PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftsstyret
Torsdag 12. desember 2019 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 07/2019

Møtet ble hevet kl 16:00.
Til stede:

Asgrim Opdal, Inge Ryan, Leif Anders Somby, Inge Even
Danielsen, Inger Marit Eira Åhrèn, Siri Vigmostad

Forfall:

Inger Marie Gaup Eira meldte forfall, vara Inger Marit Eira
Åhrèn møtte i hennes sted. Ragnhild Sparrok Larsen meldte
forfall, vara Ole Johan Johnsson Eira hadde ikke mulighet til å
stille.

Fra
Landbruksdirektoratet:

Jørn Rolfsen, Asbjørn Kulseng, Odd Kristian Kaushik

Saksliste:
63/19

Godkjenning av innkalling og dagsorden

64/19

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

65/19

Innstilling til reindriftsstyret - søknad om godkjenning av sperregjerde

66/19

Tillatelse til oppføring av permanent gjerdeanlegg ved Sivtjønna i Grane
kommune

67/19

Jørgen Klemetsen Buljo YE04 - innstilling - Omgjøring av gjeterhytte til
fritidsbolig

68/19

Klage på innvilgelse av søknad om overføring av gjeterhytte for Anti Niillas
Jovnna
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69/19

Reindriftsstyrets vedtak - krav om dekning av sakskostnader

70/19

Svar på anmodning om omgjøring av Reindriftsstyrets vedtak

71/19

Innstilling til reindriftsstyret - klage på bruksregler for distrikt 30B

72/19

Reindriftsstyrets vedtak - klage fra Antta Mahte bartniid siida på fylkesmannens
vedtak om bruksregler for rbd. 30B midtre sone

73/19

Reindriftsstyrets vedtak - klage fra Ingor-Ante Bartniid siida på Fylkesmannens
vedtak om bruksregler for rbd. 30B midtre sone

74/19

Reindriftsstyrets vedtak - klage fra Iskonbiera bartniid siida på fylkesmannens
vedtak om bruksregler for rbd. 30B midtre sone

75/19

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

76/19

Reindriftsstyrets vedtak - klage på pålegg og tvangsmulkt etter §§ 75 og 76

77/19

Delegerte saker - rapportering til Reindriftsstyret

07/19

Godkjenning av gjeterhytte - Ánnejohka i Nesseby kommune

08/19

Godkjenning av gjeterhytte ved Merraskardvatnet i Hemnes kommune

09/19

Vedtak - Svar på søknad om overføring av gjeterhytte i reindriften - Diergi gnr 4
bnr 1 Nesseby kommune

10/19

Vedtak på søknad - godkjenning av gjeterhytte

78/19

Eventuelt

79/19

Godkjenning av protokoll
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Sak nr.:
63/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Sekretariatet trekker sak 70/19 fra sakslisten. Part i saken har
kommet med nye opplysninger.

Tittel:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtak:

Saks nr.:
19/64953 Doknr
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Sak nr.:
64/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet nytt forslag til vedtak:

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

Saks nr.:
19/35621 Doknr

Saken utsettes.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret vil diskutere innholdet i aktivitetskravet ved
siidaandelsoverføring på neste reindriftsstyremøte.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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Sak nr.:
65/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Innstilling til reindriftsstyret - søknad om
godkjenning av sperregjerde

Saks nr.:
19/36722 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret tilråder at Landbruks- og matdepartementet med
hjemmel i reindriftsloven § 24 innvilger reinbeitedistrikt 36 Cohkolat &
Biertavarri 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 oppføring av gjerdeanlegget vil kompensere for de negative
effekter byggingen av 420 kV linjen vil medføre for reindriften i
området. Det er videre lagt vekt på at gjerdeanlegget vil hindre
problemer i kritiske faser av merking, samling og driving. Endelig er
det lagt vekt på at gjerdeanlegget ikke vil gi miljømessige virkninger
som tilsier at søknaden ikke skal innvilges.

Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:

1. Gjerdeanlegget skal inntas i distriktsplanen og bruksreglene
innen gjerdet ferdigstilles.
2. Det tidligere benyttede sperregjerdet skal fjernes og området skal
ryddes.
3. Det settes opp tilstrekkelig med overganger/porter til almenn
ferdsel.
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. Gjerde fra midtre Hánskiivatnet til Hánskeegurra (hvor
gjerdetraseen avviker fra traseen som var ute på
andregangshøring) tas ned og fjernes.
6. Gjerdet skal holdes vedlike. Skader og lignende utbedres straks.
7. Dersom behovet for gjerdet bortfaller, skal gjerdet fjernes.
Gjerdematerialet skal da leveres til godkjent avfallsmottak, og
området ryddes.
Reindriftsmyndighetene kan kreve at gjerdet fjernes og at området
ryddes dersom vilkårene ovenfor ikke følges jf. reindriftsloven § 24
tredje ledd. Dersom dette ikke gjøres innen de frister som settes av
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fylkesmannen, vil fylkesmannen fjerne gjerdet på distriktets regning.
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Sak nr.:
66/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:

Tittel:
Tillatelse til oppføring av permanent
gjerdeanlegg ved Sivtjønna i Grane kommune

Saks nr.:
19/28711 Doknr

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret anbefaler at søknaden fra Voengelh-Njaarke
reinbeitedistrikt om oppføringstillatelse til permanent gjerdeanlegg
ved Sivtjønna i Grane kommune innvilges.
Begrunnelse
Reindriftsstyret finner at gjerdeanlegget ved Sivtjønna i Grane
kommune er nødvendig for søkers reindrift. Gjerdeanlegget vil bidra
til en mer effektiv og kostnadsbesparende kalvemerking. Gjerdet vil
videre føre til redusert bruk av barmarkskjøretøy, og anses ikke for å
ha store negative virkninger for naturmangfold, kulturminner eller
friluftsliv i området.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
1. Nettingen skal tas ned og rulles sammen etter merking for å
sikre allmennhetens ferdsel
2. Det eksisterende gjerdeanlegget på Dunfjellet skal rives, og
gjerdemateriell skal leveres godkjent avfallsmottak når det
nye gjerdeanlegget er ferdigstilt
3. Arbeidet skal stanses og kulturmyndigheter varsles dersom
det under arbeidet fremkommer gjenstander eller andre
levninger som viser eldre aktivitet i området, jf.
kulturminneloven § 8
4. Intensiv bruk av områder markert av Statskog SF som
områder med begrensinger på næringsdrift skal avklares
med berørte forvaltningsorganer før det tas i bruk
5. Inngrep i områder markert som urørt av Statskog SF skal
ikke skje uten tillatelse
6. Merkegjerdet skal ikke oppføres i den sørlige delen der
naturverdiene er størst og Statskog har bruksbegrensninger
på driften
7. Gjerdet skal vedlikeholdes, og skader og lignende utbedres
straks
8. Dersom behovet for gjerdet faller bort skal gjerdet fjernes.
Gjerdemateriell skal da leveres til godkjent avfallsmottak og
området ryddes.
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Reindriftsmyndighetene kan med hjemmel i reindriftsloven § 24 tredje
ledd kreve gjerdet fjernet dersom de fastsatte vilkårene ikke
overholdes.
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Sak nr.:
67/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Styret presiserte at bruksendring tilllates i unntakstillfeller hvor aktuell
hytte ligger i område regulert til fritidsbolig.

Tittel:
Jørgen Klemetsen Buljo YE04 - innstilling Omgjøring av gjeterhytte til fritidsbolig

Saks nr.:
19/35869 Doknr

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.
Begrunnelse:
Området rundt gjeterhytta er bebygd med fritidsboliger.
Bruksendringen vil ikke ha negative konsekvenser for
reindriftsinteressene eller naturmangfoldet i området.
Vedtak:

Med hjemmel i reindriftslovens § 21 tredje ledd, godkjenner
Reindriftsstyret søknad om bruksendring av gjeterhytte
i Sarves i Alta kommune.
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Sak nr.:
68/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Saks nr.:
19/35769 Doknr

Reindriftsstyret opprettholder Landbruksdirektoratets vedtak av 25.
september 2019. Klagen tas ikke til følge.
Begrunnelse
Reindriftsloven § 21 siste ledd inneholder ikke krav til dokumentasjon
for overføring av gjeterhytte. Reindriftsstyret har vurdert at Niillas
Jovnna Anti har et reindriftsfaglig behov for den omsøkte gjeterhytta.
I vurderingen har det blitt vektlagt at Anti har fått overført
lederansvaret for siidaandel ZJ15, at søknaden gjelder en
eksisterende hytte, samt at han xxxxxxx rein i sitt merke.
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Sak nr.:
69/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Reindriftsstyrets vedtak - krav om dekning av
sakskostnader

Saks nr.:
19/2093 Doknr

Kjell Jøran Jåma pålegges ikke å betale påløpte sakskostnader i
forbindelse med klagebehandlingen.
Begrunnelse
Kjell Jøran Jåma har hatt fyllestgjørende grunn til å påklage
fylkesmannens vedtak. Det totale beløp utgjør kr. 77 000 og det vil
etter Reindriftsstyrets syn være urimelig å pålegge Jåma å bære
ansvaret for kostnadene når klager har hatt legitim grunn til å påklage
vedtaket.
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Sak nr.:
70/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Saken ble trukket fra sakslisten.

Vedtak:

Tittel:
Svar på anmodning om omgjøring av
Reindriftsstyrets vedtak

Saks nr.:
16/68225 Doknr
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Sak nr.:
71/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Innstilling til reindriftsstyret - klage på
bruksregler for distrikt 30B

Saks nr.:
19/58 Doknr

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannens vedtak av 11. desember
2018 opprettholdes.
Begrunnelse
Fylkesmannen har ikke hjemmel til å vurdere siidaens
beiterettigheter. Det ligger derfor utenfor fylkesmannens kompetanse
å vurdere om bruksreglene strider mot klagers påståtte rettigheter.
Etter Reindriftsstyrets syn er det i stor grad overlatt til fylkesmannen
sitt skjønn å fastsette beitegrenser i området hvor
rettighetsforholdene er uavklarte. Fylkesmannen har tatt
utgangspunkt i hovedmønsteret for hvordan siidaene/distriktene har
plassert seg i de siste årene ved fastsettelsen av beitegrensene.
Fylkesmannen har inkludert alle siidaer i prosessen og siidaene har
fått presentert sine vinterbeiteområder på et kart. Videre har samtlige
av siidaene kommet med uttalelse til bruksreglene etter
høringsrunden.
Bruksreglene utarbeidet av Fylkesmannen er derfor gyldig i henhold
til kravene i reindriftsloven §§ 57, 58 og 59.
Reindriftsstyret vil påpeke at de berørte siidaene alltid vil ha
muligheten til å få endret bruksreglene. Bruksreglene er ikke
permanente. Viser det seg at forvaltningen og bruken av distriktets
ressurser ikke er hensiktsmessig, eller andre forhold tilsier det, kan
siidaaene utarbeide nye eller revidere bruksreglene.
Reindriftsstyret oppfordrer distrikt 30B gjennom dialog og samarbeid
til å fortsatt arbeide med å utvikle bruksreglene. Styret oppfordrer
distriktet i løpet av 3 år, å evaluere bruksreglene spesielt med tanke
på beitegrensene. Reindriftsstyret ber fylkesmannen vurdere om
distriktet bør konsulteres i forbindelse med dette arbeidet.
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Sak nr.:
72/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Reindriftsstyrets vedtak - klage fra Antta Mahte
bartniid siida på fylkesmannens vedtak om
bruksregler for rbd. 30B midtre sone

Saks nr.:
19/58 Doknr

Reindriftsstyret tar ikke klagen til følge. Fylkesmannens vedtak av 11.
desember 2018 opprettholdes.
Begrunnelse
Reindriftsstyret finner at Fylkesmannen har fulgt de prosessuelle krav
i § 58 for utarbeidelse av bruksregler. Fylkesmannen har ikke
kompetanse til å ta stilling til om beiterettigheter er etablert på
særskilt rettsgrunnlag. Fylkesmannen kan derfor ikke vurdere om
bruksreglene strider mot klagers anførsler. Fylkesmannens vedtak
lider ikke av saksbehandlingsfeil.
Etter Reindriftsstyrets syn er det i stor grad overlatt til Fylkesmannen
sitt skjønn å fastsette beitegrenser i området hvor
rettighetsforholdene ikke er avklart. Fylkesmannen har tatt
utgangspunkt i hovedmønsteret for hvordan siidaene/distriktene har
plassert seg i de siste årene ved fastsettelsen av beitegrensene.
Fylkesmannen har nevnt hensynet til en rettferdig fordeling av
arealene, at de nye grensene er mer rasjonelle, samt at bruksreglene
skal bidra til mer forutsigbarhet for siidaene, som avgjørende for
skjønnsutøvelsen.
Bruksreglene utarbeidet av Fylkesmannen er derfor gyldig i henhold
til kravene i reindriftsloven §§ 57,58 og 59.
Reindriftsstyret vil påpeke at de berørte siidaene alltid vil ha
muligheten til å få endret bruksreglene. Bruksreglene er ikke
permanente. Viser det seg at forvaltningen og bruken av distriktets
ressurser ikke er hensiktsmessig, eller andre forhold tilsier det, kan
siidaaene utarbeide nye eller revidere bruksreglene.
Reindriftsstyret oppfordrer distrikt 30B gjennom dialog og samarbeid
til å fortsatt arbeide med å utvikle bruksreglene. Styret oppfordrer
distriktet i løpet av 3 år, å evaluere bruksreglene spesielt med tanke
på beitegrensene. Reindriftsstyret ber Fylkesmannen vurdere om
distriktet bør konsulteres i forbindelse med dette arbeidet.
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Sak nr.:
73/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Reindriftsstyrets vedtak - klage fra Ingor-Ante
Bartniid siida på Fylkesmannens vedtak om
bruksregler for rbd. 30B midtre sone

Saks nr.:
19/58 Doknr

Reindriftsstyret tar ikke klagen til følge. Fylkesmannens vedtak av 11.
desember 2018 opprettholdes.
Begrunnelse
Fylkesmannen har ikke kompetanse til å vurdere om beitegrensene
som fastsatt i bruksreglene strider mot klagers påståtte
beiterettigheter. De fastsatte beitegrensene anses etter
Reindriftsstyrets syn å være nødvendige beiteområder som bidrar til
en fornuftig bruksordning. Fylkesmannens vedtak lider ikke av
saksbehandlingsfeil og er derfor gyldig.
Etter Reindriftsstyrets syn er det i stor grad overlatt til Fylkesmannen
sitt skjønn å fastsette beitegrenser i området hvor
rettighetsforholdene ikke er avklart. Fylkesmannen har tatt
utgangspunkt i hovedmønsteret for hvordan siidaene/distriktene har
plassert seg i de siste årene ved fastsettelsen av beitegrensene.
Fylkesmannen har nevnt hensynet til en rettferdig fordeling av
arealene, at de nye grensene er mer rasjonelle, samt at bruksreglene
skal bidra til mer forutsigbarhet for siidaene, som avgjørende for
skjønnsutøvelsen.
Bruksreglene utarbeidet av Fylkesmannen er derfor gyldig i henhold
til kravene i reindriftsloven §§ 57,58 og 59
Reindriftsstyret vil påpeke at de berørte siidaene alltid vil ha
muligheten til å få endret bruksreglene. Bruksreglene er ikke
permanente. Viser det seg at forvaltningen og bruken av distriktets
ressurser ikke er hensiktsmessig, eller andre forhold tilsier det, kan
siidaaene utarbeide nye eller revidere bruksreglene.
Reindriftsstyret oppfordrer distrikt 30B gjennom dialog og samarbeid
til å fortsatt arbeide med å utvikle bruksreglene. Styret oppfordrer
distriktet i løpet av 3 år, å evaluere bruksreglene spesielt med tanke
på beitegrensene. Reindriftsstyret ber Fylkesmannen vurdere om
distriktet bør konsulteres i forbindelse med dette arbeidet.
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Sak nr.:
74/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Votering:
Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Reindriftsstyrets vedtak - klage fra Iskonbiera
bartniid siida på fylkesmannens vedtak om
bruksregler for rbd. 30B midtre sone

Saks nr.:
19/58 Doknr

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannens vedtak av 11. desember
2018 opprettholdes.
Begrunnelse
Det følger av reindriftsloven § 59 at Fylkesmannen ikke har hjemmel
til å vurdere om beiterettigheter er etablert på særskilt rettsgrunnlag.
Fylkesmannen har derfor ikke kompetanse til å ta stilling til om
bruksreglene strider mot klagers påståtte beiterettigheter, og
Fylkesmannens vedtak er derfor gyldig.
Etter Reindriftsstyrets syn er det i stor grad overlatt til Fylkesmannen
sitt skjønn å fastsette beitegrenser i området hvor
rettighetsforholdene ikke er avklart. Fylkesmannen har tatt
utgangspunkt i hovedmønsteret for hvordan siidaene/distriktene har
plassert seg i de siste årene ved fastsettelsen av beitegrensene.
Fylkesmannen har nevnt hensynet til en rettferdig fordeling av
arealene, at de nye grensene er mer rasjonelle, samt at bruksreglene
skal bidra til mer forutsigbarhet for siidaene, som avgjørende for
skjønnsutøvelsen.
Reindriftsstyret vil påpeke at de berørte siidaene alltid vil ha
muligheten til å få endret bruksreglene. Bruksreglene er ikke
permanente. Viser det seg at forvaltningen og bruken av distriktets
ressurser ikke er hensiktsmessig, eller andre forhold tilsier det, kan
siidaaene utarbeide nye eller revidere bruksreglene.
Reindriftsstyret oppfordrer distrikt 30B gjennom dialog og samarbeid
til å fortsatt arbeide med å utvikle bruksreglene. Styret oppfordrer
distriktet i løpet av 3 år, å evaluere bruksreglene spesielt med tanke
på beitegrensene. Reindriftsstyret ber Fylkesmannen vurdere om
distriktet bør konsulteres i forbindelse med dette arbeidet.
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Sak nr.:
75/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet nytt forslag til vedtak:

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

Saks nr.:
19/44391 Doknr

Saken utsettes.
Begrunnelse:
Reindriftsstyret vil diskutere innholdet i aktivitetskravet ved
siidaandelsoverføring på neste reindriftsstyremøte.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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Sak nr.:
76/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret fremmet tilleggsforslag i Landbruksdirektoratets
innstilling.

Tittel:
Reindriftsstyrets vedtak - klage på pålegg og
tvangsmulkt etter §§ 75 og 76

Saks nr.:
19/27434 Doknr

Forslag til tillegg:
Reindriftsstyret ber Fylkesmannen sørge for at ulovlig beitende rein
utdrives snarest.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reindriftsstyret stadfester fylkesmannens vedtak datert 25. mars
2019. Klagen tas ikke til følge.
Begrunnelse
Fylkesmannen hadde hjemmel for sitt vedtak om pålegg etter
reindriftsloven § 75. Vilkåret for ileggelse av tvangsmulkt etter § 76 er
dermed oppfylt, og fylkesmannens vedtak av 25. mars 2019 er gyldig.
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Sak nr.:
77/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Reindriftsstyret tok sakene til orientering.

Vedtak:

Tittel:
Delegerte saker - rapportering til
Reindriftsstyret

Saks nr.:
19/64953 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
07/19
Behandling:
12.12.2019

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 24 av 29

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av gjeterhytte - Ánnejohka i
Nesseby kommune

Saks nr.:
19/40971 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
08/19
Behandling:
12.12.2019

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 25 av 29

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av gjeterhytte ved
Merraskardvatnet i Hemnes kommune

Saks nr.:
19/36725 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
09/19
Behandling:
12.12.2019

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 26 av 29

Sektor:
Tittel:
Vedtak - Svar på søknad om overføring av
gjeterhytte i reindriften - Diergi gnr 4 bnr 1
Nesseby kommune

Saks nr.:
19/62492 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
10/19
Behandling:
12.12.2019

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 27 av 29

Sektor:
Tittel:
Vedtak på søknad - godkjenning av gjeterhytte

Saks nr.:
19/35852 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
78/19
Behandling:
12.12.2019

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 28 av 29

Sektor:
Tittel:
Eventuelt

Saks nr.:
19/64953 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 29 av 29

Sak nr.:
79/19
Behandling:
12.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Protokoll godkjent.

Vedtak:

Tittel:
Godkjenning av protokoll

Saks nr.:
19/64953 Doknr

