2

Nr. 126 - Tirsdag 5. juli 2011
OĐASDOAIMMATEADDJI/NYHETSREDAKTØR:

VÁLDODOAIMMATEADDJI/ SJEFREDAKTØR:

DOAIMMATUSČÁLLIT/REDAKSJONSSEKRETÆRER:

	TOR KJETIL KRISTOFFERSEN	GEIR WULFF	ODDGEIR JOHANSEN
			LARS BIRGER PERSEN

Reindriftsdomstol?
Et stort flertall av reindriftsutøve
re føler behov for en uavhengig
instans som kan løse konflikter
og beitebruk innen reindrifta.
Dette kommer frem i en under
søkelse som dr. juris Øyvind Rav
na og Jan Josef Olli foretok i
2007, og som nylig er blitt publi
sert.
Undersøkelsen ble foretatt
blant reineiere i Karasjok, Kauto
keino og sørområdet. Selv om
det er gått noen år siden under
søkelsen ble foretatt, er behovet
for en konfliktløser innad i rein
drifta ikke blitt noe mindre med
tida. Heller tvert. Konfliktene sy
nes mange steder å ha forsterket

«Viddas lov»
må vike for
en mer «sivilisert»
rettspleie

seg, og til tider kan det gå direk
te på helsa løs for de involverte
reindriftsutøvere.
Hele 81,6 % av svarene i Rav
nas og Ollis undersøkelse ønsker
en nøytral konfliktløser, og nes
ten like mange (79,6 %) mener
at en domstol av typen jordskif
terett med reindriftskompetanse
kan være egna til denne viktige
oppgaven.
Dette er et soleklart signal
som myndighetene bør ta svært
alvorlig. Tradisjonelt har staten
oppfattet reindriftsrett som en
slags offentlig tildelt næringsrett.
Denne åpenbart forelda retts
oppfatningen har de siste år vært
på sterkt vikende front. I stedet
er det vokst frem en stadig bre
dere aksept for at reindriftsret
ten er en tinglig rettighet på linje
med andre bruksrettigheter, og
som dermed har et ekspropria
sjonsvern etter grunnloven.
Det kan ikke herske noe tvil
om at reindriftsutøvere – i likhet
med alle andre mennesker – kan

erverve rettigheter ved hevd og
alders tids bruk. Dette er rettig
heter som følger de menneskene
som har ervervet rettigheten, og
altså ikke noen tildelt nærings
rett som forvaltningen kan skalte
og valte med.
Etter vår oppfatning har sta
ten gått for langt i å regulere
privatrettslige forhold tilknytta
reindrifta, herunder retten til å
eie rein. Eksempelvis er forbudet
mot såkalte sytingsrein rettslig
tvilsomt og har kun vært egna til
å ødelegge samholdet mellom
reindrifta og det øvrige samiske
samfunn.
Norsk lovgivning har vært på
sviktende grunn når den ikke i
tilstrekkelig grad har respektert
reindriftsfolkets historiske og ju
ridiske rettsgrunnlag. Dette har
medført at det offentlige har
regulert utøvelsen av reindrift
på en måte som har krenket his
toriske rettigheter og dermed
skapt konflikter innad i reindrifta.
Samt at myndighetene har luk

ket øynene for de reindriftsutø
vere som har tatt seg til rette på
andre reineieres beiteområder.
Tida må nå være moden for at
«viddas lov» – den sterkestes rett
– må vike for en mer «sivilisert»
rettspleie. Derfor er det på høy
tid at det etableres rettsinstans
med faglig kompetanse til å be
handle konflikter og beitebruk
innen reindrifta.
Det vil være en god løsning å
legge denne oppgaven til jord
skifteretten. Her vil det etter vårt
syn være naturlig å utvikle Finn
mark jordskifterett til en kompe
tansedomstol for reindriftssaker.
For at denne rettsinstansen skal
ha nødvendig legitimitet og tro
verdighet blant utøverne må
dommeren, i tillegg til fagkunn
skap om reindrift og beitekvali
tet, også ha solid kunnskap om
det samiske samfunn, tradisjoner
og rettsoppfatninger. Helst bør
dommeren være samisktalende.
Også meddommere må ha kunn
skap om reindrift.

Dødsfall i Sápmi
Margrethe Helene Pedersen
9750 Honningsvåg, pensjonist, født
17. juli 1921, døde 29. juni 2011.
Ellen Ingeborg Selfors
8250 Rognan, pensjonist, født 14. januar 1938 i Fauske, døde 1. juli 2011.
Datter av sjåfør Oskar Ingemand Selfors (1900-1960) fra Fauske i Saltdal
og hustru Aasta Fiva (1900-1986) fra
Fauske i Saltdal.

mer planking i lakselv:
Lørdag kunne Ságat skrive om fenomenet «planking» som går ut på å legge seg flat på magen på rare
steder, for deretter å forevige øyeblikket med et bilde. En leser har sendt inn det bildet i etterkant med
teksten: «Plankingbølgen sprer seg i Lakselv.»
(Foto: Privat)

SOLA
Guovdageaidnu:
05.07.: over horisonten
06.07.: over horisonten

Karasjok/Kárášjohka:
05.07.: over horisonten
06.07.: over horisonten

Lakselv/Leavdnja:
05.07.: over horisonten
06.07.: over horisonten

Tanabru/Deanušaldi:
05.07.: over horisonten
06.07.: over horisonten

Snåsa/Snåasen:
05.07.: opp kl. 02.53, ned kl. 23.35
06.07.: opp kl. 02.55, ned kl. 23.33

Kjøpsvik/Gášluokta:
05.07.: over horisonten
06.07.: over horisonten

Olderdalen/Dálošvákki:
05.07.: over horisonten
06.07.: over horisonten

FLO OG FJÆRE

MÅNEN
Guovdageaidnu:
05.07.: opp kl. 08.51, ned kl. 22.42
06.07.: opp kl. 10.47, ned kl. 21.32

Karasjok/Kárášjohka:
05.07.: opp kl. 08.39, ned kl. 22.33
06.07.: opp kl. 10.36, ned kl. 22.21

Lakselv/Leavdnja:
05.07.: ned kl. 08.39, opp kl. 22.36
06.07.: ned kl. 10.39, opp kl. 22.22

Hamnbukt/Havnamohkki
(Lakselv/Leavdnja):
Tirsdag 05.07
Fjære 00.31,flo 06.36.
Fjære 13.01,flo 19.09
Onsdag 06.07
Fjære 01.16, flo 07.21.
Fjære 13.48, flo 19.58.

Tanabru/Deanušaldi:

Russenes: ÷ 6 min
Lillefjord: ÷ 1t 13 min

05.07.: opp kl. 08.24, ned kl. 22.24
06.07.: opp kl. 10.25, ned kl. 22.09

Kjøpsvik/Gášluokta:

Snåsa/Snåasen:
05.07.: opp kl. 09.50, ned kl. 23.20
06.07.: opp kl. 11.31, ned kl. 23.22

Kjøpsvik/Gášluokta:
05.07.: opp kl. 09.23, ned kl. 23.08
06.07.: opp kl. 11.15, ned kl. 23.00

Olderdalen/Dálošvákki:
05.07.: opp kl. 09.00, ned kl. 22.53
06.07.: opp kl. 10.58, ned kl. 22.41
01.07.
31.07.

08.07.

15.07.

23.07.

Tirsdag 05.07
Flo 03.50, fjære 10.20.
Flo 16.20, fjære 22.27.
Onsdag 06.07
Flo 04.33, fjære 11.06.
Flo 17.07, fjære 23.15.

Smalfjord/Ráddovuotna
(Tana/Deatnu):
Tirsdag 05.07
Flo 05.59, fjære 12.18.
Flo 18.11.
Onsdag 06.07
Fjære 00.23, flo 06.33.
Fjære 12.55, flo 18.49.
Karlebotn: ÷ 1t 2 min
Grense Jakobselv: ÷ 1t 3 min
Skjånes: Som Smalfjord
Ifjord: ÷ 46 min

Lyngseidet/Ivgumuotki:
Tirsdag 05.07
Flo 04.41, fjære 11.00.
Flo 17.14, fjære 23.13.
Onsdag 06.07
Flo 05.26, fjære 11.46.
Flo 18.02, fjære 24.00.

