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Overføring av siidaandel i henhold til reindriftsloven § 15 andre ledd
Landbruks- og matdepartementet er blitt kjent med at det har utviklet seg en praksis når det
gjelder reindriftsloven § 15 annet ledd første punktum om overføring av siidaandel.
Bestemmelsen har slik ordlyd:

"Den nye lederen av siidaandelen må være myndig og må ha deltatt i alle
sider av arbeidet i reindriften sammen med lederen i minst tre år."
Den aktuelle praksisen gjelder vilkåret om at den nye lederen må ha deltatt i alle sider av
arbeidet i reindriften sammen med lederen i minst tre år, og hvor det er lempet på kravet om
at det må ha vært deltakelse sammen med lederen av siidaandelen.
Denne praksisen er uhjemlet, og Landbruks- og matdepartementet vil derfor be om at dette
strammes inn.
Dette betyr at den nye lederen må ha arbeidet sammen med lederen av siidaandelen i minst
tre år, det vil si ha tatt aktivt del i denne siidaandelens drift gjennom arbeidet med
siidaandelsens rein og andre nødvendige gjøremål.
Det betyr imidlertid ikke at dette må ha skjedd sammenhengende, forutsatt at dette ikke skjer
så spredt eller sporadisk, eller ligger så langt tilbake i tid at det ikke gir tilfredsstillende
kompetanseoppbygging, eller at erfaringsgrunnlaget svekkes. Kompetanseoppbyggingen må
omfatte siidaandelens drift på de ulike årstidsbeitene.
Videre må deltakelsen i siidaandelen kunne dokumenteres, gjennom for eksempel avtale om
slik deltakelse, eller uttalelse fra distriktsstyret om at det må anses klart at den nye lederen
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har deltatt på en slik måte loven foreskriver. Men dokumentasjonskravet må praktiseres slik
at dette i seg selv ikke blir en hindring for en overføring. Poenget er at det skal foreligge en
dokumentasjon, som gir fylkesmannen tilstrekkelig grunnlag for å behandle spørsmålet om
godkjenning av overføringen.
Med hilsen

Anne Marie Glosli (e.f.)
ekspedisjonssjef
Marit Myklevold
avdelingsdirektør
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