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Notiser

Ny reindriftslov er vedtatt som lov 15. juni 
2007 nr. 40  
Øyvind Ravna

Dette innebærer at reindriftsskjønn som jord-
skifterettene kan holde etter jskl. § 6 a (første
ledd) er gitt nytt lovsted, med ikke endret i rea-
liteten. Samtidig er jordskifteretten gitt utvidet
saklig kompetanse etter jskl. § 6 a annet ledd.

Det er snart 10 år siden Landbruksdepartemen-
tet oppnevnte et lovutvalg for å utrede endringer
i reindriftsloven. Utvalget leverte sin innstilling
15. mars 2001 som NOU 2001:35. Det videre lov-
arbeidet gikk en stund forholdsvis langsomt,
men i januar inneværende år la Landbruks- og
matdepartemetet fram sitt lovforslag Ot.prp. nr.
25 (2006–2007). Den videre prosessen har gått
raskt; lovforslaget passerte Odels- og lagtinget i
vårsesjonen, og ble sanksjonert i statsråd som
lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reinl.). Lo-
ven ble satt i kraft 1. juli 2007.

Den raske prosessen innebar at mitt bidrag
om «Gjerdehold til støtte for reineiers driveplikt
etter reindriftsloven § 26 tredje ledd» i forrige
nummer av Kart og Plan, viste til en lov som
ikke lenger var ikraft omtrent  da de fleste
abonnentene fikk tidsskriftet i postkassa. 

I den sammenheng vil jeg nevne at selv om
lovhenvisningen er endret, er bestemmelsen
som omtales i artikkelen ikke endret i realiteten,
slik at artikkelen fortsatt har samme aktualitet.

Reindriftslovutvalgets mandat var å se på
(1) styringen og forvaltningen av reindriften og
(2) de interne forhold i reindriften, herunder
den enkelte reineiers rettsstilling. Det er der-
med i hovedsak innen disse områdene loven
skiller seg ut fra den forrige. Dette innebærer
at den adgang det har vært til å kreve skjønn
for jordskifteretten i medhold av reindriftslo-
ven, jf. jskl. § 6 a første ledd, er videreført uten
realitetsendringer.

Bestemmelsen om gjerdeskjønn finnes nå i
reinl. § 69 [§ 26 tredje ledd]1. De øvrige hjemle-
ne for skjønn jordskifteretten kan holde i med-
hold av reindriftsloven, finnes i reinl. § 21 an-
net ledd (flyttleier) [§ 10 nr. 4], § 24 annet ledd
(gjerder og andre anlegg) [§ 12 annet ledd], § 25
tredje ledd (brensel og trevirke i det samiske

reinbeiteområdet) [§ 13 tredje ledd] og § 63 an-
net og tredje ledd (utnytting av eiendom i rein-
beiteområde) [§ 15 annet og tredje ledd].

 Forøvrig kan man merke seg at den nye lo-
ven redaksjonelt er bygd opp på en annen måte
enn den forrige loven fra 1978, noe som bl.a.
har innebåret en opprydding hvor lovbestem-
melsene er fordelt på flere paragrafer. Den ny
loven har 83 paragrafer mot 37 i 1978-loven. 

De endringene som var foreslått i NOU
2001:35 som ville utvide jordskifterettens sakli-
ge kompetanse (se min artikkel «Forslag til end-
ringer i reindriftsloven og konsekvenser for jord-
skifterettenes oppgaver» i Kart og Plan nr.
2/2004 s. 82–90), er delvis vedtatt i den nye lo-
ven. Man kan merke seg at  jskl. § 6 a har fått et
annet ledd hvor det heter: «Jordskifteretten skal
behandle saker etter reindriftslova § 59 fjerde
ledd.» Bestemmelsen i reinl. § 59 fjerde ledd har
følgende ordlyd: «Leder av en siidaandel kan
bringe reglene om beitebruk inn for jordskifte-
retten innen seks måneder etter at de er god-
kjent av områdestyret. Regler om beitebruk som
slår urimelig ut overfor enkelte, eller er i strid
med rettigheter ervervet ved særskilt retts-
grunnlag, kan settes til side av jordskifteretten.»

Hva som ligger i denne bestemmelsen, håper
jeg å komme tilbake til ved en senere anledning.

Man kan også merke seg at jskl. § 2 første
ledd bokstav c nr. 3 hvor det het at jordskifte kan
gå ut på å: «gi reglar om bruken i område der det
går føre seg reindrift etter lov 9. juni 1978 nr. 49
om reindrift § 2» er endret til å «gi reglar om bru-
ken i område i det samiske reinbeiteområdet der
det går føre seg reindrift». Liknende endringer
er også gjort i § 6 a første ledd, § 35 i, § 36 annet
ledd, § 88 andre ledd og § 88 a.

Dette er ikke ment å være noen realitetsend-
ring, men en endring i samsvar med terminolo-
gien i den nye reindriftsloven, se Ot.prp. nr. 25
(2006 – 2007) s. 73 sp. 2. Det må imidlertid etter
mitt skjønn likevel ses i sammenheng med den
nye bestemelsen i reinl. § 4 første ledd hvor det
heter: «Den samiske befolkningen har på
grunnlag av alders tids bruk rett til å utøve
reindrift innenfor de delene av fylkene Finn-
mark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-
Trøndelag og Hedmark hvor reindriftssamene
fra gammelt av har utøvet reindrift …» 

1. For ordens skyld har jeg satt henvisning til de gamle lovstedene i hakeparentes bak de ny bestemmelsene.




