Om etablering av konvensjonsområder i sørlige Jemtland/Härjedalen og Sør Trøndelag.
Det konstateres at vedlegg 1 (Områdeprotokollen) til det signerte utkast til ny konvensjon om den
grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige nå også omfatter områder i Jämtland og
Härjedalen på den ene side og områder i Sør Trøndelag på den andre side.
Det konstateres videre at disse områdene ikke har vært underlagt hverken Lappekodisillen
bestemmelser, slik disse framkommer av Lappekodisillens §§ 3 og 5 eller tidligere
reinbeitekonvensjoner mellom Norge og Sverige. Likeså konstateres at disse områdene heller ikke var
omfattet i Avtale mellom regjeringen i Kongeriket Sverige og regjeringen i Kongeriket Norge om
opprettelse av og mandat for en blandet svensk-norsk reinbeitekommisjon av 29. april 1997 , i det
artikkel 2 b begrenser mandatet til "... og den nordligste del av Nord-Trøndelag fylke, samt i
Norrbottens og Vesterbottens län og i den nordligste del av Jämtlands län.
De anbefalinger som måtte ha vært lagt til grunn for disse tilføyelser i det signerte utkast til
konvensjon synes ikke å være båret fram av gjensidige lokale ønsker og behov, og det konstateres at
denne tilføyelse kun har skapt strid i et område hvor partene tidligere har samarbeidet over grensen
etter behov og hvor dette har framstått som praktisk og nødvendig. Det bør fortsatt legges til rette
for frivillig inngåtte avtaler.
Vi anmoder derfor om at ovenfor nevnte tilføyelser strykes fra Områdeprotokollen, men likevel slik
at grenseoverskridende reindrift basert på avtaler mellom grensenære samebyer og reinbeitedistrikt
også tilstås de samme rettigheter og friheter som forøvrig gjelder for grenseoverskridende reindrift i
henhold til konvensjonen, herunder artikklene 9 og 10.
Videre anmoder vi om at det gjøres endringer i områdeprotokollens særskilte bestemmelser om
gjerder. Artikkel 45 fastslår at det skal være gjerder på angitte strekninger langs riksgrensen. Det
konstateres imidlertid at artikkel 46 unntar visse gjerdestrekninger fra den avtalte ansvarsfordeling
mellom statene om oppføring og vedlikehold i de tilfeller gjerder er oppført på grunn av andre
forpliktelser. Av hensyn til de overordnede formål om regulering og ordnede forhold for såvel den
grensenære reindrift som den grenseoverskridende, vil vi forutsette at i de tilfeller det er avtalt at
grensegjerder skal oppføres, bør dette være statenes ansvar. Dersom slik oppføring tidligere har
skjedd med hjemmel i andre forpliktelser, bør det så langt det er mulig og finnes rimelig søkes
regress hos den opprinnelige forpliktede.

