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Angående anmodning om å avvente synspunkter fra FNs 
menneskerettighetskomité i sak om pålegg om forholdsmessig 
reduksjon av reintall - RBD 20 Fala 

Vi viser til deres henvendelse til statsminister Erna Solberg i ovennevnte sak, med kopi til 
landbruks- og matministeren, utenriksministeren, samt justis- og innvandringsministeren. 
 
Saken det henvises til, gjelder et vedtak om reduksjon av reinflokken til en 
siidaandelsinnehaver, Jovsset Ante Sara, i reinbeitedistrikt 20 Fala.  
 
Vi har registrert anmodningen fra Den norske Helsingforskomité, og vil nedenfor informere 
nærmere om saken og prosessen videre.  
 
Vedtaket overfor Jovsset Ante Sara er kommet som en del av en prosess som har gått over 
flere år, som et ledd i å sikre en bærekraftig reindrift i Finnmark. Denne prosessen har vært 
nødvendig for å tilpasse reintallet til beitegrunnlaget. Stortinget har gjennom mange år krevd 
at reintallet i deler av Finnmark måtte reduseres til et bærekraftig nivå. Dette har også blitt 
støttet opp av Riksrevisjonen.  

Tilpasning av reintallet vil først og fremst komme reindriften til gode, i form av en bedret 
beitesituasjon og bedre dyrevelferd. Videre vil et tilpasset reintall gi økt produksjon og økte 
inntekter for alle, også de med færrest dyr. 

Det er reindriftsnæringen selv som etter reindriftsloven har ansvaret for at reintallet er i 
samsvar med det som er fastsatt i bruksreglene. Dersom reintallet overstiger det fastsatte 
tallet, anviser loven to måter å redusere reintallet på. 

Det første alternativet, som er primærløsningen i loven, er at siidaen selv utarbeider en 
reduksjonsplan. I en slik reduksjonsplan kan siidaen velge å skjerme for eksempel unge 
etablerere, familier eller de som tidligere har redusert. 

Dersom siidaen ikke gjør dette, må Reindriftsstyret fatte vedtak om forholdsmessig 
reduksjon, dvs. prosentvis lik reduksjon for alle. Dette innebærer at de med høyest reintall 
må ta den største reduksjonen i en siida.  
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Side 2 
 

I Jovsset Ante Saras tilfelle ville ikke siidaen selv utarbeide en reduksjonsplan. 
Reindriftsstyret fattet derfor vedtak om forholdsmessig reduksjon.  

Det ble i løpet av 2013 fattet vedtak om reintallsreduksjon for 231 siidaandeler i Finnmark. Av 
disse har 230 som samlet omfatter om lag 1400 reineiere, fulgt myndighetenes pålegg og 
redusert sitt reintall i henhold til vedtaket.  

Vedtaket som ble rettet mot Saras siidaandel innebar at han skulle redusere fra 116 til 75 
dyr. Sara har ikke rettet seg etter dette vedtaket, men har i stedet økt sitt reintall betydelig.  

Jovsset Ante Sara gikk til søksmål mot staten v/Landbruks- og matdepartementet fordi han 
mente at vedtaket om reduksjon var i strid med menneskerettslige forpliktelser. Sara vant i 
tingretten og i lagmannsretten, men tapte i Høyesterett.  

Høyesteretts flertall, fire av fem dommere, fant at vedtaket om reduksjon ikke var i strid med 
de påberopte menneskerettslige reglene. Det ble blant annet lagt vekt på at regelverket om 
reintallsreduksjon er gitt i reindriftsutøvernes interesse som gruppe, og at reduksjonen hadde 
en rimelig og objektiv begrunnelse.  

Høyesteretts mindretall, én dommer, fant at vedtaket om reduksjon var i strid med FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art. 27.  

Departementet er kjent med at Jovsset Ante Sara gjennom sin advokat har klaget saken inn 
til FNs menneskerettighetskomité. Komiteen har anledning til å avvise klagen av eget tiltak, 
eller å kommunisere den til norske myndigheter med pålegg til staten om å inngi merknader. 
Saken er per i dag fremdeles ikke kommunisert, og vi vet ikke om dette vil skje, og i så fall 
når.  

Reindriftsstyret har nylig fattet vedtak om tvangsmessig reduksjon, men samtidig 
understreket at siidaen som Sara tilhører, fortsatt har muligheten til å finne frem til frivillige 
løsninger gjennom en omfordeling av reintallet. Dette vedtaket er påklaget, og Landbruks- og 
matdepartementet er klageinstans. 

Landbruks- og matdepartementet har nettopp mottatt vedtaket om tvangsmessig reduksjon til 
behandling, og vi vil så snart som mulig starte behandlingen av saken. 
 

 

Anne Marie Glosli (e.f.) 

ekspedisjonssjef 
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avdelingsdirektør 
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