PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftsstyret
Tirsdag 26. mars 2019 kl. 11.00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 02/2019

Møtet ble hevet kl 13.00.
Til stede:

Alf Johansen, Gaute Elvesæter Helland, Hege NordheimViken, Lodve Solholm

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

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

Saksliste:
10/19

Godkjenning av innkalling og dagsorden

11/19

Vedtak på klage - tvangsslakt RS 02.2019

12/19

Vedtak - Klage på godkjenning av gjeterhytte

13/19

Vedtak på klage - søknad om gjeterhytte - Sevdnjesmaras - Kautokeino
kommune

14/19

Søknad om utvidelse av gjerdeanlegg - Simskardet i Grane kommune

15/19

Reindriftsstyrets vedtak på søknad om oppføringstillatelse til reingjerde på
Sjonfjellet i Rana kommune

16/19

Klage over Fylkesmannens vedtak om godkjenning av overføring av siidaandel
i Låarte sijte

17/19

Reindriftsstyrets tilrådning til vedtak på klage om ikke godkjenning av
overføring av siidaandel ZG10

Landbruksdirektoratet

18/19

Overføring av siidaandel

20/19

Godkjenning av protokoll

Side: 2 av 14

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
10/19
Behandling:
26.03.2019

Side: 3 av 14

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtebehandling:

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Saks nr.:
99 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 14

Sak nr.:
11/19
Behandling:
26.03.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Vedtak på klage - tvangsslakt RS 02.2019

Saks nr.:
18/51028 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling: Enstemming vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret tar ikke klagen til følge. Reindriftsstyret sitt vedtak i
sak 02/19 opprettholdes. Saken oversendes Landbruks- og
matdepartementet for endelig klagebehandling.
Begrunnelse:
Siidaandelen til Jovsset Ante Iversen Sara (YB11) har ikke fulgt
pålegg i Reindriftsstyrets sak 45/15 om å redusere reintallet i
siidaandelen til 75 rein innen 31. desember 2018. Reindriftsstyret
finner ikke at det er fremlagt nye anførsler eller opplysninger som
tilsier en annen vurdering av saken.

Landbruksdirektoratet

Side: 5 av 14

Sak nr.:
12/19
Behandling:
26.03.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Vedtak - Klage på godkjenning av gjeterhytte

Saks nr.:
18/2446 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

< Reindriftsstyret tar ikke Ol-Isak Nuttis klage om godkjenning av
gjeterhytte til følge. Nutti vurderes ikke å ha et tilstrekkelig
reindriftssmessig behov for gjeterhytte i Målselv kommune etter
reindriftsloven (reinl.) §21.
Begrunnelse
Reindriftsstyret har i klagebehandlingen vurdert søkers oppdaterte
opplysninger vedrørende reintallet som ble tilsendt i forbindelse med
klagen.
Etter Reindriftsstyret vurdering er det ikke sannsynliggjort et behov
for gjeterhytte på bakgrunn av oppført reintall. Omfanget av
tilsynsplikten jf. §28 vurderes som relativ liten på bakgrunn av lavt
reintall. Reindriftsstyret har også lagt vekt på at søkers far som også
er gruppens hovedmann er oppført med hytte i området. >

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 14

Sak nr.:
13/19
Behandling:
26.03.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Vedtak på klage - søknad om gjeterhytte Sevdnjesmaras - Kautokeino kommune

Saks nr.:
18/76035 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret tar ikke klagen til følge. Landbruksdirektoratet sitt
vedtak av 02. januar 2019 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. Plasseringen
av gjeterhytta er utenfor klager sitt beiteområde, og hytta kan skape
forstyrrelser for Attan Issaha siida som bruker området som
vinterbeite.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
14/19
Behandling:
26.03.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Søknad om utvidelse av gjerdeanlegg Simskardet i Grane kommune

Saks nr.:
19/2807 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret anbefaler at Landbruks- og matdepartementet, med
hjemmel i reindriftsloven § 24, gir Byrkije reinbeitedistrikt tillatelse til
utvidelse av gjerdeanlegg i Simskardet i Grane kommune.
Begrunnelse:
Etter Reindriftsstyrets vurdering foreligger det et reindriftsfaglig behov
for utvidelse av eksisterende gjerdeanlegg. Anlegget skal brukes til
skilling og slakting.
Tillatelsen anbefales under følgende vilkår:
1. Gjerdeanlegget skal inntas i distriktsplanen og bruksreglene
innen gjerdet ferdigstilles.
2. Arealene mellom parkeringsplassen og elva må ikke bygges
ned, slik at det ikke sperrer for ferdselen til allmennheten.
3. Ledegjerdene for kryssing av elva tas ned når de ikke er i
bruk.
4. Det etableres åpninger i øst- og vestende av beitehagene
som blir stående åpne når gjerdene ikke er i bruk.
5. Distriktet beholder muligheten til å lage et kammer på
nordsiden av veien og parkeringsplassen slik som angitt i
opprinnelig tillatelse. Dette gir mulighet til å sluse ut Østre
Namdal rein fra sil.
6. Arbeidet med oppføring stanses om det under arbeid i
marken kommer fram levninger og spor etter eldre
menneskelig aktivitet. Kulturminnemyndighetene herunder
Sametinget varsles umiddelbart, jf. kulturminneloven § 8.
7. Gjerdet skal holdes vedlike. Skader og lignende utbedres
straks.
8. Hvis behovet for gjerdet bortfaller, skal gjerdet fjernes.
Gjerdematerialet skal da leveres til godkjent avfallsmottak,
og området ryddes.
Fylkesmannen kan kreve at gjerdet fjernes og området ryddes
dersom vilkårene ovenfor ikke følges jf. reindriftsloven § 24 tredje
ledd. Dersom dette ikke gjøres innen de frister som settes av
fylkesmannen, kan fylkesmannen fjerne gjerdet på distriktets regning.

Landbruksdirektoratet
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Landbruksdirektoratet

Side: 9 av 14

Sak nr.:
15/19
Behandling:
26.03.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Reindriftsstyrets vedtak på søknad om
oppføringstillatelse til reingjerde på Sjonfjellet i
Rana kommune

Saks nr.:
19/3585 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret tilråder at Landbruks- og matdepartementet med
hjemmel i reindriftsloven § 24 godkjenner søknaden fra Hestmann/
Strandtind reinbeitedistrikt om oppføring av reingjerde på Sjonfjellet i
Rana kommune.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret finner at distriktet har sannsynliggjort at et permanent
reingjerdeanlegg på Sjonfjellet i Rana kommune er nødvendig for
deres reindrift, som følge av utvidelsen av Langsetvågen industripark.
Oppføring av gjerdeanlegget vurderes videre til ikke å ha negative
virkninger på naturmangfold, friluftsliv og kulturminner.
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:
1. Gjerdeanlegget skal inntas i distriktsplanen og bruksreglene
innen gjerdet ferdigstilles.
2. Det sørøstlige ledegjerdet skal rulles sammen når gjerdet
ikke er i bruk.
3. Såfremt den endelige plasseringen av gjerdet avviker fra
den godkjente gjerdetraseen skal Rana kommune inviteres
med på befaring.
4. Arbeidet med oppføring stanses om det under arbeid i
marken kommer fram levninger og spor etter eldre
menneskelig aktivitet. Kulturminnemyndighetene herunder
Sametinget varsles umiddelbart, jf. kulturminneloven § 8.
5. Gjerdet skal holdes vedlike. Skader og lignende utbedres
straks.
6. Hvis behovet for gjerdet bortfaller, skal gjerdet fjernes.
Gjerdematerialet skal da leveres til godkjent avfallsmottak,
og området ryddes.
Reindriftsmyndighetene kan kreve at gjerdet fjernes og området
ryddes dersom vilkårene ovenfor ikke følges jf. reindriftsloven § 24
tredje ledd. Dersom dette ikke gjøres innen de frister som settes av
fylkesmannen, vil fylkesmannen fjerne gjerdet på distriktets regning.

Landbruksdirektoratet
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Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
16/19
Behandling:
26.03.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet forslag til nytt vedtak:

Tittel:
Klage over Fylkesmannens vedtak om
godkjenning av overføring av siidaandel i
Låarte sijte

Saks nr.:
19/2093 Doknr

Saken utsettes til neste reindriftsstyremøte.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret får nærmere dokumentasjon/avklaring på
aktivitetskravet.

Vedtak:

Saken utsettes til neste reindriftsstyremøte.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret får nærmere dokumentasjon/avklaring på
aktivitetskravet.

Landbruksdirektoratet

Side: 12 av 14

Sak nr.:
17/19
Behandling:
26.03.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Reindriftsstyrets tilrådning til vedtak på klage
om ikke godkjenning av overføring av
siidaandel ZG10

Saks nr.:
19/4525 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klage på Fylkesmannens vedtak om ikke å godkjenne overføring av
siidaandel ZG10 til Ottar Mienna Anti, tas ikke til følge.
Fylkesmannens vedtak av 3. desember 2018 opprettholdes.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret finner at det ikke foreligger tilstrekkelig
dokumentasjon for å vurdere om klager oppfyller vilkårene. Klager
har derfor ikke sannsynliggjort at han oppfyller kravene i
reindriftsloven § 15 annet ledd om deltakelse i alle sider av driften
sammen med tidligere leder i minst tre år.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
18/19
Behandling:
26.03.2019

Side: 13 av 14

Sektor:
Tittel:
Overføring av siidaandel

Saks nr.:
Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Reindriftsstyret ønsker å drøfte de prinsipielle spørsmålene ved kjøp
og salg av siidaandeler på neste reindriftsstyremøte.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
20/19
Behandling:
26.03.2019

Side: 14 av 14

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Saks nr.:
99 Doknr

