 gir ikke grunnlag for å ilegge tvangsmulkt i
denne saken. Tilsynsplikten i reindriftsloven § 28 går ikke lengre enn
at reinen «så vidt mulig» kan hindres fra å volde skade.
Bestemmelsen skal tolkes og anvendes i samsvar med nyere
rettspraksis.
Reindriftsstyret viser til Høyesteretts avgjørelse i sak 2018-872-A
(Femunddommen), hvor det slås fast at vanskelige vær- og
beiteforhold som kan føre til at reinen trekker inn på dyrket mark, skal
vurderes og vektlegges når spørsmålet om erstatningsplikt for rein på
innmark skal vurderes, det samme gjelder spørsmålet om det er
grunnlag for å ilegge tvangsmulkt.
Reindriftsstyret viser også til sak LF-2002-289-RG-203-341 (48-203)
hvor Riast/Hylling reinbeitedistrikt ble frifunnet for overtredelse av
reinbeitelovens bestemmelser om vokting av reinsdyr og bortdriving
fra ulovlig beiteområde. Det var på det rene at reinsdyrene hadde
beitet utenfor lovlig beiteområde, også på innmark. Reineierne hadde
ikke hatt adgang til å sette opp gjerde for å forhindre ulovlig beiting.
Lagmannsretten la til grunn at det var umulig å vokte eller drive ut
reinsdyrene ved grensen for den lovlige beiting. Vakthold og
utdrivning ved innmark var forsvarlig. Et merkbart mer effektivt
vakthold ville kreve ressurser som ikke ville være forenelig med
hensyn til behovet for vern av samisk kultur og reindriftens stilling
som samisk kulturbase.
Vilkårene for ileggelse av pålegg og tvangsmulkt etter reindriftsloven

Landbruksdirektoratet
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§§ 75 og 76 er dermed ikke oppfylt. Reindriftsstyret finner på denne
bakgrunn at den del av Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak av 6.
februar som gjelder tvangsmulkt, og Fylkesmannens sitt vedtak om
påleggg og tvangsmulkt av 31. mars 2020 er ugyldig.
Vedtakene oppheves derfor og klagen er tatt til følge.
Votering:
Inge Even Danielsen sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsloven § 28 gir ikke grunnlag for å ilegge tvangsmulkt i
denne saken. Tilsynsplikten i reindriftsloven § 28 går ikke lengre enn
at reinen «så vidt mulig» kan hindres fra å volde skade.
Bestemmelsen skal tolkes og anvendes i samsvar med nyere
rettspraksis.
Reindriftsstyret viser til Høyesteretts avgjørelse i sak 2018-872-A
(Femunddommen), hvor det slås fast at vanskelige vær- og
beiteforhold som kan føre til at reinen trekker inn på dyrket mark, skal
vurderes og vektlegges når spørsmålet om erstatningsplikt for rein på
innmark skal vurderes, det samme gjelder spørsmålet om det er
grunnlag for å ilegge tvangsmulkt.
Reindriftsstyret viser også til sak LF-2002-289-RG-203-341 (48-203)
hvor Riast/Hylling reinbeitedistrikt ble frifunnet for overtredelse av
reinbeitelovens bestemmelser om vokting av reinsdyr og bortdriving
fra ulovlig beiteområde. Det var på det rene at reinsdyrene hadde
beitet utenfor lovlig beiteområde, også på innmark. Reineierne hadde
ikke hatt adgang til å sette opp gjerde for å forhindre ulovlig beiting.
Lagmannsretten la til grunn at det var umulig å vokte eller drive ut
reinsdyrene ved grensen for den lovlige beiting. Vakthold og
utdrivning ved innmark var forsvarlig. Et merkbart mer effektivt
vakthold ville kreve ressurser som ikke ville være forenelig med
hensyn til behovet for vern av samisk kultur og reindriftens stilling
som samisk kulturbase.
Vilkårene for ileggelse av pålegg og tvangsmulkt etter reindriftsloven
§§ 75 og 76 er dermed ikke oppfylt. Reindriftsstyret finner på denne
bakgrunn at den del av Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak av 6.
februar som gjelder tvangsmulkt, og Fylkesmannens sitt vedtak om
påleggg og tvangsmulkt av 31. mars 2020 er ugyldig.
Vedtakene oppheves derfor og klagen er tatt til følge.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
37/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Klage på tvangsmulkt etter reindriftsloven § 76 i
pålegg om utdriving av rein

Saks nr.:
19/27434 Doknr

Reindriftsstyret stadfester Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt
vedtak av 14. februar 2020. Klagen tas ikke til følge.>
Begrunnelse:
Landbruksdirektoratet har stadfestet Fylkesmannen sitt vedtak om
pålegg etter reindriftsloven § 75. Vilkåret for å ilegge tvangsmulkt
etter reindriftsloven § 76 er oppfylt, og Fylkesmannens vedtak av 14.
februar 2020 er gyldig.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
38/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inge Even Danielsen fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Etablering av siidaandel i Jillen-Njaarke
reinbeitedistrikt - svar på anmodning om
omgjøring av reindriftsstyrets vedtak

Saks nr.:
16/68225 Doknr

Reindriftsstyret omgjør sitt vedtak i sak 26/17 og 59/18.
Reindriftsstyret har vurdert klage på Fylkesmannens vedtak datert
20. desember 2016. Klagen på fylkesmannens vedtak tas ikke til
følge. Fylkesmannens vedtak datert 20. desember 2016 stadfestes.
Distriktets egne vedtatte bruksregler er vedtatt med en ramme på 5
siidaandeler.
Fylkesmannens opprinnelige godkjenning av Per Anders Kappfjell sin
etablering 3. mars 2014, samt vedtak datert 20. desember 2016,
innebar ikke den gang og innebærer heller ikke nå, noen økning av
antall siidaandeler i distriktet ut over bruksreglenes rammer.

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling: 1 stemme
Inge Even Danielsen sitt forslag: 6 stemmer
Inge Even Danielsen sitt forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 1
stemme.

Vedtak:

Reindriftsstyret omgjør sitt vedtak i sak 26/17 og 59/18.
Reindriftsstyret har vurdert klage på Fylkesmannens vedtak datert
20. desember 2016. Klagen på fylkesmannens vedtak tas ikke til
følge. Fylkesmannens vedtak datert 20. desember 2016 stadfestes.
Distriktets egne vedtatte bruksregler er vedtatt med en ramme på 5
siidaandeler.
Fylkesmannens opprinnelige godkjenning av Per Anders Kappfjell sin
etablering 3. mars 2014, samt vedtak datert 20. desember 2016,
innebar ikke den gang og innebærer heller ikke nå, noen økning av
antall siidaandeler i distriktet ut over bruksreglenes rammer.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
39/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Klage på bruksregler i reinbeitedistrikt 30B Dommos Heandaraga Bartniid siida

Saks nr.:
19/58 Doknr

Reindriftsstyret tar ikke klagen til følge. Fylkesmannens vedtak av 11.
desember 2018 opprettholdes.
Bruksreglene er utarbeidet i samsvar med kravene som stilles i
reindriftsloven §§ 57, 58 og 59. Klagers beiterettigheter er ikke rettslig
avklart. Fylkesmannen og Reindriftsstyret har derfor ikke kompetanse
til å vurdere om de fastsatte beiterettighetene i bruksreglene, strider
mot de anførte beiterettighetene til klager.
Etter Reindriftsstyrets syn er det i stor grad er overlatt til
Fylkesmannen sitt skjønn å fastsette beitegrenser i området hvor
rettighetsforholdene ikke er avklart. Fylkesmannen har tatt
utgangspunkt i hovedmønsteret for hvordan siidaene/distriktene har
plassert seg i de siste årene ved fastsettelsen av beitegrensene.
Fylkesmannen har nevnt hensynet til en rettferdig fordeling av
arealene, at de nye grensene er mer rasjonelle, samt at bruksreglene
skal bidra til mer forutsigbarhet for siidaene, som avgjørende for
skjønnsutøvelsen.
Bruksreglene utarbeidet av Fylkesmannen er derfor gyldig i henhold
til kravene i reindriftsloven §§ 57,58 og 59.
Reindriftsstyret vil påpeke at de berørte siidaene alltid vil ha
muligheten til å få endret bruksreglene. Bruksreglene er ikke
permanente. Viser det seg at forvaltningen og bruken av distriktets
ressurser ikke er hensiktsmessig, eller andre forhold tilsier det, kan
siidaaene utarbeide nye eller revidere bruksreglene.
Reindriftsstyret oppfordrer distrikt 30B gjennom dialog og samarbeid
til å fortsatt arbeide med å utvikle bruksreglene. Styret oppfordrer
distriktet i løpet av 3 år, å evaluere bruksreglene spesielt med tanke
på beitegrensene. Reindriftsstyret ber Fylkesmannen vurdere om
distriktet bør konsulteres i forbindelse med dette arbeidet.
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Sak nr.:
40/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inger Marie Gaup Eira fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Reindriftsstyret skal overta arbeidet med å lage
bruksregler om øvre reintall for reinbeitedistrikt
27 Joahkonjarga

Saks nr.:
17/156 Doknr

Saken utsettes slik at distrikt 27 Joahkonjárga selv kan komme med
forslag om reintall. I denne prosessen ber Reindriftsstyret
Landbruksdirektoratet om å møte reineiere i distriktet til møte i løpet
av sommeren 2020, der dialog og medbestemmelse legges til grunn
ang. fastsettelse av reintall. Dette jfr. Reindriftstyrets vedtak i sak
08/20.
Votering:
Inger Marie Gaup Eira sitt forslag til utsettelse nedstemt med 2 mot 5
stemmer.
Reindriftsstyret tok saken til behandling.
Leif Anders Somby fremmet tillegg til Landbruksdirektoratets
innstilling:
Reindriftsstyret overtar arbeidet med å lage bruksregler om øvre
reintall, såfremt distrikt 27 Joahkonjarga ikke utarbeider nye reintall
innen 15. august 2020. Samtidig skal Landbruksdirektoratet ha et
dialogmøte med distriktet innen den tid.
Votering:
Landbruksdirektoratets sin innstilling med tillegg vedtatt med 5 mot 2
stemmer.

Vedtak:

Reindriftsstyret overtar arbeidet med å lage bruksregler om øvre
reintall, såfremt distrikt 27 Joahkonjarga ikke utarbeider nye reintall
innen 15. august 2020. Samtidig skal Landbruksdirektoratet ha et
dialogmøte med distriktet innen den tid.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
41/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Leif Anders Somby fremmet spørsmål om egen habilitet i saken på
grunn av slektskap.

Tittel:
Reindriftsstyret skal overta arbeidet med å lage
bruksregler om øvre reintall for reinbeitedistrikt
40 Orda

Saks nr.:
17/27747 Doknr

Styret drøftet hans habilitet og kom frem til at Somby ikke var habil til
å behandle saken. Somby fratrådte styremøtet under behandlingen
av saken.
Inger Marie Gaup Eira fremmet nytt forslag til vedtak:
Saken utsettes slik at distrikt 40 Orda selv kan komme med forslag
om reintall. I denne prosessen ber Reindriftsstyret
Landbruksdirektoratet om å møte reineiere i distriktet til møte i løpet
av sommeren 2020, der dialog og medbestemmelse legges til grunn
ang. fastsettelse av reintall. Dette jfr. Reindriftstyrets vedtak i sak
08/20.
Votering:
Inger Marie Gaup Eira sitt forslag til utsettelse av saken nedstemt
med 4 mot 2 stemmer.
Reindriftsstyret tok saken til behandling.
Reindriftsstyret fremmet tillegg til Landbruksdirektoratets innstilling:
Reindriftsstyret overtar arbeidet med å lage bruksregler om øvre
reintall, såfremt distrikt 40 Orda ikke utarbeider nye reintall innen 15.
august 2020. Samtidig skal Landbruksdirektoratet ha et dialogmøte
med distriktet innen den tid.
Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling med tillegg vedtatt med 5 mot 1
stemme.

Vedtak:

Reindriftsstyret overtar arbeidet med å lage bruksregler om øvre
reintall, såfremt distrikt 40 Orda ikke utarbeider nye reintall innen 15.
august 2020. Samtidig skal Landbruksdirektoratet ha et dialogmøte
med distriktet innen den tid.
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Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
42/20
Behandling:
12.06.2020

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 15 av 18

Sektor:
Tittel:
Delegerte saker - rapportering til
Reindriftsstyret

Saks nr.:
20/34509 Doknr

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
06/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret ble orientert om Landbruks- og matdepartementet sitt
vedtak.

Vedtak:

Tittel:
Svar fra Landbruks- og matdepartementet Gjeterhytte ved Nieidaluoppal - klage

Saks nr.:
19/35769 Doknr

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
43/20
Behandling:
12.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Notatet fra Leif Anders Somby om beitekrisen i reindriften vinteren og
våren 2020 ble drøftet i reindriftsstyret. Reindriftsstyret ber om at
Landbruksdirektoratet følger opp situasjonen videre med Landbruksog matdepartementet.

Tittel:
Eventuelt

Saks nr.:
20/34509 Doknr

Reindriftsstyret ble orientert om status og drøftet pilotprosjektet for
reindriftens arealbrukskart.

Vedtak:

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
44/20
Behandling:
12.06.2020

Side: 18 av 18

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Saks nr.:
20/34509 Doknr

