Saltfjellet reinbeitedistrikt
Junkerdal
8255 Røkland

01.10.13

Adresseliste
Uttalelse til forslag om ny Norsk – Svensk reinbeitekonvensjon.
Viser til forslaget fra arbeidsgruppen v/Ellinor Marita Jåma og allerede signerte forslag
til konvensjons avtale.
Viser også til Saltfjellet rbd sine uttalelser til sametinget av 8.5.2009, 25.11.09 og brev til
arbeids- og forhandlingsutvalg v/Per Mathis Oskal av 05.12.03.
Saltfjellet reinbeitedistrikt er sterkt imot områdeprotokollen til det signerte forslag til
konvensjons avtale. Dette innebærer at vi mister ca. 40% av vinterbeitelandet innenfor
vårt reinbeitedistrikt i Norge. I realiteten innebærer det at vi mister alle de viktigste,
stabile og beste vinterbeiteområdene med innenlands klima. Disse områdene har vi
utøvd reindriften vår på i alle år og vi er totalt avhengige av disse grensenære
beiteområdene for vår drift. Dette da det er vinterbeiteområder som er
minimumsfaktoren i saltfjellet rbd.
Vi har et øvre godkjente reintall på 3500 rein. I det foreslåtte beiteområdet i Storsund vil
vi ha beiterett for 1500 rein. Det er da ca. 2000 rein som skal ha vinterbeite innenfor
vårt rbd på Norsk sokkel. Derfor må vi spre oss over flere beiteområder for å utnytte
beiteressursene på best mulig måte.
Vi har derfor kjempet og kjemper fortsatt med ” nebb og klør” mot storsamfunnets
ønske om ulike inngrep for å bevare disse sentrale områdene.
Ratifisering av signerte forslag til Norsk – Svensk reinbeitekonvensjon med tilhørende
områdeprotokoll vil resultere i et statlig overgrep mot vårt reinbeitedistrikt. Dette med
bakgrunn i allerede utfyllende argumentasjon fra oss(8.5.2009 og 25.11.09) og statens
overlegenhet i eventuelle rettslige prosesser som vil kunne oppstå ved ratifisering. Dette
også da reinbeitedistriktenes økonomi vil ha ingen eller dårligere mulighet til å stille
opp mot staten i en slik prosess. Dette vil føre til katastrofale konsekvenser for vår
fremtidige reindrift.
Vi støtter i hovedsak arbeidsgruppens forslag til Norsk – Svensk reinbeitekonvensjon.
Dette med forbehold om at vi sikres garanti for at vi ikke vil miste, få redusert, eller
risikere kraftig forringelse av viktige beiteområder innenfor vårt rbd. Områdene og det
signerte forslagets konsekvenser er utfyllende forklart i brev av 8.5.2009 og 25.11.09.
(svanjgga a, b og Andfjell).
Forslaget uten en slik garanti vil føre til alt for stor usikkerhet for vår videre reindrift og
eksistens i Saltfjellet rbd. Vi er Nordlands største reinbeitedistrikt og innehar også ca.
40% av direkte berørte reintall i Fylket.
Arbeidsgruppens forslag og det signerte forslaget innehar begge en hel del gode
løsninger. Men vi anser at arbeidsutvalgets forslag innehar gunstigere
rammebetingelser for at man ved grenseoverskridende reindrift skal kunne fortsette å
bedrive økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig reindrift og det med godt
samarbeid.

Det er meget beklagelig at arbeidsutvalgets tidsplan og mandat var redusert til 1 år, og
bare gjøre endringer i konvensjonsteksten men ikke berøre områdeprotokollen som jo
er det store problemet i denne sammenheng.
Det er også noe som kom fram av sametingets plenumsvedtak fra 2010, hvor man
ønsket at det skulle arbeides med områdeprotokollen og ikke konvensjonsteksten som
nå har vert tema.
Vi påpekte tidlig at hvis man skulle lykkes med arbeidsgruppens arbeid, så måtte
angrensede samebyer og rbd møtes til forhandlinger under arbeidsgruppens ledelse og
initiativ.
Faktum er at uavhengig av hvilket forslag som eventuelt blir ratifisert uten at vi gis
garanti for våre beiteområder i Norge. Så vil ikke reindriften i vårt distrikt kunne drives
med støtte av verken artikkel 1 eller 2 i arbeidsgruppens forslag eller artikkel 2 i det
signerte forslaget.
Håper at vi i denne omgang får gehør for våre uttalelser, at våre synspunkter
respekteres og at det ordnes opp i det foreslåtte overgrepet mot oss. Sånn at vi også kan
fortsette å bedrive en økologis, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift nå og også
for kommende generasjoner.

Med Hilsen
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