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NOU 1984: 18 Om 

samenes rettsstilling

Etablering av ordninger 

som ivaretar politiske og 

kulturelle rettigheter for 

samene som folk. 

Sameloven av 1987 og 

etableringen av 

Sametinget

Grunnloven § 110 a

Sametinget



NOU 1997: 4

Rettigheter til og 

forvaltningen av grunn og 

naturressurser i Finnmark

Finnmarksloven av 2005: 

Finnmarkseiendommen 

Rettighetskartlegging.

Finnmark



Finnmark

Troms Kart fra 1990-tallet

Alt det grønne markerer det som da var

å anse som statens grunn.

Statens grunn i Finnmark overført til

Finnmarkseiendommen 1. juli 2006.



Statsgrunn 

Statsallmening 

(fjelloven)

Privateid grunn

Det geografiske området

for Samerettsutvalget 2



Samerettsutvalgets mandat -
Utvalget skal blant annet:

* gi en historisk redegjørelse for sedvaner, rettsoppfatninger og 

rettsregler fra og med Hedmark til og med Troms;

* fremstille rettsutviklingen og rettstilstanden i dag;

* identifisere områder i samsvar med ILO-konv. nr. 169 art 14; 

* utrede behovet for lovendringer som kan trygge samisk bruk av 

grunn og naturressurser; 

* utrede lokal forvaltning av grunn og naturressurser, herunder 

om fjellova skal legges til grunn for forvaltningen;

* vurdere reindriftens arealbruk og rettigheter.



Sentrale føringer i mandatet

* Forslagene skal trygge samenes muligheter til å utnytte  

naturressursene.

* Den ikke-samiske befolkningens interesser skal anerkjennes. 

* Hensynet til å bevare og sikre samisk kultur og levemåte skal 

stå sentralt.

* Forslagene skal ligge godt innenfor folkerettens rammer.

* Forslagene skal så langt som mulig virke konfliktdempende.



• Jon Gauslaa (leder)seniorrådgiver i Justisdepartementet, Oslo

• Else Grete Broderstad, leder av Samisk senter ved UiT, Tromsø

• Kirsti Strøm Bull, Oslo

• Gunveig Elvsæter Eggen, turistvert, Engerdal

• Kristina J. Eira, reineier, Troms, representerer Norske 
Reindriftsamers Landsforbund

• Amund Eriksen, regionsjef, Tysfjord, foreslått av Sametinget

• Paul Fjellheim, veterinær, Røros, foreslått av Sametinget

• John Kappfjell, reineier, Majavatn, foreslått av Nordland 
fylkeskommune

• Eilif O. Larsen, gårdbruker, Kåfjord i Troms

• Siri Parmann, fagleder Norges Jeger- og fiskerforbund, Bærum, 
representerer Friluftslivets Fellesorganisasjon

• Caroline Lund, adv.firmaet Lund & Co, Oslo, representerer 
Utmarkskommunenes sammenslutning

• Roger Pedersen, sivilansatt i forsvaret, foreslått av Sametinget

• Dagfinn Reiersen, distriktssjef i Statskog Troms, Bardu

• Johan Petter Røssvoll, gårdbruker, Rana, representerer Norges 
Bondelag, bonde- og småbrukerlaget og Norges Skogeierforbund, 

• Nanni Westerfjeld, førstekonsulent, Snåsa, foreslått av Sametinget



Oversikt over innstillingen

NOU 2007: 13  Den nye sameretten
* Lovforslag (kapittel 1)

* Obligatoriske innledende kapitler (kapittel 2 til 4).

* Bakgrunnsutredninger av relevant folkerett og nasjonal rett (kapittel 
5 til 11).

* Utvalgets vurderinger og lovforslag (kapittel 12 til 22, jf. kapittel 24).

• Økonomiske og administrative konsekvenser (kapittel 23).

• Merknader til bestemmelsene i lovforslaget (kapittel 24)

NOU 2007: 14_ Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til 
Troms

* Inneholder 17 historiske bakgrunnsutredninger: Behandler 
næringsforhold, ressursbruk, rettshistorie, sedvaner og 
bosettingsforhold mv.



Kartlegging og anerkjennelse av rettigheter 
(NOU 2007: 13 kapittel 12 og 13)

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater

Artikkel 14

1. Vedkommende folks rettigheter til eierskap og besittelse av de 
landområder der de tradisjonelt lever, skal anerkjennes. Når 
forholdene tilsier det, skal det også treffes tiltak for å sikre 
vedkommende folks rett til å bruke landområder der de ikke er de 
eneste som lever, men som de tradisjonelt har hatt tilgang til for sitt 
livsopphold og sin tradisjonelle virksomhet. I denne sammenheng 
skal det legges spesiell vekt på situasjonen for nomadiske folk og 
personer som driver flyttejordbruk.

2. Regjeringene skal etter behov iverksette nødvendige tiltak for å 
identifisere de landområder der vedkommende folk tradisjonelt lever, 
og sikre effektivt vern av deres rettigheter til eierskap og besittelse.

3. Tilfredsstillende prosedyrer skal etableres i nasjonal rettsorden for 
å avgjøre rettskrav knyttet til landområder fra vedkommende folk.



Kartlegging og anerkjennelse av rettigheter

Kartleggingskommisjon og utmarksdomstol: 

• Staten plikter etter ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 å identifisere
samiske rettigheter og å etablere et egnet apparat for å avklare 
tvister om slike rettigheter.

* Kartleggingen skal avklare om det gjennom lang tids bruk er 
etablert eier- eller bruksrettigheter til grunn og naturressurser i 
tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover

* Kartlegging av eksisterende, men ikke formelt anerkjente rettigheter. 
Mål: bringe de formelle rettighetsforholdene i samsvar med de 
reelle. 



Forslag til lov om kartlegging av rettigheter til grunn og 

naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene fra og 

med Troms fylke og sørover

• Kartleggingen skal 

gjennomføres i de tradisjonelle 

samiske områdene fra og med 

Troms fylke og sørover. 

• Forslaget gjelder kartlegging 

så vel på offentlig eid grunn 

som på privateid grunn.

• Kartleggingen skal avklare 

eiendomsrett og 

bruksrettigheter



Nye forvaltningsordninger for gjenværende 

statsgrunn i tradisjonelle samiske områder
(NOU 2007: 13 kapittel 14 og 15)

Troms og Nordland

Hålogalandsallmenningen eller 
”revidert” Statskog?

Gjelder bare grunn som ikke eies av 
andre, altså grunn som staten har 
stått som eier av.

Områder som staten tidligere har stått 
som eier av og som gjennom 
kartlegging anses å være eid av 
andre – jfr. for eksempel 
Svartskogensaken – går selvfølgelig 
ikke inn i forvaltningsordningen.



Nordland og Troms: Forvaltning av gjenværende statsgrunn 

Hålogalandsallmenningen (foreslås av 9 medlemmer)

Nytt eierorgan: Hålogalandsallmenningen 

Styre: Oppnevnes av Nordland og

Troms fylkeskommuner og av Sametinget. 

HA forvalter grunnen og de ikke-fornybare

ressurser.

Begrensninger i HAs eierrådighet av

hensyn til bruksrettigheter på HAs grunn.

De fornybare ressursene – f.eks jakt og

fiske forvaltes av regionale utmarksstyrer.



Mindretallsforslag – Nordland og Troms
revidert Statskog eller utvidet Hålogalandsallmenning?

Mindretall A (3 medlemmer)

* Hålogalandsallmenning 

* Styresammensetning 3-3 (Sametinget, fylkestingene)

*   Hålogalandsallmenningens styre administrer utnyttelse 
av utmarksrettighetene. 

Mindretall B (2 medlemmer)

* Statskogs eierrådighet videreføres. 

* Regionale utmarksstyrer.



* Bygger videre på reglene for 
statsallmenninger (fjell-lova, men 
med endringer:

* Synliggjøring av reindriftsretten som 
selvstendig bruksrett i 
statsallmenninger i Nord-Trøndelag, 
Sør-Trøndelag og Hedmark hvor det 
drives samisk reindrift.

* Styrket reindriftsrepresentasjon i de 
aktuelle fjellstyrene. Sju medlemmer 
(to reindriftsberettigede, to 
jordbruksberettigede, jakt-, fiske- og 
friluftsinteresser).

Andre endringer:

* Anbefaler samisk representasjon i 
Statskogs styre.

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark

Statsallmenninger



Forslag til lov om Hålogalandsallmenningen -

Styresammensetning

Flertallet (7 medlemmer): Troms 
fylkeskommune oppnevner 2, Nordland 
fylkeskommune oppnevner 2 og Sametinget 
2.

Mindretallet (2 medlemmer): Troms og 
Nordland fylkeskommune oppnevner 
sammen 3 og Sametinget oppnevner 3.

Blant medlemmer til styret valgt av 
Sametinget skal minst ett styremedlem være 
representant for reindriften.

Medlemmene som hovedregel være bosatt i 
Troms eller Nordland. - En reineier som er 
bosatt i Finnmark, men har sommerbeite i 
Troms kan velges inn i styret.



Forvaltning av grunn og ikke-fornybare 

ressurser på Hålogalandsallmenningens grunn

§ 4 Forholdet til bestående rettigheter

Samene har kollektivt og individuelt gjennom langvarig bruk av 

land og vann opparbeidet rettigheter til Hålogalandsallmenningens 

grunn i Nordland og Troms.

Loven her gjelder ikke i den utstrekning annet følger av særlige 

rettsforhold og gjør ikke inngrep i kollektive og individuelle 

rettigheter til land og vann som samer og andre gjennom langvarig 

bruk har opparbeidet ved hevd eller alders tids bruk på 

Hålogalandsallmenningens grunn. Dette gjelder også de 

rettighetene utøvere av samisk reindrift, herunder 

grenseoverskridende reindrift, har på slikt grunnlag eller etter 

reindriftsloven.



Forvaltning av grunn og ikke-fornybare 

ressurser på Hålogalandsallmenningens grunn

§ 10 Grunndisponeringstiltak mv. – forholdet til  

bruksrettshaverne

Her gitt regler som skal sikre at bruksrettighet på 

Hålogalandsalmenningens grunn blir respektert.

§ 11 Grunndisponeringstiltak – saksbehandlingsregler 

Her gitt saksbehandlingsregler som skal sikre respekt for  

bruksrettighetene.



Utmarksrettigheter i Hålogalandsallmenningen

* Reindriftsretten har et selvstendig grunnlag i 
langvarig bruk, og er nærmere regulert i 
reindriftsloven. Lovforslaget endrer ikke dette.

* Lovfesting av rettigheter til jordbrukseiendom 
(beite; utvisning av trevirke, seter og 
tilleggsjord på nærmere vilkår)

* Jakt, fangst og fiske, viderefører i all hovedsak 
gjeldende regelverk for slik virksomhet på 
statsgrunn/i statsallmenninger. Fortrinn for 
innenbygdsboende.

* Særlige bestemmelser om uttak av trevirke for 
brensel og husflid.



Regionale utmarksstyrer på 

Hålogalandsallmenningens grunn

Hålogalandsallmenningens grunn inndeles i inntil seks 
regioner for utmarksforvaltningen med hvert sitt 
utmarksstyre som forvalter utmarksrettigheter som jakt, 
fiske og bufebeite.

Ved fastsettelsen av regionene skal det tas hensyn til 
grensene for reinbeitedistriktene.

Medlemmene i utmarksstyret oppnevnes av kommunene 
i regionen. Minst to av medlemmene skal representere 
jordbrukere og minst to skal representere de som driver 
reindrift i regionen, og slik at disse gruppene av 
rettighetshavere til sammen har flertall i utmarksstyret. 



Forslag om endringer i 

reindriftsloven. 

Forslag om egen lov om 

saksbehandling og 

konsultasjoner ved tiltak som 

kan få virkning for natur-

grunnlaget i tradisjonelle 

samiske områder.

Dette er forslag som gjelder i 

hele det samiske området 

uavhengig av hvem som eier 

grunnen.

Andre forslag fra Samerettsutvalget



Konsultasjoner og saksbehandling
NOU 2007: 13 kapittel 17 og 18

*   ILO-konvensjon nr. 169 har i artikkel 6 og 7 generelle regler om 
konsultasjoner og deltakelse for urfolk, og i artikkel 15 spesielle regler 
om dette ved utnyttelse av naturressurser.

* Konsultasjonene skal foregå med ”god vilje” (fra begge parter) og 
med sikte på å oppnå enighet om eller tilslutning til de foreslåtte 
tiltakene.

* Urfolket skal sikres reell innflytelse på prosessen og på vedtakets 
innhold, men det er intet krav at urfolket skal ha vetorett eller 
avgjørende innflytelse.

* Gjennomført i nasjonal rett, bl.a. gjennom konsultasjonsavtalen 
mellom Sametinget og regjeringen fra 2005, se kgl. res. av 1. juli 
2005. 



Utkast til lov om saksbehandling og konsultasjoner 

ved tiltak som kan få virkning for naturgrunnlaget 

i tradisjonelle samiske områder (saksbehandlings- og

konsultasjonsloven)

§ 1 Lovens formål og forholdet til folkeretten

Formålet med loven her er å legge forholdene til rette for å 

sikre et fortsatt naturgrunnlag for og vern av samisk materiell 

kulturutøvelse i samsvar med statens forpliktelser etter folkeretten.

Loven gjelder med de begrensningene som følger av artikkel 

27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og ILO-

konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. 

Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens bestemmelser om 

urfolk og minoriteter.


