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Oslo, 15. april 2021   

Deres ref. Vår ref. Ansvarlig advokat: 

20/26507-8 P1813/JAL Jon-Andreas Lange 
  

Høring - presisering av distriktsinndeling for Vest-Finnmark reinbeiteområde - distrikt 30A, 30B 
og 30C – høringssvar fra rbd 26 Lakkonjarga 

Det vises til direktoratets høringsbrev av 5.3.21, med frist for å inngi høringssvar satt til 10.5.21.  
 
Jeg representerer reinbeitedistrikt 26 Lakkonjarga. Nedenfor er distriktets kommentarer. 
 
Distriktets hovedanliggende i forbindelse med høringen er å sikre at direktoratet er kjent 
med, og tar hensyn til, den pågående rettstvist om beiterett til området Anttamaras i 
Kautokeino reinsogn. Hánski-Niillasa bártniid siida (heretter kalt «Hánski siida» eller 
«siidaen») tilhører vinterbeitedistrikt 30B (midtre sone) og sommerbeitedistrikt 26 Lákkonjárga. I 
2004 ble det fastsatt distriktsgrenser, i 2014 bruksregler for reinbeitedistrikt 30C (østre sone) 
og deretter i 2018 bruksregler for reinbeitedistrikt 30 B. Grensene er satt slik at Anttamaras og 
store deler av siidaens tradisjonelle områder faller innenfor området til 30C. Dette har ført til 
at Hánski siida siden 2004 har måttet kjempe mot reindriftsmyndighetene for å kunne bruke 
områdene som tidligere. 
 
Fylkesmannen har fulgt dette opp med utdrivingspålegg og gebyrer mot siidaen, inntil siidaen 
får sin rett fastslått ved domstolene. Siidaen har derfor måttet anlegge sak mot andre som måtte 
hevde å ha beiterett. Sak om dette ble anlagt for Indre Finnmark tingrett ved stevning av 23.9.19. 
Det forventes at saken kan bli avgjort av tingretten i løpet av 2021.   
 
Hanski siida anfører at man gjennom sin faktiske bruk oppfyller vilkårene for å ha ervervet en 
særskilt rett til beite i Anttamaras, og at denne er av en slik karakter at den må respekteres og 
legges til grunn ved utarbeidelse av beitebruksregler for området.  
 
Bruksreglene skal ikke begrense siidaens tradisjonelle bruksrett. Dette følger blant annet av 
«NOU 2001:35 Forslag til endringer i reindriftsloven» side 107 der det heter at: 
 
«Vi har foran under punkt 9.2.3 redegjort for hvordan siidaen i mange tilfeller vil ha en særskilt 
bruksrett til bestemte beiteområder. Har bruken over tid vært fast, f.eks. gjennom generasjoner, 
kan en siida ha ervervet seg en fortrinnsrett til områder, og dette er en bruk som må legges til 
grunn ved utarbeidelsen av beitebruksregler, se nærmere under punkt 9.2.3 ovenfor». 
 



Indre Finnmark tingrett konkluderte i kjennelse av 26.3.15 med at Hanski siida har en eksklusiv
beiterett i det aktuelle området.

Verken foreliggende kart over grensene, eller grensebeskrivelsen, tar hensyn til Hánski siidas
beiterett i Anttamaras. Det bes derfor om at arbeidet med å presisere distriktsinndelingen i
området omkring Anttamaras avventes til utfallet av rettssaken om Anttamaras er ferdig.
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