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Personalia
Ny doktorgrad: Øyvind Ravna
Utdanning: Cand. agric. (jordskiftekandidat)
ved Norges Landbrukshøgskole 1987.
Grad: Doctor juris.
Disputas: Det juridiske fakultet, Universite-
tet i Tromsø den 22. april 2008. 

Avhandlingens tittel: Rettsutgreiing og
bruksordning i reindriftsområder. En under-
søkelse av om beitebruk i reindriftsområder
kan gjøres mer tjenlig ved bruk av jordskifte-
lovgivningens virkemidler.

Rettsutgreiing og bruksordning i reindrifts-
områder er den tredje samerettslige avhand-
lingen som er levert til bedømmelse for gra-
den dr. juris i Norge. Den går tungt inn i pro-
blemstillinger som er sentrale for å sikre en
bærekraftig bruk av reinbeiteområdene, og
dermed deler av det materielle grunnlaget
for samisk kulturutøvelse.

Jordbrukere og andre som utnytter ut-
marksressurser i landet vårt, har lenge kun-
net få sine eier- og bruksrettigheter rettslig
avklart av domstolene. De har også kunnet
kreve beitebruk ordnet og fordelt mellom de
berettigede gjennom bruksordning avholdt
av jordskifterettene. Reindriftsutøvere har
ikke hatt den samme muligheten. På 1990-
tallet ble det initiert et arbeid med hensikt å
utvide jordskifteloven til å omfatte ordning
av reindriftssamers bruksrettigheter. Lovut-
videlsen ble vedtatt i 1996. Den ble avgren-
set til å omfatte forhold mellom reindriftsut-
øvere og andre interesser. 

I avhandlingen blir reglene for rettsavkla-
ring og ordning av beitebruk i områder hvor
det foregår reindrift undersøkt. Innlednings-
vis påpekes det at det kun er gjennomført tre
bruksordningssaker etter lovreglene som ble
vedtatt i 1996. I analysen av bruksordnings-
reglene påvises det at å gi jordskifteloven an-
vendelse på forhold mellom reineiere og bu-
feholdere, skaper problemer som ikke har
vært overveid av lovgiver. I lovgivningsarbei-
det er det eksempelvis ikke avklart hvordan
skiftegrunnlaget og de grunnleggende mate-
rielle vilkår for jordskifte; tjenlighetskriteri-

et og ikke-tapsgarantien, skal kunne prøves i
saker hvor reindriftsutøvere er parter. Lov-
givningen må således på dette området sies å
være mangelfull.

At jordskiftelovgivningen er under revi-
sjon, aktualiserer avhandlingen. De lege fe-
renda framsettes det forslag for å tilretteleg-
ge for en mer formålstjenlig lovgivning, her-
under regler for bruksordning internt i rein-
driften, og opprettelse av en egen reindrifts-
domstol etter modell av jordskifterettene.

Avhandlingen drøfter også hvordan rett-
suvisse innad i reindriften, og mellom rein-
driftsutøvere og bufeholdere bør løses. Det
blir bl.a. undersøkt om reglene om hevd og
alders tids bruk er egnet for å løse slike
rettstvister og brukskonflikter 

I avhandlingen blir også reindriftsrettens
utvikling og rettslig status i dag undersøkt,
hvor rettskildene fremstilles på en måte som
av opponentene er omtalt som nyskapende. 

Øyvind Ravna er den første jordskiftekandi-
dat som er tildelt en doktorgrad innen juss.

Øyvind Ravna, Faculty of Law, University of
Tromsø and Head of the Land Consolidation
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