PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftsstyret
onsdag 4. mars 2020 kl. 08:30
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 1/2020

Møtet ble hevet kl 14:00.
Til stede:

Asgrim Opdal, Inge Ryan, Leif Anders Somby, Inge Even
Danielsen, Ragnhild Sparrok Larsen, Inger Marie Gaup Eira,
Kjetil Linde Holo

Forfall:

Siri Vigmostad meldte forfall, vara Kjetil Linde Holo møtte i
hennes sted.

Fra
Landbruksdirektoratet:

Jørn Rolfsen, Asbjørn Kulseng, Odd Kristian Kaushik

Saksliste:
01/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden

02/20

Reindriftsloven § 15. Overføring av ansvaret som leder av siidaandel

03/20

Innstilling - klage på vedtak om overføring av siidaandel YK21

04/20

Innstilling - klage på Fylkesmannens godkjenning - overføring av siidaandel
YA39 i rbd 19 Sørøy

05/20

Reindriftsstyrets vedtak - klage på fylkesmannens vedtak om å ikke godkjenne
overføring av siidaandel YR03

06/20

Svar på anmodning om omgjøring av Reindriftsstyrets vedtak

07/20

Svar på klage på pålegg om opphør av ulovlig forhold

08/20

Oppfølging av distrikter og siidaer som er over sitt fastsatte øvre reintall

Landbruksdirektoratet
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09/20

Vedtak om øvre reintall for rbd. 19

10/20

Vedtak om øvre reintall for rbd. 35

11/20

Vedtak om øvre reintall rbd. 33

12/20

Klage på avslag på søknad om bruksendring

13/20

Delegerte saker - rapportering til Reindriftsstyret

01/20

Svar på søknad om godkjenning av gjeterhytte i Nærøysund kommune

02/20

Vedtak på søknad om godkjenning av gjeterhytte

03/20

Vedtak på søknad om godkjenning av gjeterhytte i reindriften

04/20

Vedtak på søknad om overføring av gjeterhytte

05/20

Vedtak på søknad om overføring av gjeterhytte

14/20

Eventuelt

15/20

Midlertidig forlengelse av klagenemndas funksjonstid

16/20

Godkjenning av protokoll

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
01/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Siri Vigmostad meldte forfall. Vara Kjetil Linde Holo møtte i hennes
sted.

Tittel:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Saks nr.:
20/6762 Doknr

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
02/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Inge Ryan fremmet forslag til vedtak:

Tittel:
Reindriftsloven § 15. Overføring av ansvaret
som leder av siidaandel

Saks nr.:
20/6762 Doknr

Reindriftsstyret drøftet saken. Reindriftsstyret vil sette saken på
dagsorden i møte med fylkesmennene.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Leif Anders Somby fremmet forslag til vedtak:
Hovedregelen for å overta lederansvaret for en siidaandel, og for
oppfyllelse av aktivitetskrav er at den som skal overta en siidaandel
må ha deltatt i alle sider av arbeidet sammen med siidaandelens
leder i minst tre år forut for overtakelsen. Med alle sider av arbeidet
menes å ha deltatt aktivt i alle arbeidsfellesskap i alle årstider i de
områder hvor siidaandelen tilhører og sammen med siidaandelsleder.
3 års kravet kan opparbeides over flere år, men beror på en konkret
helhetsvurdering opp mot f.eks mengden driftsmessige endringer i
siidaen i perioden.
Unntak fra hovedregelen:
For barn eller barnebarn som kommer sent inn i reindriften kan man
se bort fra aktivitetskravet. For siidaer hvor det ikke har vært en drift å
delta i kan man lempe kravet til aktivitetskravet til den som skal
overta. For siidaandeler som selv ikke deltar aktivt i reindriften, og
dermed ikke kan bidra til at den som skal overta kan oppfylle
aktivitetskravet, kan siidaen ved enstemmighet blant siidaandelene
tillate overførsel, selv om aktivitetskravet ikke er oppfylt.
Votering:
Forslaget ble nedstemt med seks mot en stemme.

Vedtak:

Reindriftsstyret drøftet saken. Reindriftsstyret vil sette saken på
dagsorden i møte med fylkesmennene.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
03/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Innstilling - klage på vedtak om overføring av
siidaandel YK21

Saks nr.:
20/1935 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagen sendes tilbake til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for ny
behandling, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.
Begrunnelse
Hensynet til sakens opplysning tilsier at Fylkesmannen foretar
nærmere undersøkelser:
1. Om myndighetskravet vil virke urimelig, og om det
fremstår som ubetenkelig å la en umyndig overta
driftsenheten.
2. Om søker oppfyller aktivitetskravet.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
04/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Leif Anders Somby fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Innstilling - klage på Fylkesmannens
godkjenning - overføring av siidaandel YA39 i
rbd 19 Sørøy

Saks nr.:
19/35621 Doknr

Klagen tas til følge. Inga Evelyn Gaup kan ikke overføre siidaandelen
til Mikal Kemi.
Begrunnelse:
Eier av siidaandel har i bruksregler til rbd. 19 definerte vinter, høst,
vår og sommerbeiteområde. Vinterbeiteområde i Šuorbmu-siida.
Da siidaandelen Inga Evelyn Gaup ikke deltar i den daglige
reindriften kan ikke Mikal Kemi oppfylt aktivitetskrav i.h.h.t
Reindriftsloven hva angår krav om at aktivitetskrav skal oppnås
sammen med lederen. Det fremgår i søknaden at Kemi har deltatt i
arbeidet med far og pr. tlf/teksting med leder på sommer og høst
området. Det er av vintersiidaen til Gaup avvist at Kemi har deltatt
sammen med Gaup i arbeidet i den delen av året når Suorbmu-siida
er avskilt fra resterende eiere på Sørøya, dette er ikke bestridt av
partene.
Kemi har ved ikke å ha deltatt med Gaup vinterstid og i forbindelse
med flytting til og fra sommerbeiteområdet, ikke oppfylt krav om å ha
deltatt i alle sider av reindriften sammen med leder.
Videre har distriktsstyret behandlet søknad om overføring med svært
kort innkallingsfrist, med den konsekvens at den eneste
styrerepresentant fra Šuorbmu-siida ikke har hatt anledning og delta,
jfr. begrunnelse gitt i hans uttalelse.
Votering:
Leif Anders Somby sitt forslag: to stemmer.
Landbruksdirektorates forslag: fem stemmer.

Vedtak:

Klage på Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt vedtak om å
overføre siidaandel YA39 fra Inga Evelyn Gaup til Mikal Nilsen Kemi
tas ikke til følge. Reindriftsstyret godkjenner overføring av siidaandel
YA39 til Mikal Nilsen Kemi.
Begrunnelse:
Det er godtgjort at Kemi oppfyller vilkåret i reindriftsloven § 15 andre
ledd om å ha deltatt i alle sider av arbeidet i reindriften sammen med

Landbruksdirektoratet
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lederen i minst tre år.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
05/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Forslag til vedtak:

Tittel:
Reindriftsstyrets vedtak - klage på
fylkesmannens vedtak om å ikke godkjenne
overføring av siidaandel YR03

Saks nr.:
19/44391 Doknr

Reindriftsstyret godkjenner overføring av siidaandel YR03 til Lasse
Ante Utsi, med virkning fra 1. april 2019.
Begrunnelse
Utsi oppfyller kravet til aktivitet i reindriftsloven § 15 andre ledd.
Fylkesmannens rettsanvendelse i saken er feil ved at det er lagt til
grunn et for strengt aktivitetskrav. Reindriftsstyret godkjenner derfor
overføring av siidaandel YR03.
Leif Anders Somby fremmet nytt forslag til vedtak:
Fylkesmannens vedtak opprettholdes.
Begrunnelse:
Eier av siidaandel har ikke deltatt i den daglige reindriften siden 2013.
Da siidaandelen Niga Gaup ikke har deltatt i den daglige reindriften
kan ikke Lasse Ante Utsi oppfylt aktivitetskrav i.h.h.t Reindriftsloven
hva angår krav om at aktivitetskrav skal oppnås sammen med
lederen. Det fremgår likevel av klagen at Utsi har deltatt i alle sider
av arbeidet i driften i de siste tre årene., dette er bekreftet av de to
andre siidaandelslederne i Niga-Ante bartniid siida.
Votering:
Leif Anders Somby sitt forslag: to stemmer.
Landbruksdirektoratets forslag: fem stemmer.

Vedtak:

Reindriftsstyret godkjenner overføring av siidaandel YR03 til Lasse
Ante Utsi, med virkning fra 1. april 2019.
Begrunnelse:
Utsi oppfyller kravet til aktivitet i reindriftsloven § 15 andre ledd.
Fylkesmannens rettsanvendelse i saken er feil ved at det er lagt til
grunn et for strengt aktivitetskrav. Reindriftsstyret godkjenner derfor
overføring av siidaandel YR03.

Landbruksdirektoratet
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Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
06/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Leif Anders Somby fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Svar på anmodning om omgjøring av
Reindriftsstyrets vedtak

Saks nr.:
16/68225 Doknr

Før reindriftsstyret gjør et endelig vedtak i saken, sendes den tilbake
til Fylkesmannen, hvor det oppfordres til å opprette siidaandel til Per
Anders Kappfjell jfr. § 11, siste ledd, for å revitalisere driften i Vestresiida.
Votering:
Forslaget ble enstemming vedtatt.

Vedtak:

Før reindriftsstyret gjør et endelig vedtak i saken, sendes den tilbake
til Fylkesmannen, hvor det oppfordres til å opprette siidaandel til Per
Anders Kappfjell jfr. § 11, siste ledd, for å revitalisere driften i Vestresiida.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
07/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret utsetter saken til neste møte i påvente av resultat i
sak ST06/20.

Vedtak:

Tittel:
Svar på klage på pålegg om opphør av ulovlig
forhold

Saks nr.:
16/68225 Doknr

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
08/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Leif Anders Somby fremmet tillegg til forslag til vedtak:

Tittel:
Oppfølging av distrikter og siidaer som er over
sitt fastsatte øvre reintall

Saks nr.:
20/6762 Doknr

Reindrifttsstyret må følge opp de betingelser som er gjort i
reintallsbestemmelser til Skuohtanjarga-siida i rbd. 16.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Inger Marie Gaup Eira fremmet tillegg til forslag til vedtak:
Det behov for reindriftas medbestemmelse i reintallsfastsettelse.
Det må være rom for variasjon og siidaers fortløpende forvaltning av
kortsiktige og langsiktige balanser i forholdet mellom reinflokken og
dens landskap. Reindriftsforvaltningen skal ha dialog med de berørte
distrikter i forkant av reintallsfastettelsen. Reinbeitedistrikter må få
grundig innføring i hvordan myndighetene tenker rundt utregningen
av reintall, samtidig må reindriftsmyndighetene lytte til reindriftas
kunnskap om hvordan realitetene rundt det med produksjon, uttak og
avl - eallu og de størrelser som hører til dette er i daglig bruk i drifta.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret tok saken til orientering.
Reindrifttsstyret må følge opp de betingelser som er gjort i
reintallsbestemmelser til Skuohtanjarga-siida i rbd. 16.
Det er behov for reindriftas medbestemmelse i reintallsfastsettelse.
Det må være rom for variasjon og siidaers fortløpende forvaltning av
kortsiktige og langsiktige balanser i forholdet mellom reinflokken og
dens landskap. Reindriftsforvaltningen skal ha dialog med de berørte
distrikter i forkant av reintallsfastettelsen. Reinbeitedistrikter må få
grundig innføring i hvordan myndighetene tenker rundt utregningen
av reintall, samtidig må reindriftsmyndighetene lytte til reindriftas
kunnskap om hvordan realitetene rundt produksjon, uttak og avl eallu og de størrelser som hører til dette er i daglig bruk i drifta.
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Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
09/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet nytt forslag til vedtak: Reindriftsstyret
fastsetter nytt øvre reintall for reinbeitedistrikt 19 Sállan til 4 300 rein
i vårflokk.

Tittel:
Vedtak om øvre reintall for rbd. 19

Saks nr.:
17/27772 Doknr

Begrunnelse:
Reinbeitedistrikt 19 Sállan hadde pr. 31. mars 2019 et faktisk reintall
på 4 853, og en gjennomsnittlig kalvevekt på 20 kg for driftsåret
2018/19. For å bidra til at distriktet på sikt kan få en måloppnåelse
som er økologisk bærekraftig, plasseres de i midtre tetthetsspenn lik
ca. 5,26 livrein per km2.
Reintall og gjennomsnittlig kjøttavkastning indikerer at en plassering i
midtre tetthetsspenn vil kunne gi et produksjonsresultat over tid med
måloppnåelse i øvre norm.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret fastsetter nytt øvre reintall for reinbeitedistrikt 19
Sállan til 4 300 rein i vårflokk.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
10/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet nytt forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste møte i reindriftsstyret.

Tittel:
Vedtak om øvre reintall for rbd. 35

Saks nr.:
17/119 Doknr

Begrunnelse:
Det er fremmet nye momenter for vurderingen fra reindriftsstyret. Det
er også et ønske fra distriktet om møte med Landbruksdirektoratet.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
11/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Vedtak om øvre reintall rbd. 33

Saks nr.:
17/1490 Doknr

Saken utsettes til neste møte i reindriftsstyret.
Begrunnelse:
Det er fremmet nye momenter for vurderingen fra reindriftsstyret. Det
er også et ønske fra distriktet om møte med Landbruksdirektoratet.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
12/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet nytt forslag til vedtak:

Tittel:
Klage på avslag på søknad om bruksendring

Saken tas til behandling.
Votering:
Forslaget ble vedtatt med fem mot to stemmer.

Vedtak:

Saks nr.:
18/22017 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
13/20
Behandling:
04.03.2020
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Sektor:
Tittel:
Delegerte saker - rapportering til
Reindriftsstyret

Møtebeh
andling:

Vedtak:

Reindriftsstyret tok sakene til orientering.

Saks nr.:
20/6762 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
01/20
Behandling:
04.03.2020

Møtebehandling:

Vedtak:
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Sektor:
Tittel:
Svar på søknad om godkjenning av gjeterhytte i
Nærøysund kommune

Saks nr.:
20/2552 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
02/20
Behandling:
04.03.2020

Møtebehandling:

Vedtak:
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Sektor:
Tittel:
Vedtak på søknad om godkjenning av
gjeterhytte

Saks nr.:
18/37184 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
03/20
Behandling:
04.03.2020

Møtebehandling:

Vedtak:
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Sektor:
Tittel:
Vedtak på søknad om godkjenning av
gjeterhytte i reindriften

Saks nr.:
20/551 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
04/20
Behandling:
04.03.2020

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 22 av 26

Sektor:
Tittel:
Vedtak på søknad om overføring av gjeterhytte

Saks nr.:
20/848 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
05/20
Behandling:
04.03.2020

Møtebehandling:

Vedtak:
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Sektor:
Tittel:
Vedtak på søknad om overføring av gjeterhytte

Saks nr.:
20/2179 Doknr

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
14/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret ble orientert om status på beite- og
kriseberedskapssituasjonen i deler av Nordland, og Troms og
Finnmark.

Tittel:
Eventuelt

Reindriftsstyret følger med på situasjonen.

Vedtak:

Saks nr.:
20/6762 Doknr

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
15/20
Behandling:
04.03.2020

Sektor:

Møtebehandling:

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

Tittel:
Midlertidig forlengelse av klagenemndas
funksjonstid

Saks nr.:
18/17281 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:

Funksjonstiden for nåværende klagenemnd for merkesaker forlenges
til 31.12.2020.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
16/20
Behandling:
04.03.2020
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Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll

Møtebehandling:

Vedtak: Protokoll godkjent

Saks nr.:
20/6762 Doknr

