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SA M EN ES VE N N

Den nye reinbeitekonvensjonen
mellom Norge og' Sverige rådte
i Lraft den 1. mai iår. Awalebegielder bl. a. spørsstemmelsene
målet om de svenskebeiterettigheter i Troms, Nordland og NordTrøndelag fylker, og har vel i
første reklce interessefor reindriftssamenei dissefylkene (dvs.
Når den nye konfor sør-samene).
vensionenlikevel påkaller oppmerksomhetlangt ut over denne
lille minoritets rekker, et det særlig fordi reinbeitesakeni generasjoner er blitt beraktet som noe
på den norav et slcoleeksempel
ske stats manglendeforståelsefor
livsvilctige in'
samebefolkningens
teresser.Fot mange er således
reinbeitesakenblitt en merkesak.
Den nye konvensionenavløser
bI. a. den såkakeLappekodicillen
av t75L og en konvensjon av
L9L9. Fra norslcside haddeman
tatt initiativet til en revision av
fordi 1919-konvensjoavtaleverket
nen haddevist seglite tidsmessig
og lite tilfredsstillendefor NorOm
ge og norsk reindriftsnæring.
den nye konvensjonvil vise segå
være bedre, gjenstår foreløPigå
redese. Ifølge våre myndigheters
gjørelse(St. prp. nr. 106) er hovedpunktenei den nye konvensjonendisse:
<<a)I sahsvar med de någiel-

dende reglet giøt svenslcesamer
bruk av stel€ og sammenhengeude
beiteområderi Norge. Disse vil
bli vesentligredusert,med ca-67
% i Nordland og med ca. 70 Vo
i Troms. Bottsett fra AniavassdaIen i Troms vil de svenskebeiter
heretter stort sett omfatte bare
grenseområder.
b) De norske samers rett til
vinterbeite efter 19l9-konvensjonen har i praksisvist segvanske'
lte A'utøve. En har nå oPPnådd
at den nye overenskomstgir norske samerenerett til brul( av bestemte områder for vinterbeite i
Sverige. Derved oPPnåsen frigjøtng av store områder, -som
kan stilles til disposisionfor bl. a.
s'mer i Finnmarlcsom trengernYe
beiter.
av
c) K-arlstad-konvensionen
1905 om flyttlapPers adgangtil
reinbeiting m. m. skal oPPheves.
Dermedbortfallet klausulenom at
Lappekodicillenav t75L iklce enav en av Partene.
sidigkan oPpsies
d) Den nye overenskomstom
reinbeitevil silce norskeog svennæringsgrunn'
ske reindriftssamers
fremover.Denlag i en generasion
ne gruppe av henholdsvisnorske
og svenskeborgerehar dermed
fått vissegarantierfor opprettholdelse av sin egenartog livsstil.>>

Dette kan synes tilforlatelig
er en ytnok, men reinbeitesaken
terst komplisertsak, med mange
sider som har betydning for en
samletvurdering av den nye konvensjonen.Forarbeidettil den nye
konvensionenvarte i en årrekke,
og utvilsomt ble det her nedlagt
mye verdifullt arbeidefor å bringe
reinbeitesakenvel i havn. Ikke
minst har den blandede norsksvenske reinbeitekommisjonutfwt et stori og ir:rponerendearbeide av praktilL og teknisk natur. (Den norslcegruppe i kommisionenble ledet av en så fremståendemann som fylkesmann
Bue Fjermeros; de samiskerepresentanterfor Norge var Arvid
Dahl og Johan Mathis Eira).
Kommisjonenhaddeimidlertid ikke mandat til å behandle rettsspørsmål,reinbeitesakensprinsipielle, politiske sider var det såIedes embedsmenni Utenriksdepartementetsom tok seg av.
i

Det er, både før og efter inn'
gåelsenav den nye konvension,
i
reist spørsmålom konvensionen
tilstrekkelig grad er basert På
prinsippetom giensidighet;giensidigefordelerog ytelser. Sikkent
nok er det iallfall at våte myndighetersoppuedeni forbindelserned

inngåelsen
av den nye konvensio'
nen er blitt gjenstandfor en omfattendeog til dels skarp kritikk,
bl, a. i deler av hovedstadspressen, men ogsåfra samisk hold.
Ikl<e minst er det grunn til å
merke segat formanneni Norges
Reindriftsamers Landsforening,
Paul Fjellheim, på foreningens
landsmøtepå Rørosi sommerutrykte kritikk over at de norske
myndigheterikke haddelagt frem
til samene,
forhandlingsresultatet
slik man haddegjort det i Svedge. En sak som imidlertid fortjener særlig oppmerksomheti
denneforbindelse,er det brev som
i april iår ble sendt Stortinget,
underskrevet av 47 samer (alle
familieoverhoder)som ha,r si'tt
livsoppholdav reindtift. I brevet
ble det protestertmot den foreslåtte nye reinbeitekonvension
mellomNorgeog Sverig€,og Stortinget ble bedt om
konven^t
sjons-utlcastet
ble awist. Brevet
nåddeStortingetet par dagerfor
sent til at det kunne bli tatt med
i'den saksbehandlingsom gikk
forut for godkjennelsenav konvensjonen.Brevet ble imidlertid
samtidig også sendt Norsk Tele(NTB) gg Norsk Riksgramb5'1fi
lringkasting (NRK). Ingen av de
to instanser,hvis oppgavedet vel

skulle være A formidle slikt nyhetsstoff til offentligheten, fant
det bryet verdt å refererebrevet.
Det kan synesunderlig og beklagelig at dette brevet er blitt
så lite påaktet.De 47 underskriverne er såvidt vites hverken PoIitiske rabulisterellbr uansvarlige
kverulanter. Tvertimot omfatter
de en rekke personersom nyter
stor anseelse
og aktelseblant si'tt
en
folk og innen sin næringsgren;
er bl. a. innehaver av
av
-dem
Kongens Fortienstmedaliei gull
for fremragendereinskjøtsel.Disse
personenerepresentererde norske
samedistriktersom blir berørt av
bestemmelsene
i dennorsk-svenske
reinbeitekonvensjonen.I spørsmål vedrørendedenne konvensionen skulle man tro de utgiør en
høyst msningsberettiget grupPe
mennesker,som skulle kunne uttale s€g med større sakkunnskap
enn de fleste.Brevet fra de 47 vat
da også en seriøs og begrunnet
protest, som dessutengav konkrete og konsuuktive forslag om
hvordan reinbeitekonvensjonens
skjevheterbest kunne rettesopp.
Jeg skal ikke her komme nærmeie inn på det sakligegrunnlag
for den kritikk somhar blitt rettet
mot våre myndigheteri anledning
av den nye reinbeitekonvensjonen.

De siste ord er imidlemid neppe
sagt i denne salc,og man må kunne vente at de mest omsffidte forhold efter hvert vil bU klarlagt
og om nødvendigrettet På.

