PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftsstyret
onsdag 15. april 2020 kl. 10:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 02/2020

Møtet ble hevet kl 15:00.
Til stede:

Asgrim Opdal, Inge Ryan, Leif Anders Somby, Inge Even
Danielsen, Ragnhild Sparrok Larsen, Inger Marie Gaup Eira,
Siri Vigmostad

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

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

Saksliste:
17/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden

18/20

Klage på avslag på søknad om bruksendring

19/20

Svar på klage på vedtak om overføring av gjeterhytte

20/20

Klage på innvilgelse av søknad om overføring av gjeterhytte for Anti Niillas
Jovnna

21/20

Klage på tvangsmulkt etter reindriftsloven § 76

22/20

Søknad om oppføringstillatelse til nytt sperregjerde - reinbeitedistrikt 28
Bergsfjord/Cuokcavuotna - Loppa kommune

23/20

Søknad om oppføringstillatelse til sperregjerde rundt Máskevárri i Tana
kommune
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24/20

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

25/20

Søknad om permanent gjerdeanlegg – Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt,
Langskardnasan, Vefsn kommune

26/20

Søknad om overføring av gjerdetillatelse mellom reinbeitedistrikt 9 og
reinbeitedistrikt 13

27/20

Vedtak om øvre reintall i rbd 33

28/20

Vedtak om øvre reintall for rbd 35

29/20

Troms reinbeiteområde- Godkjenning av retningslinjer for utforming av
reinmerker m.v.

30/20

Eventuelt

31/20

Godkjenning av protokoll
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Sak nr.:
17/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Protokoll godkjent.

Vedtak:

Tittel:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saks nr.:
20/19119 Doknr

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
18/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Klage på avslag på søknad om bruksendring

Saks nr.:
18/22017 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret tar ikke klagen til følge. Reindriftsstyrets vedtak i
møte 20. februar 2019, sak 04/19 opprettholdes.
Saken oversendes Landbruks- og matdepartementet for endelig
klagebehandling.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret finner ikke at klager har kommet med nye
opplysninger som tilsier en annen vurdering av saken.
Reindriftsstyret anser området som et viktig område for reindriften.
Bruken av en fritidsbolig medfører forskjellige utendørsaktiviteter som
kan forstyrre og uroe reinen i umiddelbar nærhet av fritidsboligen. En
tillatelse til bruksendring av hytta kan medføre uønskede aktiviteter i
området og ulemper for reindriften.
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Sak nr.:
19/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inger Marie Gaup Eira fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Svar på klage på vedtak om overføring av
gjeterhytte

Saks nr.:
20/2179 Doknr

Klagen tas til følge.
Begrunnelse:
Reindriften er familiebasert. Generasjoner i samme hytte har store
fordeler. Det er behov for bopel uavhengig av reintall.
Votering:
Inger Marie Gaup Eira sitt forslag:
To stemmer.
Landbruksdirektoratet sitt forslag:
Fem stemmer.

Vedtak:

Reindriftsstyret opprettholder Landbruksdirektoratets vedtak av 3.
februar 2020. Klagen tas ikke til følge.
Begrunnelse:
Det er ikke sannsynliggjort at et nødvendig næringsmessig behov for
gjeterhytte er til stede. I vurderingen har reindriftsstyret lagt vekt på at
klagers reintall etter melding om reindrift er relativt lavt med tanke på
arbeids- og tilsynsplikten.
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Sak nr.:
20/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Klage på innvilgelse av søknad om overføring
av gjeterhytte for Anti Niillas Jovnna

Saks nr.:
19/35769 Doknr

Landbruksdirektorates innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret opprettholder Landbruksdirektoratets vedtak av 25.
september 2019. Klagen tas ikke til følge.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret har vurdert at Niillas Jovnna Anti har et reindriftsfaglig
behov for den omsøkte gjeterhytte. I vurderingen har det blitt vektlagt
at Anti har fått overført lederansvaret for siidaandel ZJ15, at
søknaden gjelder en eksisterende hytte, samt at Anti har 152 rein i
sitt merke.
Videre har Anti med gps-koordinater identifisert hvilken hytte det
konkret gjelder, slik at behovsvurderingen anses ivaretatt på en
tilfredsstillende måte.
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Sak nr.:
21/20
Behandling:
15.04.2020

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 tvangsmulkt etter reindriftsloven § 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.
Reindriftsstyret fremmet nytt forslag til vedtak:
Saken utsettes til møte i juni.
Begrunnelse:
Det er behov for næmere vurdering og avklaringer rundt
habilitetsspørsmålene som gjelder NRL.
Votering:
Reindriftsstyret sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til møte i juni.
Begrunnelse:
Det er behov for næmere vurdering og avklaringer rundt
habilitetsspørsmålene som gjelder NRL.
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Sak nr.:
22/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Søknad om oppføringstillatelse til nytt
sperregjerde - reinbeitedistrikt 28
Bergsfjord/Cuokcavuotna - Loppa kommune

Saks nr.:
20/19119 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret tilråder at Landbruks- og matdepartementet med
hjemmel i reindriftsloven § 24 innvilger reinbeitedistrikt 28
Bergsfjord/Cuokcavuotna i Loppa kommune sin søknad om
oppføringstillatelse til sperregjerde.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret finner at distriktet har sannsynliggjort at det omsøkte
sperregjerdet er nødvendig for deres reindrift. Det er her lagt vekt på
at det eksisterende gjerde er gammelt og ikke fungerer etter
hensikten. Et nytt sperregjerde er nødvendig for å få til en effektiv
flytteprosess under høstssamlingen, slik at reinflokken ikke trekker
over i nabodistriktet før hele flokken er klar for flytting ut av distriktet.
Det er videre lagt vekt på at distriktet ikke har andre alternativer for
flytting om høsten. Det er også lagt vekt på at det ikke er kommet
innsigelser på at sperregjerdet vil gi miljømessige virkninger av
betydning. Det vil være mulig å ivareta de innkomne merknadene
ved å stille vilkår.
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:
1. Innen gjerdet er ferdigstilt skal gjerdeanlegget inntas i
distriktsplanen og bruksreglene.
2. Det gamle sperregjerdet skal rives, og gjerdemateriellet skal
leveres godkjent avfallsmottak når det nye gjerdeanlegget er
ferdigstilt.
3. Gjerdet skal ikke være til unødig hinder for allmennheten. Det
etableres tilstrekkelige og hensiktsmessige porter og overganger i
100-metersbeltet mot sjøen, og andre steder hvor det er går stier og
ferdselsårer i dag.
4. Dersom det under arbeidet fremkommer gjenstander eller andre
levninger som viser eldre aktivitet i området skal arbeidet stanses og
kulturmyndigheter ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune
varsles omgående, jf. kulturminneloven § 8.
5. Gjerdet skal vedlikeholdes, skader og lignende utbedres straks.
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6. Dersom behovet for gjerdet faller bort skal gjerdet fjernes.
Gjerdemateriell skal da leveres til godkjent avfallsmottak og området
ryddes.
Reindriftsmyndighetene kan med hjemmel i reindriftsloven § 24
tredje ledd kreve gjerdet fjernet dersom de fastsatte vilkårene ikke
overholdes.
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Sak nr.:
23/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inger Marie Gaup Eira fremmet nytt forslag til vedtak:

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

Saks nr.:
20/19119 Doknr

Saken utsettes.
Begrunnelse:
Det er behov for en prinsipiell diskusjon slik at styret kan vurdere
fordeler og ulemper nærmere. Det bør også gjennomføres en
befaring i området.
Votering:
Inger Marie Gaup Eira sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.
Begrunnelse:
Det er behov for en prinsipiell diskusjon slik at styret kan vurdere
fordeler og ulemper nærmere. Det bør også gjennomføres en
befaring i området.
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Sak nr.:
24/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

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

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

Saks nr.:
20/19119 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 til møte i juni.
Begrunnelse:
Søker har et midlertidig gjerde. Det er ønske om en prinsipiell
diskusjon i reindriftsstyret om tillatelser til gjerder på
vinterbeiteområde.
Votering:
Reindriftsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til møte i juni.
Begrunnelse:
Søker har et midlertidig gjerde. Det er ønske om en prinsipiell diskusjon
i reindriftsstyret om tillatelser til gjerder på vinterbeiteområde.
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Sak nr.:
25/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Søknad om permanent gjerdeanlegg – JillenNjaarke reinbeitedistrikt, Langskardnasan,
Vefsn kommune

Saks nr.:
20/19119 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret tilråder at Landbruks- og matdepartementet med
hjemmel i reindriftsloven § 24, avslår søknaden om
oppføringstillatelse til gjerdeanlegg ved Langskardnasan i Eitrådalen,
Vefsn kommune.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret finner ikke at gjerdet er nødvendig for søkers
reindrift. Gjerdeanlegget vil videre kunne ha negative konsekvenser
for friluftsinteresser, naturmangfold og verneverdier i området. De
samlede miljømessige virkningene av anlegget vurderes som
negative.
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Sak nr.:
26/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Søknad om overføring av gjerdetillatelse
mellom reinbeitedistrikt 9 og reinbeitedistrikt
13

Saks nr.:
20/19119 Doknr

Reindriftsstyret tilråder at Landbruks- og matdepartementet
godkjenner søknaden fra Čorgas -reinbeitedistrikt 9 om å få overta
gjerdeprosjektet med endring av dagens trasè, slik at hele traseen er
innenfor distriktsgrensen til reinbeitedistrikt 9. Bruk av områder
utenfor distriktet må følge av særskilt rettsgrunnlag, jf. reindriftsloven
§ 42 tredje ledd.
Begrunnelse:
Gjeldende trase går innenfor reinbeitedistrikt 13 sitt beiteområde.
Gjerdet må søkes oppført innenfor reinbeitedistrikt 9 sitt område.
Votering:
Reindriftsstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret tilråder at Landbruks- og matdepartementet
godkjenner søknaden fra Čorgas -reinbeitedistrikt 9 om å få overta
gjerdeprosjektet med endring av dagens trasè, slik at hele traseen er
innenfor distriktsgrensen til reinbeitedistrikt 9. Bruk av områder
utenfor distriktet må følge av særskilt rettsgrunnlag, jf. reindriftsloven
§ 42 tredje ledd.
Begrunnelse:
Gjeldende trase går innenfor reinbeitedistrikt 13 sitt beiteområde.
Gjerdet må søkes oppført innenfor reinbeitedistrikt 9 sitt område.
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Sak nr.:
27/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inge Even Danielsen fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Vedtak om øvre reintall i rbd 33

Saks nr.:
17/1490 Doknr

Reindriftsstyret fastsetter nytt øvre reintall for distrikt 33 Spalca til
4300 rein i vårflokk.
Begrunnelse:
Reinbeitedistrikt 33 Spalca hadde pr. 31. mars 2019 et faktisk reintall
på 5 229, som er over det fastsatte reintallet på 4900 dyr. Distriktet
har vært over det fastsatte reintallet i fire av de fem siste årene.
Videre har distriktet en gjennomsnittlig kalvevekt på 15,8 kg for
driftsåret 2018/19. Distriktet er i dag plassert i øvre tetthetsspenn lik
8,58 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. Distriktet må derfor plasseres i midtre
tetthetsspenn. For å bidra til at distriktet på sikt kan få en
måloppnåelse som er økologisk bærekraftig, plasseres de derfor i
midtre tetthetsspenn lik ca. 7 livrein per km2.
Votering:
Inge Even Danielsen sitt forslag til vedtak enstemmig vedtak.

Vedtak:

Reindriftsstyret fastsetter nytt øvre reintall for distrikt 33 Spalca til
4300 rein i vårflokk.
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Sak nr.:
28/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inge Even Danielsen fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Vedtak om øvre reintall for rbd 35

Saks nr.:
17/119 Doknr

Reindriftsstyret fastsetter nytt øvre reintall for distrikt 35
Fávrrosorda til 5900 rein i vårflokk.
Begrunnelse:
Reinbeitedistrikt 35 hadde pr. 31. mars 2019 et faktisk reintall på 6
398, og en gjennomsnittlig kalvevekt på 17,5 kg for driftsåret
2018/19. Distriktet er i dag plassert i øvre tetthetsspenn lik 7,6 livrein
per km2.
Reintall og slaktevekter indikerer at en plassering i øvre
tetthetsspenn ikke vil kunne gi et produksjonsresultat over tid med
måloppnåelse i øvre norm. Distriktet må derfor plasseres i midtre
tetthetsspenn. For å bidra til at distriktet på sikt kan få en
måloppnåelse som er økologisk bærekraftig, plasseres de derfor i
midtre tetthetsspenn lik ca. 7 livrein per km2.
Votering:
Inge Even Danielsen sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret fastsetter nytt øvre reintall for distrikt 35
Fávrrosorda til 5900 rein i vårflokk.
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Sak nr.:
29/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Leif Anders Somby fremmet spørsmål om egen habilitet i saken siden
han er medlem av klagenemnda.

Tittel:
Troms reinbeiteområde- Godkjenning av
retningslinjer for utforming av reinmerker m.v.

Saks nr.:
17/699 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.
Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i reindriftslovens § 38, siste ledd godkjenner
Reindriftsstyret vedtaket i Merkenemnda i Troms i sak 05/18 om
utfyllende retningslinjer for utforming av reinmerker mv.
Retningslinjene er skrevet på nordsamisk og oversatt til norsk.
Oppstår det tvil har den samiske versjonen forrang.
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Sak nr.:
30/20
Behandling:
15.04.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratet orienterte reindriftsstyret om beitesituasjonen i
Nordland og Troms og Finnmark.

Vedtak:

Tittel:
Eventuelt

Saks nr.:
20/19119 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
31/20
Behandling:
15.04.2020

Side: 18 av 18

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll

Møtebehandling:

Vedtak: Protokoll godkjent.

Saks nr.:
20/19119 Doknr

