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Sak 32/03
Høring -  Forslag til ny minerallov

Saken påbegynt 25. september 2003 kl 08.35.

I Dokumenter

NOU 1996: 11 Forslag til minerallov
Plenumssak 8/97-NOU 1996:11 Forslag til minerallov
Otprp. nr.35 1998- 99 Om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)
Plenumssak 26/99- Ot prp. 35 1998-99
Forslag til endringer i bergverksloven, (Otprp. nr. 53 2002-2003)
Forslag til ny lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)- høring 2003

Il Forslag og merknader

Sametingsrådets innstilling overfor Sametinget:

1. Sametingets prinsipielle merknader

1.1 Dialogen mellom Sametinget og Nærings- og handelsdepartementet

Det har vært møte mellom Sametinget og Næringsrninister .Ansgar Gabrielsen den 18. apal 2002, og et møte
mellom Sametingets administrasjon og Bergmesteren og representanter fra Nerings- og
handelsdepartementet og K.ommunal- og regionaldeparternentet i Karasjok i 5. juni 2002 i fodpindelse med
forberedelsen av forslaget til ny minerallov. Både Næringsministeren og Nærings- og handelsdepartementet
forespeilet en tett dialog med Sametinget i denne prinsipielt viktige saken. Departementet skulle ta kontakt
med Sametinget for å På mer konkrete innspill på de folkerettslige spørsmål, noe som ikke ble gjort. Da
forslaget til ny rninerallov ble sendt ut til høring kom dette som en overraskelse for Sametinget, da
Sametingets politiske ledelse var blitt lovet informasjon og mulighet til å ftemme Sametingets synspunkter
innen forslaget skulle sendes ut. Det var en klar forutsetning fra Sametingsrådets side at Sarnetinget skulle ha
ytterligere dialog med departementet innen lovforslaget ble lagt fram.

Satnetinget er opptatt av at norske myndigheter er bevisst over sitt ansvar i forhold til Sametinget som
folkevalgt organ, og som urfolksparlament Det bør etableres faste konsultasjonsordninger mellom
departementet og Sametinget i lovsaker og andre saker av viktighet for det samiske folk, slik ILO
konvensjon nr. 169 legger til grunn. Departementet må vurdere slike konsultasjonsordninger som en del av
forslaget til ny minerallov. Sametinget vil pårninne departementet om at ILO 169 kun oppstiller
minstestandarder når det gjelder urfolks rettigheter. Derfor forventes det at Norge som har ratifisert
konvensjonen, setter seg som m51 å faktisk oppfylle konvensjonens kcav.
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1.2 Høringsprosessen

Sametinget viser til forslaget til rninerallov, spesielt til kapittel 12 som omhandler forholdet til de samiske
interessene. Sametinget vil innledningsvis beklage at endringene som er foreslått i Bergverksloven som en
del av forslaget til ny firuunarkslov (0t. prp. nr. 53 2002-2003) ikke er lagt ut for hering. Etter tingets syn er
disse endringene en naturlig del av forslaget til ny minerallov, selv om nerings- og handelsdepartementet
presisexer at disse regelendringene ikke er en del av denne høringen. Samtidig sier departemeamt at de
foreslitte endringene i Bergverksloven i fremtiden vil inngå i den felles mineralloven. Sametingets
høringsuttalelse vil derfor også omfatte forslagene til endringer i bergverksloven, da den uttalte bakgrunnen
for disse endringsforslagene er Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene.

1.3 Sametingets prinsipielle syn på mineralvirksomhet

Sametinget vil ptesisere at tinget ikke er imot bergverksvirksomhet som sådan, men legger stor vekt på at
slik virksomhet ikke kun skal skje på majoritetssarnfunnets premisser, men også ta hensyn til det
grunnlovsvern samene som urfolk og minoritet har etber Grunnlovens § 110a og de folkerettslige og
intemrettshge regiene om urfolks- og minoritetsvem.

Det er i dag alminnelig anerkjent at landet et bygget på territonet til to folk, nordmenn og samer - dette
innebterer at samene også har en rett ttl innflytelse på samfunnsutviklingen i landet. Sametinget ønsker å ha
innflytelse over utviklingen i mineralnæringen og forvalmingen av mineralressursene, slik at forvaltningen
blir mer balansert og Wre kun vektlegger næringens behov. Etableringen av Sarnetinget er en anerkjennelse
av at samene har rett til å selv fit være med på å bestemme over utddingen sin. Samene vil selv ta ansvar for
sin egen utvilding og fremtid, og forventer at statlige myndigheter gir Sametinget mulighet til økt ansvan
Dette er viktig å ha i minne når man utarbeider nytt lovverk som angår begge statskonstituerende folk.
Sametinget har flere ganger understreket at hensikten både med Samerettsutvalgets og Minerallovutvalgets
gjennomgang av gjeldende lovverk, var å sikre en forvaltningspraksis som harmonerer med målsettingene i
Norges overordnede samepolitikk.

Minerallovutvalget og departementet har drøftet og kommet med forslag som i meget stor grad berører
samiske interesser og rettighemr. Mtneralvirksomhet er en txussel mot urfolks kultur oglevesett verden over,
og medfører ofte store negative konsekvenser for urfolkets velferd. Også i samiske områder er det mange
eksempler på at samiske næringer har mistet sentrale bruksarealer på grunn av gruvedrift og utvinning av
mineraler. Sametinget vil be Norge om ikke å gi signaler til andre land som medfører en forverring av
urfolks situasjon i andre deler av verden. Norge må nistrebe å alrettelegge lovgivningen slik at den samiske
kulturen, som er svært naert knyttet til utnyttelsen av arealene i det samiske bosettingsområdet, siktes en
trygg og forutsigbar framtid. Sarnetinget mener derfor at det er nødvendig å se mineralvirksomheten i
sarnmenheng med andre inngrep i samiske områder, slik som f.eks inngrep i fotbindelse med Forsvarets
aktiviteter. Mauken/Blåtind og Hålkavårri sakene viser at samiske interesser ofte blir funnet for lette i
forhold til statens behov. Sakene er også ekserapler på at slike større inngrepssaker bør være gjenstand for
konsultasjoner og forhandlinger lang tid i forveien før inngrepene foretas.
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2 Forslag til særlige regler for Finnmark

2.1 Innledning

Det vises til forslagene til endringer i Bergverksloven i Ot. prp. 53 (2002-2003) om lov om rettsforhold og
forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (finnmarksloven). Departementet gjør oppmerksom på
under punkt 12.1 i forslaget til minerallov, at forslagene til regelendringer som inngår i forslagettil
Finnmarkslov ilace er en del av denne høringen. Departementet gir likevel en oversikt over de foreslåtte
endringene i Bergverksloven "fordi disse på et senere tidspunkt vil bli en del av den nye mineralloven".

Sametinget vil bemerke at nettopp fordi endringene i Bergverksloven på et senere tidspunkt vil bli en del av
den nye mineralloven, så er det viktig for Sametinget å kommentzre også disse forslagene.

De nye forslagene i forslaget til finnmarkslov har sitt utgangspunkt i Bergverksloven av 1972.
Bergverksloven gjelder i det vesentlige w_thareineraitz.

Forslagene vedrørende de mutbare mineraler innebærer særregler for Finnmark. Naerings- og
handelsdepartementet viser til at Samerettsutvalget 2 arbeider rned rettsspørsmål Imyttet til samene utenfor
Finnmark, og at spørsmålene om rettighetene til mineralressursene må behandles av utvalget først
Sametinget synes ikke at det er et tfistrekkelig godt argurnent mot en innføring av felles regler for alle
områder med samisk bosetting. Justisdepartementet uttsler i sine kommentarer til endringene i
Bergverksloven (kapittel 9 i Ot prp. nr. 53 2002-2003) at ILO 169 artikkel 15 stiller spesifikke krav ta
urfolks innflytelse ved utnyttelse av rnineralressurser. Sarnetinget vil bernerke at disse spesifikke krav også
gjelder samer utenfor Finnmark.

2.2 Varslingsplikt - forslagets § 7a

I forslagets § 7a pålegges leter en plikt til å varsle Sametinget, grunneieren, områdestyret og distriktssty
for reindriften senest 1 uke før leting (skjerping) begynner. Hvis det tas sikte på inngrep i grunnen, sind
stedet for inngrepet angis.

Sametinget er i utgangspunktet positiv til en slik varslingsplikt innen leting av mineraler settes igang, men er
av samme oppfaming som Samerettsutvalget som mener at den frie leteretten bør opphøre for Finnmarks
del.

Sametinget er også forbauset over den meget korte varslingplikten som foreslås. Spesielt vil Sametinget
bemerke at en varslingsplikt på 1 uke vfi være altfor kort for dem som driver med utmarksnæringer, og kan
være utilgjengelig i lengre perioder.

Selv om letinger i utgangspunktet ikke innebærer større inngrep i naturen, så vil bruk av motorisert kjøretøy
og store maskiner medføre skader i terrenget. Sametinget er betenkt over at de miljørnessige
problemstillingene i liten grad er problematisert og vurdert i forslaget Departementet har heller ikke vurdert
hvordan hensynet til samiske kultunttinner, både oppdagede og ikke-oppdagede, skal tas allerede i letefasen.
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Sametinget støtær forslaget om at reindrifrens organer skal varsles, men gjør departementet oppmerksom på
at andre samiske utmarksnæringer og brukere (f. eks bygdelag) også bør varsles. Varslingsfristen må være
lenger enn 1 uke.

23 Søknad om undersøkelse (muting) - forslagets g 228

I forslagets § 22a foreslås det at en søknad om undersøkelse (muting) i Finnmark kan avslås dersom
allmenne hensyn taler mot at søknaden innvilges. Det er Bergmesæren som avgjør søknad om undersøkelse
av  mutbare mineraler. Ved vurderingen skal man legge v h' k "

V iv. Innvilges søknaden kan det settes viIkår for å ivareta hensyn som nevnt
Samtidig skal Bergrnesteren kunne gi grunneier, Sametinget mv, anledning til å uttale seg. Det er likevel
Bergmesteren som skal behandle og avgjøre søknaden i første omgang.

Sametinget er i utgangspunktet positiv til at samiske hensyn skal tillegges meadj,gmkt ved avgjørelse om
søknad om muting, men tinget er ikke enig med departementet i at det er Bergmesteren alene som skal
avgjøre om det gis talatelse til undersøkelser (nininger). Saxnetinget er imot at Bergmesæren skal fà slik
myndighet til å vurdere samiske interesser når staten har etablert et Sameting som har til oppgave å gjøre
nettopp det, vurdere de samiske intetessene. De samiske interessene ivaretas ikke godt nok i denne
bestemmelsen. Departementet uttaler i sine kommentarer (s. 141): '7 avveMingen skal satriske interesser tilleges
vefendi,g vek4 mers ikke avipronde betydning dersom de bensynene som trokker i motsatt retning, er vesentlig mer tunstmiende
enn benrinet til de sandske imkrersene."Det er uklart hva departementet har ment med dette, men det slås uansett
fast at samiske interesser ikke skal ha avgjørende betydning hvis det er sterke grunner som taler for å tillate
undersøkelser. Sametinget er redd for at mangel på kunnskap om samiske samfunnsforhold og samisk
utmarksbruk vil medføre at de samiske interessene vil bli "veiet og funnet for lett" i en slik vurdering.

Etter dagens regelverk er det nesten autornatikk i at søker ar rett ta undersøkelge, forutsatt at vilkårene etter
loven er oppfylt. § 8 i Bergverksloven omhandler retten til undersøkelse. Mutings/undersøkelsesretten
innebærer en rett ta å undersøke en forekomst av tnutbare mineraler, samt en fortrinnstett ta å utnytte
forekomsten("først til mølla- prinsippet").

Sametinget påpeker at Bergmesterembedets formål om å støtte og ftemme bergverksvirksomheten i landeti1111,
de fleste tafeller vil kollidere med hensynet til bevaring av samisk kultur og hensynet ta samiske
urinarksnæringer. Dette kan gi seg utslag i de vurderinger Bergmesteren foreritr, og den vektlegging som
man foretar fra Bergmesterens side. Sametinget er derfor ikke sikker på om forslaget om vekdegging av
samiske interesser v:1 få den effekt som departementet har ment at den skulle

Samenget mener det er behov for større kunnskaper om samiske forhold i forvaltningen, og forventer
derfot at znyndighetene har en nrer dialog med Sametinget ved spørsmål om veldegging av samiske hensyn
og vilkitsstalelse. "Samiske interesser" er ikke et ensidig begrep, men formsetter gode kunnskaper om
tradisjonelle samiske utmarksnæringer og ulike samiske interesser. Det vil derfor være et minstekrav fra
Sametingets side at man fra Bergmesterens side far en kompetanseheving mht samiske spørsmål i
fozbindelse med lovendringen. Detæ vil styrke tiltroen til embedets vurderinger fra samisk hold, samtidig
som det gir rettssikkerhet og økt foruffieregnelighet både for søkere og sarniske parter.

Sametinget er av den oppfatning at undersøkelser er et inngrep, og at slike inngrep ikke bør kunne
gjennomføres hvis Sametinget rnotsetter seg dette. Sametinget er likevel sterkt i tvil om det er tilstrekkelig
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vem å kun ha en slik vektleggingsregel, så lenge Sametinget ikke gis noen særskilt myndighet,
besternrnelsesrett eller økt ansvar i slike saker. Her vises det ta ILOs ekspertkomitès uttalelser, se nedenfor.

Etter forslaget skal Sametinget og Finnmarkseiendommen kunne gå imot at søknad om rnuting innvilges.
Denne retten er imidlertid bare en rett til å uttale seg, da endelig avgjørelse uansett vil treffes av
departementet De samme problemene som nevnt foran vil også oppstå ved at departementet skal avgjøre
undersøkelsessøknaden.

Selv om Sametinget og Finnmarkseiendommen kan påldage departementets avgjørelse, så er det meget
sjelden at Kongen i statsråd går imot en avgjørelse fra et fagdepartement.

Etter fierde ledd skal klage fra Sametinget eller Finnmarkseiendommen gis oppsettende virkning, dvs, at
vedtaket om tillatelse ikke anses for endelig før klageffisten er ute eller klagesaken er endelig avgjort.
Sametinget er enig i at en klage fra Sametinget automatisk må gis oppsettende virkning, men er ikke enige i
den totalløsningen som departementrt har valgt.

Forslaget til § 39b gir blant andre Sametinget en uttalelsesrett i forhold til utmållutvinningsrett. Betingelsen
for å a utnytte mineralene er at undersøkeren sannsynliggjør at området er/kan bli drivverdig. Ellers er det
etter gjeldende rett ingen saerskiltevilliår for umtål. I likhet med forslaget i § 22a om muting, er det positivt
at det ved vurderingen av "allmenne hensyn" skal legges vesentlig vekt på samiske interesser. Sarnetinget
mener at forslagene sett under ett ikke gir et tilfredsstillende vem for samiske interesser, her henvises det
spesielt til de folkerettslige forpliktelser Norge har i forhold til samene som urfolk og minoritet.

Saker om utmål/ utnyttelse av ressursene, vil være saker "om endret bruk av uttnark" jf. forslaget til
finnmarkslov. Det er foreslått at Sametinget skal gi retningslinjer for vurderingen av tillatelsens betydning
for samisk interesser. Detir betyr at bergverksmyndighetene skal foreta en vurderingav disse renfingslinjene.
Sametinget mener at det må mer til før man er trygt innenfor folkerettens minsirstandarder, som et
minimurnskrav så må retningslinjene være av rettslig bindende karakter.

Sametinget er av den oppfalning at forslagene til endringer i Bergverksloven som følger av forslaget til
finnmarkslov i Ot. pip. nr. 53 (2002-2003) gir et tilsynelatende vem for samiske interesser i Finnmark.
Sametinget er positiv til at departementrt foreslår at man ved avgjørelser av undersøkelsessøknader skal gi
samiske interesser vesentlig vekt, men Sametinget mener imidlertid at tinget selv skal ha myndigheten til å
hindre undersøkelser som vil være skadelig for samisk kultur med næringer og samfunnsliv. Sametinget har
den kompetanse som behøves for å fastslå hvilke virkninger inngrep har i samiske områder.

Bergverksmyndighetene er allerede i dag bundet av folkeretten. Ved kollisjon mellom samiske interesser og
næringsinteresser, tcer rninoritetsvemet i FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27
inn og setter skranker for myndighetenes regulering av spørsmål som berører samene. Ved konflikt mellom
Bergverkslovens bestemmelser og konvensjonen, går konvensjonen foran, jf. menneskerettslovens § 3. Det
vises til praksis fra Menneskerettskomiteen, som er et FN organ som overvåker statenes overholdelse av
Menneskerettighetskonvensjonene. Komiteen har blant annet uttalt at artikkel 27 også gjelder urfolk,ikke
bare minoriteter.

Sametinget mener at den folkerettslige bakgrunnen for forslaget er uklart, og savner en folkerettslig
vurdering av blant annet rekkevidden av ILO konvensjonens artikkel 15, og hvordan Norge oppfyller førstr
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punktum i denne bestemmelsen. Sametinget mener også at det er svært uklart hvordan departementet har
tenkt å innlemme disse endringene i Bergvmlfsloven i mineralloven. Det fremkommer ikke av forslaget til
minerallov om særreglene for mutbare mineraler i Finnmark også skal utvides til å gjelde de ikke-mutbare
mineralene når de føyes til i mineralloven. Sametinget vil be departementet om en særskilt redeørelse for
hvordan denne sammenføyningen av lover vil virke inn på gjeldende rett mht. samiske interesser. Forholdet
til fmntnarksloven når det gjelder rettighetene til de ikke-mutbare mineralene må klargjøres fra
departementets side.

2.4 Avgifter og ILO 169 artikkel 15 nr. 2

Når det gjelder ILO 169 artikkel 15 nr. 2, så følger det av forslaget til ny § 42 (1) 2.pkt. i Bergverksloven at
Kongen ved forskrift kan fastsette høyere avgifttil grunneieren for gruver på Finnmarkseiendommens
grunn. Bestemmelsen er begrunnet i ILO artikkel 15 nr. 2, som fastsetter at urfolk når det er mulig skal ha
del i utbyttet av mineralvirksomhet. Sametinget mener at dette er et godt forslag som, alt avhengig av
hvordan forskriftene utformes, vil kunne virlæ positivt inn på samisk kultur. Det forutsettes at Sametinget 411
konsulteres under utformingen av forskriftene.

Det vises for øvrig til Sametingets vedtak i sak 21/03 - forslaget til finnmarkslov.

3 Kommentarer til forslaget til ny minerallov

3.1 Innledning

Sametinget viser til oversendelsesbrev av 25. mai. 2003 fra Nterings- og t. Sametinget
viser også til Sametingets vedtak i sakene 8/97 om NOU 1996:11 Forslag til minerallov, samt vedtak i sak
26/99 Ot. prp. 35. 1998-1999 om forslaget til minerallov. Disse følger vedlagt. Forslaget tll ny minerallov
inneholder ingen saerskilte regler for samiske interesser når det gjelder de ikke-mutbare mineralene.

3.2 Sametingets rnerknader til lovforslaget

3.21 Formålet medforslaget

411
Forslaget til fortnålsparagraf lyder slik:'7..oventformåleråfnmene og sikre en samfeennsmeragforwarkgforvaltning og
breek av sineralressuerene i santsvar med pei~et oret barekrafig uteikling."Sametinget ber om at det i
fomaålsbestemmelsen eller at det andre steder i lovteksten henvises til det særskilte vem samenes kultur har
etter Grunnlovens § 110a, og FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 1966 (SP), som har
forrang foran norsk lov ved motstrid, jf. mskl. § 3. Dette for å synlieire for aktarene i mineralnæringen at
det i samiske ornråder er særskilte hensyn som må tas.

3.2.1.1 Forenkling ogfornyelse

Sametinget er enig med departementet i at det er et behov for en forenkling av reglene om
mineralvirksomhet Ved å redusere antall lover Era fem til en vil man få en ryddigere lovgivning, og det vil
være lettere for både privatpersoner og offentlige etater å finne frem i lovverht Sametinget er også positiv
til at man endrer språkbruken i regelverket, og at man bytær ut ordene #eping, muting og attrzål og  erstatter
disse med  kting, tendersøkelsesrett og utvinningsrett. Sametinget benytter allerede i dag disse sistnevnte begrepene
da disse sier mer om hva innholdet i den virksomheten det er snakk om.

Sigs"
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3.2.1.2 Bærekraftig utvikling

Det er positivt at det i formålsbestemmelsen henvises til at næringen skal forvaltes og utvikles i samsvar med
prinsippet om bærekraftig utvikling. Men etter en gjennomgang av lovforslaget finner man ikke mange
konkrete forslag som er lagt inn av miljømessige hensyn.

Det vises til fotslaget til ny Plan- og bygningslov § 1-4, hvor det heter:  '13arekraftigutvikling er et mål for både
kkah regional ognagonalplanlegging.Plankggingen skal fremme balanse mellom økologiske, okonomirke, sosiak og
kulturelk mål og verdier, ogskal ivareta fremk4ge generasjoners bebov og valgmuhkheter."

•
Sametinget hadde forventet at forslaget til minerallov også hadde vært preget av en større bevissthet og
respekt for miljøvernhensyn. Dette skjer i all nyere lovgivning for øvrig. Hensynet til biologisk mangfold,
miljohensyn og hensynet til batrekraftig forvaltning av ressursene burde vært en sentral del av lovforslaget, i
tråd også med den internasjonale utviklingen på miljørettens område. Istedenfor virker det som at dette ikke
er tatt med av hensyn i en enda mer ntetingsvennlig lovgivning enn dagens.

Forslaget om aktargodkjenning, se forslagets §44, er riktignok også begrunnet med miljøhensyn, men er ikke
tilstrekkelig for å bøæ på de miljømessig ulempene ved mineralvirksomhet

De mest aktuelle mineralene ligger i Nord-Norge, og i Finnmark. De nordlige områdene har en natur som er
meget sårbar, og derfor er det spesielt viktig å ta hensyn til miljøet ved utvinning av mineraler. Med miljø
menes ikke bare forurensning av det ytre miljø, men også annen type forurensning og skader på miljøet,
f.eks ødeleggelse av turområder, tradisjonelle innhøstingsområder etc.

Reindriften trenger store arealer og det må derfor foretas langsiktige vurderinger av virkningene for
reindriften, ikke bare på selve utvinningsområdet, men også i en videre omkrets. Forstyrrelser og ulemper
som kan virke små etter en bergverksfaglig vurdering, kan være ødeleggende for reindriften. Også samisk
kombinasjonsdrift behøver beskyttelse, f.eks ferskvannsfiske, jakt, innhøsting av bar osv. Lovforslaget er
svært mangelfullt når det gjelder vurderingen av de samiske utmarksinteressene. Sametinget forventer at

• 	
departementet tar initiativ til en ytterligere dialog i saken, før lovforslaget fremmes for Stortinget, slik at de
samiske interessene blir behandlet på en betryggende måte.

3.3 Mineralnæringen i Norge - behovet for samfunnsmessig styring

Samefinget mener at bergverksindustrien må underlegges større grad av samfunnsstyring enn det som er
tilfellet i dag. At Sarnetinget også skal være med på å legge premissene for slik virksomhet er helt natudig da
samene er ett av de statskonstituerende folk i landet.

Tinget vil derfor utttykke stor bekymring over at lovforslaget bærer preg av en liberalisering av næringen
som truer samiske interesser. Bergverksindustrien er tiltenkt en meget særk posisjon i forslaget, og forslaget
bærer preg av å være lite gjennorntenkt også i forhold til de miljømessige konsekvensene av økt
mineralvirksomhet i nordområdene.

Departementet har et ønske om å utnytte næringens potensiale ytterligere, og dermed skape positive
ringvirkninger for sysselsettingen (se pkt 1.1 i forslaget). Sametinget er ikke motstander av at man i Norge
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bør sysselsette folk i mineralindustrien, men er bekymzet over utviklingen som tar mer hensyn til
mineralnæringen enn andre viktige samfunnsinteresser. Mineralleting, og spesielt undersøkelser og
utvinninger er inngrep i naturen, inngrep i ikke fornybare ressurser som kan medføre store skader. Samisk
kultur er nært knynæt til bruken av naturressursene. Den samiske kultur er svært sårbar, og vil uten tvil bli
skadelidende hvis Regjeringen legger seg på en så liberalistisk linje som det gjøres i dette lovforslaget

Utviklingen av mineralmeringen må skje i et moderat tempo, etter nøye planlegging. Sametinget mener det
bør konsekvensanalyser til ved saksforberedelse ved søknad om undersøkelses- og utvinningsrett. Det bør
særskilt redegjøres for virkningene på grunnleggende arealer for samisk kultur, slik som reinens
kalvingsplasser, flytteveier, slakteplasser og andre viktige beitæområder for både bufe og rein. Slike analyser
forutsetter god kunnskap om samiske forhold.

3.4 Skillet mellom mutbare og ikke-mutbare mineraler

Det foreslås å opprettholde skillet mellom mutbare og ikke-mutbare mineraler. Sametinget støtter dette, og 4111
viser at skalet er innarbeidet i norsk rett. Det er også behov for å ha nlilte regler for de ulike typene
mineraler.Jf. forslagets § 4 endres ikh eierforholdet til mineralene, bestemmelsen er bare en bekreftelse av
gjeldende rett om at de mutbare mineralene formsettes å tahøre staten, mens de ikke-mutbare mineralene
tilhører grunneier.

Forslagene til endringer som er frernmet i forbindelse med forslaget til ftnnmarkslov gjelder kun de rnutbare
mineralene. I forslaget til minerallov foreslås det ingen særregler for de ikke mutbare mineralene. Sametinget
vil presisere at den samiske befolkningen i Finnmark har eiendomsrett- og bruksrett til sine tradisjonelle
områder. Dette innebærer at samene som er bosatt i disse områdene også har retten til de ikke-mutbare
mineralene.

3.5 Bergfrihetens prinsipp: Fri leterett på både mutbare og ikke-mutbare mineraler

Departementet foreslår en ' 1 r ' jf. forslagets kapittel 2. Dette
innebserer en fri leterett også for mineraler som ti/hører grunneier. Med dette ønsker man en økt aktivitet i
mineralmeringen. Lovforslaget viderefører prinsippene fra Minerallovutvalget, ved at man overfører
bergfrilletens prinsipp også til de ikke-mutbare mineralene.

Sametinget er sterkt imot at den frie leæretten utvides, og viser til at tinget ved flere anledninger har gått i
mot at bergfabetens prinsipp videreføres i mineralloven. Utredninger viser at de mutbare mineralene ikke er
av en så stor betydning i dag som tidligere, mens etterspørselen etter ikke-mutbare mineraler er økende. Det
er behov for vidtrekkende vurderinger av konsekvensene av en slik utvikling, hvor det legges stor vekt på
hensynet til samfunnsmessig styring.

Sametinget har i sak 8/97 stilt spørsmål ved om bergfrthetens prinsipp, inkludert første finners rett, bør
videreføres i den nye norske rninerallovgivningen. Sametinget mente at zninerallovutvalget ikke drøftet dette
godt nok i sin utredning. Det har ikke vært drøftet om prinsippet bør fjernes også for mutbare mineraler til
fordel for en mer samfunnsmessig styring. Sametinget mener at departementet i for stor grad har vært
opptatt av å oppmuntre private til å investere i letinger og undersøkelser etter mineraler uten å legge vekt på
samfunnet behov på styring av en sterkt voksende næring.
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Det vises til at norsk lovgivning i dette århundret har vært sterkt opptatt av å sikre samfunnsmessig kontroll
med utnyttingen av våre viktigste naturressurser. Vassdragsreguleringsloven av 1917 bygger på et
grunnprinsipp om at enhver utnyttelse av vannfallsressurser er avhengig av konsesjon. I de største
vassdragsutbyggingssaker har lovgiver sett behov for å løfte avgjørelsesmyndigheten tilet høyere plan.
Stortinget skal få uttale seg før tillatelse til større utbygginger blir gitt. Samelinget mener at utvinning av
mineraler er av så stor samfunnsmessig betydning, og at behovet for samfunnsmessig kontroll er så stort, at
utayttelse av mineraler burde underlegges konsesjonslovgivningen og løftes opp til et høyere politisk nivå.
Her kan det vises til at det ikke er fri leterett til å lete etter mineraler på kontinentalsokkelen.

Sametinget foreslår at departementet ut fra hensynet til sarnfunnsmessig kontroll og hensynet til samiske
interesser ikke utvider bergErihetens prinsipp til å også gjelde ikke-mutbare mineraler. Sametinget har
tidligere krevd at all mineralutvinning skal undedegges konsesjonsplikt og at bergErihetens prinsipp ikke
lenger skal gjelde, se uttalelse i sak 8/97. Sametinget innser at det er tungtveiende næringshensyn som taler
mot at bergErffletens prinsipp oppheves i hele landet. Utviklingen i mineralnæringen taler sterkt for at man
går bort £ra bergfrihetens prinsipp i norsk rett. Det er de ikke-mutbase mineralene som nå er av starst
betydning, og derfor bør disse underlegges en streng kontroll, spesielt i samiske områder hvor det finnes
areallerevende samiske utmarksnæringer.

Lovforslagets § 6 bør derfor som et minsælerav kun omhandle leteretten for mutbare mineraler, og
bergfrihetens prinsipp må ikke utvides til å gjelde ikke-mutbare rnineraler.

Lovforslagets § 7 har en samtykkeprinsipp hvor grunneier og bruker av eiendommen skal gi sitt samtykke til
inngrep som kan medføre skade av betydning. Det er nødvendig at også bruker skal samtykke, f.eks
reindriftsutøvere.

3.6 Samiske kulturminner

Departementet har ikke sagt noe om forholdet til kulturminnelovgivningan. I Kultarminnelovens § 3 slås
det fast at ingen må sene i gang ultak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremme fare for at dette

•
kan skje. Samiske kultunninner som er eldre enn 100 år, er automatisk fredete, jf. kul.ml. § 4 2.ledd. Med
kulturminner menes alle spor etter menneskelk virksomhet, herunder lokaliteter det knytterseg hendelser,
tro eller tradisjon til. Samiske kulturminner er ofte vanskelige å få øye på i landskapet da samenes naturbruk
tradisjonelt har satt få spor etter seg. Det er viktig at både oppdagede og ikke-oppdagede tas hensyn til ved
mineralletinger. Sametinget mener at det bør granskes nøye om det foreligger noen samiske kulturminner i
områder som det gis undersøkelsestillatelser i. Det vises til kul.ml. § 10, hvor utgiftene til særskilt granskning
av automatisk fredete kultunninner skal bæres av ultakshaveren. Spørsmål om ansvaret for eventuelle
ødeleggelser av kulturrninner, og hvllke sanksjoner som er aktuelle og finansieringen av undersøkelser/
befaringer bør tas opp i departementets videre arbeid.

Kravet om aktørgodkjenning anses ikke for å være tilstrekkelig for å sikre samiske kulturtninner, se
lovforslagets § 44. Sametinget ber departementet om en avklaring av spørsmålet om hvordan forholdet er
mellom Kultunninneloven og forslaget til minerallov på dette punktet innen loven legges frem for
Stortinget
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3.7 Undersøkelsesfasen

Undersøkelse av ikke-rnutbare inineraler reguleres av avtaleretten Finnmark er det jordsalgsmyndighetene
som forvalter mineralene etter eget regelverk), men med mulighet for ekspropriasjon. For rett til
undersøkelse og drift av mutbare mineraler er det Bergmesteren som gir t;fintelse.

Ved at Bergmesteren eller andre som har myndighet til det (grunneier/jordsalgsmyndigheter) gir tillatelse til
undersøkelser, settes det i gang en prosess som er meget vanskelig å fi snudd. Når det blir funnet
drivverdige forekornster, kan presset på å få tillstelse til utvinning av ressursene bli utålig for myndighetene.
Undersøkelsestillatelsen gir rett til nødvendig adkomst til og i undersøkelsesområdet. Den gir også rett til et
prøveuttak, og dermed gir undersøkelsesretten vidtgående rettigheter til å disponere over grunnen.

Undersøkelser innebærer ofte relativt store inngrep i naturen. Når man skal fastslå om en kjent forekomst er
drivverdig vil det medføre betydelige inngrep. Stadige begrensninger i samenes arealkrevende bruk av
naturen er et stort problem både for reindriften, andre samiske næringer og annen utmarksbruk. Det er
særdeles viktig å ta detæ i betraktning allerede når man vurderer å gi undersøkelsestillatelse.

Sametinget bør ha myndighet til å forhindre undersøkelser som vil kunne medføre vesentlig skade for
samiske kultur med næringer og naturbruk. Her kunne Samerettsutvalgets forslag om tidsavgrenset
nektingsrett for skadelige inngrep vaere et forslag som departementet bør vurdere nærmere. En slik
nektingsrett vil det kun unntaksvis være snakk orn å benytte, dermed vil det ikke true annen akseptabel
mineralvirksomhet Sametinget ber få rnyndigheten til å fastsette retningslinjer i forskafts form for hvilke
hensyn som gjør seg gjeldende i samiske områder, og hvilke prosedyrer som må følges ved inngrep i slike
områrler.

Videre presiseres det at lovforslaget i liten grad vurderer bruksrettshaveres rettigheter. Myndighetene er
forpliktet til å ta hensyn ttl samiske bruksrettshavere, slik som reindriftsutaverne. Selv om grunneier gir
allatelse til undersøkelse og utvinning, så kan det være andre typer rettigheter på grunneiers grunn som har
et sterkere vem enn grunneierretten. Reindriften har ofie rettigheter også på privat grunn, og det er derfor
ikke uproblematisk at grunneier gir lov til å undersøke etter mineraler på områder som brukes til
reindriftsområde. § 9 ber derfor inneholde ea passus om at bruksrettshaver også må samtykke til
undersøkelsestillatelse.

Når det gjelder prøveuttak av ikke-mutbare mineraler så heter det i lovforslagets § 10 at Direktoratet og
kommunen skal varsles. Bestemmelsen bør også gi en plikt til å varsle bruksrettshaver (slik som i § 15) og
Sarnetinget

Når det gjelder rnutbare mineraler så foreslås det at Direktoratet skal avgjøre sølmader om
undersøkelsesrett, se utkastets § 11.

Det vises til kommentarene om endringene i Bergverksloven ovenfor.

3.8 Utvinningsfasen

Ved utvinning av ikke-mutbare mineraler skal det inngås avtale med grunneieren, jf. forslagets § 26.
Sametinget mener at det her også må tas hensyn ta/avrales med btoksrettshaver som har vesentlige
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interesser i området, slik som reindtiftsutøvere som har beiterett på privat grunn. Dette bør tas inn i
lovmksten. Når det gjelder ekspropriasjon, se nedenfor.

Undersøker med best prioritet kan søke Direktoratet for tfilatelse til utvinning av rnutbare mineraler, jf
forslagets § 27.

Konsesjonssaker skal avgjøres etter en bred samfimnsmessig vurdering hvor samiske hensyn pr. i dag bare
er en del av de mange hensyn som må tas. Sametingets medlem i minerallovutvalget, Otto Jebens, foreslo at
driftskonsesjon i samiske områder skal være betinget av samtykke fra Sametinget Han gikk primært inn for
at retten til å gi konsesjon i alle samiske områder overføres Samefinget Subsidiært gikk han inn for at
konsesjonssøknader og spørsmål om ekspropriasjon overføres departementet

Sametinget støtter Jebens' forslag, og er av samme oppfaming når det gjelder hans subsidiære forslag. Hvis
Sametinget ikke gis retten til å gi konsesjon for utvinning av rnineraler i samiske områder, så bør
konsesjonssøknadene avgjøres av departementet, og avgjørelsesmyndigheten må ikke delegeres nedover i
systemet.

3.9 Ekspropriasjon

Ekspropriasjonshjemler finnes i Bergverksloven og i /vfineralavståingsloven av 1952. Det kan også
eksproprieres etter Plan- og bygningslovens kapittel VIII til gjennomføring av reguleringsplan.
Utgangspunket for ekspropriasjon er det alminnelige ekspropriasjonsrettslige skjønnet som følger av lov av
3. oktober 1959 om ekspropriasjon av fast eiendom (Oriegningslova). Vurderingstemaet er at ekspropriasjon
skal være "tvfilaust meir til gagn enn til skade". Dette prinsippet vil departementet videreføre.

Departementet understreker under punkt 5 i lovforslaget at ekspropriasjon "er regler som kun unntaknis
forutsettes å komme tilanvendelse. Grunneier harlennamgående en positiv bokbeing til naringsrettiklingpå egen eiendom, og i
det omrueiende antall tifeller vil derfor neenngen oggrunneierfremfonbandle en antak om minerdaktibitet.",
Sarnetinget vil bemerke at selv om grunneier kan være positiv til mineralnæringen, eller kanskje føle seg
presset til å inngå avtale når man vet at det firmes ekspropriasjonshjernmel, så er det andre tunge interesser
som kan bli skadelidende ved ekspropriasjon av grunn. Bruksrettshavere som ikke eier grunnen men som
har rettigheter til bruk av gnmnen, slik som reindfiftsutøvere, har sterke interesser i at det ikke eksproprieres
områder innenfor reinbeiteområdet. Departementet nevner ikke et ord om slik interesser under sin
vurdering av ekspropriasjonsinstituttet.

Når det gjelder de mutbare mineralene, så er det Bergmesteren som fortsatt skal gi tillatelse til undersøkelser
eller utvinning. Det vil også kunne søkes om ekspropriasjon for å sikre adkornst til forekomsten, for
eksempel en veirett.

Ved ikke-mutbare mineraler kan det være snakk om både ekspropriering av grunnen og av forekomsten.
Ekspropriasjonsvedtaket skal begrenses til det som er nødvendig for å undersøke eller utvinne forekomsten.

Ekspropriasjon er en sikkerhetsventil for det offentlige som kun skal benyttes i tilfeller hvor de
samfunnsmessige interessene er så tungtveiende at det uten tvil legitimerer ekspropriasjon.
Departementet uttaler i kapittel 5 at"  Dqrartementet antaforslaget om å innfore enfri kterettpå de ikke-mutbare
minerakne vil kunne gi et bedre grunnlagfor å søke orn ekspr-opriasjonstillatelse på undersekelse, enn hva som er tifellet etter

Sign: 	 /

Alstesektetterer Ellen mienna Gutterm/Liv Kavin Itlemetsen



Sametingets plenum - Metebok • sicie 70 as 222

rnkiende regekerk." Lovforslaget gjennomsyres av hensynet til mineralnæringen, og kapittelet om
ekspropriasjon er bare ett eksempel. Sametinget forventer at bruksrettshaveres rettigheter skal tas hensyn til
når det vurderes å ekspropriere grunn som er viktig for eksistensen av samisk kultur. Eksproptiasjon av
grunn til mineralvirksomhet bør unngås så langt som mulig hvis det truer tungtveiende samiske interesser.

3.10 Drift

Driften skal skje på en "bergmessig forsvadig måte", jf. forslagets § 43. Her ville det vært natudig å ha noen
rettslige standarder for hvilke miljørnessige og samfunnsmessige krav som stilles til virksomheten. § 50
burde vært slått sammen med § 43, slik at det blir mer synlig at miljø- og naturvernhensyn skal tas.
Ryddingsplikten bør også knyttes til kapittelet om drift, for å synliggjøre aktørenes forpliktelser, se forslagets
§53.

Departementet foreslår aktørsertifisering som et virkemiddel for å hindre useriøse virksornheter. Sametinget
bør høres når departementet skal utfotme regler orn aktørgodkjenning. Norge bør av hensyn til verdens
urfolk, ikke godkjenne aktører som har drevet uetisk drift, medført skader eller på annen måte drevet
uforsvatlig andre steder i verden, og denned gjort det vanskelig eller umulig for urfolk å opprettholde sin
kultur i sine tradisjonelle områder. Sametinget ber departemenæt orn å foreta de nødvendige undetsøkelser
om bakgrunnen for selskapene før aktørsertifikasjon gis.

3.11 Annen lovgivning

Departementet foreslår ingen endringer i det øvrige regelverket som er aktuelt i forbindelse med
mineraldrift, for eksernpel Motorferdselloven og Forurensningsloven. Da departementet legger til rette for
økt virksornhet i minerainæringen, butde man vurdert dette opp mot annen lovgivning. Spesielt når det
gjelder miljøhensyn så burde dette vært grundigere gjennomgått i forslaget

4 Samenes rettsstilling og folkerettens regler

4.1 Grunnlovens § 110a

Grunnlovens § 110a er den sentrale rettskrldefaktoren i samerettslige spørsmål. Det er slått fast gjennom
blant annet Samerettsutvalgets utredninger og stortingsmeldingene om norsk samepolitikk at kulturbegrepet
i Grl. § 110a også inkluderer det materielle grunnlaget for samisk kultur, dvs landrettigheter. Grunnloven
setter denned en skranke for hvilke tiltak statlige myndigheter kan gjennomføre overfor samene. Samenes
rettslige stilling må ses i lys av både reglene om urfolks rettigheter og minoritetstettighetene.

4.2 FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP)

Det vises til FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 1 hvor prinsippet om folkenes
selvbestemmelse slåsfast.Artikkel 1 lyder
"1 . Alle folk bar selvbestennzekertett. I kraft av den rett bestenutzer de ftitt sin politiske stilling,ogfremmer fritt sin «en
økonottriske, sosiak og kulturelk utvikling.
2. Alk folk katz for sine egne formålfritt råde over sine natunikdortmer og—forekonttkr, så langt dette ikke setter tihide
forplikteker sot n »er av internasjonak økonottsisk samatiteid, baser t på ptinsippet om gjensidigtrytte ogfiLketettens tegkr. I
intet gelle tnå et folk bk' benevet sitt 4get ekn'ttetugn‘nnlag.
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3. Konven~tene, deriblant de stater som har ansvarr.tfor adminktrasjonen av ikke- seknyrte områder og tilsinsområder,
skal arbeide for å oirkekkjøre folkenes selvbestemmehesreff, og skal respektere denne rett, i overenssternmeke med
bestemmekene i De forente nasjonerspakt."

Det vises også til artikkel 2 i konvensjonen hvor statens plikt tll å respektere og sikre rettighetene etter SP
slås fast, og særlig til artikkel 2 nr. 2 som forplikter Norge til å treffe "lovgivningsmessige eller andre tiltak"
for å sikre rettighetene etter konvensjonen, når slike tiltak ikke allerede er i kraft. En oppfyllelse av samenes
rett til selvbestemmelse vil medføre at staten må gi samene muligheten til de innflytelse over
mineralvirksomheten i samiske områder, og muligheten til å ta mer ansvar for samfunnsutviklingen i slike
områder.

Videre vises det til minoritetsvemet i artikkel 27, som også gjelder urfolk, jf. praks.is fra FNs
Menneskerettighetskomitè. Artiklæ.1 27 gir et vern mot at det gjøres inngrep som vil vanskelitt;fare eller
hindre samenes utøvelse av vår egen kultur og vårt samfunnsliv. Vernet omfatmr også det materielle
grunnlaget for samisk kultur, jf. Samerettsutvalgets utredninger i NOU 1997:4 og NOU 1997:5.

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

Formålet med folkerettens regler om urfolk, slik de kommer til uttrykk blant annet i ILO konvensjon nr.
169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, er å sikre urfolks rettigheter i majoritetssamfunnet
Folkerettens formål er å  gi  et reelt vem for urfolks kultur og næringsliv, ikke bare et tilsynelatende vern.
Etter Menneskerettsloven av 1999 ble vedtatt, er FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) av
1966 blitt inkorporert i norsk intern rett. Konvensjonens bestemmelser har att forrang foran vanlig norsk
lov, jf. lovens §3. Artikkel 27 i denne konvensjonen gir etter Samerettsutvalgets tolkning et varig vern for
samisk kultur, et vern som også omfatter det 'ell f og sarnfunnsliv. Dette
synet har både Justisdepartementet og Regjeringen senere støttet opp om ved behandlingen av Grunnlovens
§ 110a og Sameloven i Stortinget.

Samerettsutvalget foreslo særlige bestemmelser om disponering av de ildre-fornybare ressursene i Finnmark,
se NOU 1997:4. Disposisjonsretten over disse tessursene skulle høre under styret for Finnmark
Grunnforvaltning. Herunder skulle også retten til å disponere over mineraler ligge. Forslagene fra
henholdsvis Justisdepattementet og Nærings- og handelsdepartementet har ikke med en slik besternmelse.
Dette er beklagelig sett fra Samelingets side, fordi tinget er av den oppfatning at det er beboerne i Finnmark
som selv burde kunne disponere over mineralene, og da i alle fall de ikke-mutbare mineralene som ahører
grunneier. Det var også en klar forutsetning for Samerettsutvalget at utvalget skulle konkretisere Norges
folkerettslige forpliktelser med hensyn til samenes bruk av naturressursene og hvordan denne bruken skulle
vemes.

For bezgverksdriftens del er det artiklene 14 og 15 i ILO 169 som er de sentrale bestemmelsene. Også
artiklene 7 og 13 har betydning. Artikkel 14 nr.1, 1.pkt gir grunnlag for at samer som har hatt den
dominerende rådighet kan ha krav på eiendoms- og besittelsesrett til området (se NOU:1997:5 side 34).
Samene i Indre Finnmark har etter folkerettsgruppens mening, og etter Justisdepartementets vurderinger i
proposisjonen om finnmarksloven, rett til å utøve eierbefayelsene over områdene i Indre Finnmark. Dette
innebærer en rett også til de ikke-mutbare mineralene, slik som naturstein.
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Artikkel 15 i ILO 169 lyder i norsk oversettelse:
"  1 . Vedkommende folks rett til naturreszerser i deres kmdområder skal likter Slike rettigheter omfatter disse folks
rett kl å delta i breek, styingog bevarengav disse ressursene.
2.1 tièLier der st.azen beholder eiendomketten kl mineraler, ressurser underjorden elkr andre ressurser som finnes i
landområdet, skal ttyndighetene ikke sette i gang eller fillate noen tiltak for utforskningeller utnirkingav slike ressurser i disse
folks landområder, fer det epptettet elkr tak i bruk råjeringsonininger med disse folk, for å fastslå om ogi hvilken
utskekning deres listeresser kan bli skatielidende.Når det er mulig, skal vedkommende folk ba del i utlyttet av slik
virkrombet ogfå en rimelig eretamingfor enhver skade de liderpå grunn av slik tarksomhet."

Artikkel 15 nr. 2 krever at konsultasjoner gjennomføres med urfolket er til leting,
undersøkelser og utvinning av underjordiske ressurser. I mange tilfeller tar det fiere år fra skjerping er
gjennomført til man begynner å utvinne. Lete — og undersøkelsesvirksomhet kan oftæ ha en negativ effekt
på tradisjonelle næringer, dette gjelder spesielt ved bruk av tunge maskiner og ved at man lager nye veier i
sårbare reinbeiteområder. Prinsippet orn den frie skjezperetten som Bergverksloven bygger på, er utvilsomt i
strid med Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk. En fonnålsrettet tolkning av
artikkel 15 tilsier at Sarnetinget skal høres ved rådføringer allerede i lefasen. Sarnetinget vfi presisere at ILO
169 kun representerer minsizstandarder i verdenssamznenheng, og at man i andre deler av vezden har att i
stand ordninger mellom urfolle og statlige myndigheter når det gjelder mineralvirksomhet
Samerettsutvalgets folkerettsgruppe har konkludert med at artikkel 15 gjelder både i områder hvor samene
har krav på eiendomsrett og besittelse, men også i områder hvor det bare er tale om samisk bruksrett

Begrepet "i deres landområder" strekker seg videre enn bare Finnmark, da samene har sine tradisjonelle
områder spredt over landet, og over landegrensene. Formålet med ILO-konvensjonen er å styrke urfolks
rettigftleter til ressursene i de onlråder hvor de lever eller ellers bruker.

Folketettsgruppen konkluderer med at i tfifeller hvor samene har krav på å få anerkjent eiendomsrett til
landområdene, så har de også rett tfi ressursene som finnes i undergrunnen (olje og mineraler). Dette gjelder
kun hvis ressursene etter lovgivningen i den enkelte stat er omfattet av eiendomsretten til grunnen. Dette
innebærer at de ikke-mutbare ikke omfattes av bergverksregalet, og dermed er grunneiers eiendom.

Da Justisdepartementrt i Ot. prp. 53 2002-2003 (forslaget til finnmarkslov) erkjenner at det eksisterer deler 11)
av Finnmark hvor den samiske bruken er enerådende og som denned kan gi grunnlag for eiendomsrett, så
vil samene i disse områxlene ha retten til de fidre-mutbare rnineralene. Denne tolkningen støttes også av
uttalelsen fra ILOs ekspertkomitk se nedenfor.

ILO 169 artikkel 7 gir utcykk for at det bør være en minstestandard alle land med urfolk at urfolket skal ha
en rett til å vedta sine egne prioriteringer for utviklingsprosessen som angår deres liv og landområdene hvor
de lever. Ervervssystemet som det legges opp til i forslaget til rninerallov oppfyller ikke dette minstehavet,
da samene kun  far delta som heringsorgan ved tildeling av undersøkelsesrett

Samefinget kan ikke se samene som urfolk i Norge har noen muligpet til å delta i "bruk, styring og bevaring"
av mineralressursene jf. ILO artikkel 15 nr. 1. Etter Sametingets erfaringer så eksisterer det heller ikh slike
konsultasjonsordninger med notske myndigheter eller bergverksmyndighetene som ILO 169 artikkel 15 nr.
2 krever. Forslaget til minerallov problematiserer heller ikke samenes rettigheter til de ikke-mutbare
mineralene slik Samerettsutvalget har gjort. Sametinget bex derfor departernentet om en sserskilt vurdering
av rekkevidden av ILO 169 artikkel 15, slik den er ment å skulle tolkes etter folkerettens metode.
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4.4 Uttalelsen fra ILOs Ekspertkomite

Sametinget rapporterer direkte til ILO sekretariatet i Genåve om Norges oppfyllelse av konvensjonens
bestemmelser. Det vises til en uttalelse fra ILOs Ekspertkomitå (Cornmittee of Experts) av 1995 hvor
komiteen kommer med merknarler til gjeldende norsk rett (Observation by the Committee of Experts, 1995
(Norway).

I en direkte forespørsel til norske myndigheter, kommenterer ILOs Ekspertkomitå bårle Sarnetingets og
Norges rapporter vedrørende oppfyllelsen av ILO 169. Komilx.en gir uttrykk for at de følger nøye med
samenes rettighetssituasjon, og om det eksisterer konsultasjonsordninger i forbindelse med bruk av
landressurser. Komiteen etterlyser tilleggsinformasjon fra den norske Regjeringen om disse spørmåL
Komiteen gir klart uttrykk for at de er bekymret over den manglende oppfyilelsen av /10 169 artikkel 15
mht. mineralvirksomhet "The Committee notes akothat.... Mineral ea5bliotation pernits bave been given to
snukinasional zaining companies in the madeipak ofFinnmark, without the pri.or amsukations requhrd underartick 1 5 (2).
The Combsittee noter thatnOkana hasyet been issued f o r rnineral extraction and boper that steps ù7be taken to kins
prumdusrsforgrantingpermits into conforrniy nith thispvvision... The Combdtke esupbaskes tbat respestfor artides 1 5 and
18, maniing resoutre sights and non- enervadment, do not depend on the form ey'risbts treognited under artick 14."

Komiteen uttaler at de har merket seg at det er gitt tillatelser til utnytting av mineraler til multinasjonale
rnineralselskaper i Finnmark, uten at konsultasjonsplikten etter ILO artikkel 15 (2) er oppfylt. At ILOs
Ekspertkornitè bemer.ker dette bør tollæs som et sterkt signal til norske myndigheter om at her er ikke
dagens praksis i tråd med konvensjonens bestemmelser og formål.

Sametinget er klar over at Norge ved vedtakelsen av ILO 169 i 1989 forutsatte at gjeldende lovgivning var i
samsvar med konvensjonens bestemmelser. Dette kan ikke medføre riktighet mht. bergverkslovgivningen
her i landet Samene som urfolk har ikke noen medbestemmelsesrett i slike saker, og har ikke fatt noen rett
til godtgjørelse ved inngrep i samiske områder.

Sarnetinget ber departementet om å vurdere dagens lovgivning i forhold til ILO 169, og ta stilling til ILOs
Ekspertkornits uttalelse vedrørende det samiske folk og mineralsaker.

Slik Sametinget ser det, oppfyller ikke forslagene som nå er fremmet de krav som ILO stiller for urfolks
medvirkning og krav på utbytte av virksomhet i våre tradisjonelle områder. Sametinget er også av den
oppfatning at det kreves samtykke fra tinget før det gis tillatelse til utvinning av mineraler i områder med
samiske interesser. Sametinget er ikke prinsipielt imot bergverksdrift i samiske områder, men vil ikke gi sitt
samtykke til slik virksomhet så lenge lovgivningen ikke sikrer de samiske interessene på en tilfredsstillende
måte.

For å oppfylle de forpliktelser Norge har ett2r ILO 169 artikkel 15, mener Sametinget at departementet bør
foreslå å innføre en slik konsultasjonsordning som /10s Ekspertkomith etterlyser i sin uttalelse. Hva en slik
ordning skal besti i, og hvilke minimumskrav som bør oppfylles, bør departementet fastslå ved en dialog
med Sametinget For øvrig bes departementet om å redegjøre for sin tolkoing av artikkel 15 i 110 169.
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4.5 Samiske områder utenfor Finnmark

Sametinget er opptatt av at det i samiske samfunn skal kunne foretas langsiktig planlegging og kontroll over
utnyttelsen av mineralske ressurser. Sametinget må, som overordnet politisk prernissleverandør, ha
innflytelse over hvordan mineralressursene i samiske omnider skal utnyttes i fremtiden. Det foreliggende
lovforslag sier minimalt om Sametingets rolle i samfunnsutvildingen, og om samiske rettighetertil
mineralene utenfor Finrunark. Begrepet "i deres landområder" i ILO 169 strekker seg videre enn bare
Finnrnark, da samene har sine tradisjonelle områder spredt over landet, og over landegrensene. Fonnålet
med ILO- konvensjonen er å styrke urfolks rettigheter til ressursene i de områder hvor de lever eller ellers
bruker.

Det er derforikke akseptabelt at departementet fraskriver seg ansvaret for å ta stilling til spørsmålet om
hvtike regler som bør gjelde for samiske områder med henvisning til utredningene i Sarnerettsutvalget for
Troms, Nordland og sørsameområdet Departementet og regjeringen er bundet av de folkerettslige
bestemmelser om urfolks rettigheter uavhengig hva Samerettsutvalget kommer 61. Derfor hadde Sarnetinget
forventet at forslaget til minerallov hadde gått grundig inn og dmftet samenes rettigheter til mineralene.

Merknad 1, Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Høyre/Flyttsamelista, Samenes
Valgforbund v/ representant Steinar Pedersen

Slik innstillingen fra Sametingsrådet er utformet ex det vanskelig å lage klare avstemningsalternativer. Derfor
vil Arbeidetpartiets sametingsgruppe, Høyre/Flyttsarnelista og Samenes Valgforbund i det vesentlige bruke
de følgende merknader for å få. frem vårt syn.



Rådet går i punkt 1.1 inn for fastæ konsuhasjoner mellom departernentet og Sametinget I sak 8/97 NOU
1996: 11 Forslag til ny minerallov, fremmet Arbeiderpaniets sametingsgruppe følgende forslag:"Sanutinget

foreslår at det epprettes et kontaktorgan tnellom Sarnetinget ogReleringen for bkmt annet å kre konfater otx

bergzarksaktivitekr i sanaske områder".

Det er positivt at Sametingsrådet nå følger opp et forslag om et kontaktotgan som ble nedsæmt i 1997. •



I punkt 1.3, tredje avsnitt, vektlegges mineralvirksomhet som en trussel mot urfolks levesett og kultut
verden over, og at den samiske kulturen ex svært avhengig av utnyttelse av arealene. Til dette er å bemerke at
samiske interesser er et sammensatt begrep, og ulike grupper samer kan se ulikt på mineralvirksomheten-
Vårt syn er at mineralvirksomhet innenfor kontrollerte rammer, også kan gi verdifulle arbeidsplasses, og der
i gjennom bidra til å sikre grunnlaget for samisk kultur. Slike eksempler fmnes allerede klag.



Til tross for flere forsøk har det ikke vært mulig å få en klargjøring av hva Sametingsrådet mener om
Sametingets innflytelse i forhold ta fremndig mineralvirksomhet i samiske områder generelt Enkelte
formuleringer kan tyde på at man tenker seg en ordning hvor Sametinget har medinnflytelse, jamfør for
eksempel punkt 4.2 og 4.3. Dette er et prinsipp vi uten videre kan slutfæ oss til.
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Hovedinntrykket er likevel at Sametinget stort sett alene skal ha den fulle og hele bestemmelsesretten. Jfr.
f.eks punkt 2.4, nest siste avsnitt, s.4: "Samelinget er av den oppfaming at undersokelser er et infignp, ogat slike inngrep
ikke ber krame gjennonsferes hvis Sametinget motsetter segdette", og nest siste avsnitt s. 6:  "Sametinget menerimidkrtid at
tinget selv skal ha myrzdighet til å hindre undersokelser som vil være skaddgfor samisk kultur med meringer ogsamfunnsliv".
Jfr. også punkt 3.7, 4. avsnitt: "Sametinget bor få tryndigheten tilåfastsetie retningslie r i forskrifts form for brilke
hensyn som gjør seggieldende i sanliske områder, oghvilke prosedyrer som måfo‘ges ved inngrep i slike områder".

I punkt 3.8 går Sametinget også primært inn for at retten til å gi konsesjon i alle samiske områder overføres
Sametinget I punkt 3.4 sies det dessuten at den samiske befolkningen i Finnmark har eiendomsrett- og
bruksrett til sine tradisjonelle områder. Dette innebærer i følge Sametingsrådet at samene som er bosatt i
disse områdene også har retten til de ikke-mutbare mineralene.

Vårt syn er at en minerallov ikke må. vedtas før rettighetsspørsmålene er endelig avklart. Det er også selvsagt
at Sametinget skal ha innflymlse i samarbeid med andre folkevalgte organer når det gjelder rnineralressurser i
det som også er samiske områder. Sarnetangsrådets formuleringer er imidlertid vidtrekkende med hensyn til
graden av samisk eierskap 'og kontroll, at det kan påvirke forholdet tal både allmennheten og andre
folkevalgn organer. Vi mener ikke at Sametinget alene skal eie og alene forvalte mineralressursene i alle
samiske områder.



I punkt 4.2, nest siste avsnitt sies det at "En  tyffilielse av samenes rett til selirbesternmelse til medføre at staten må gi
samene muligheven til åfå innflytelie over mineraliirksomhet i samiske områder,OS Muh:gh84°Ztil  å ta  mer ansvarfr
samfunnsutriklingen i slike områder". Etber vår oppfatning kan det neppe være nødvendig å knytte
selvbestemmelsesbegrepet også til høringen om en ny minerallov Ikke minst gjelder det fordi Sarnetingets
flertall og Sametingsrådet har store problemer med å deftnere hva man egentlig legger i begrepet Til tross
for en rekke forsøk på å fi en utdyping, har det ikke vært mulig.



Vi vil gi meget klart uttrykk for at mineralloven må sees i sammenheng med avklaringen av
rettighetsspørsmålene. I første omgang gjelder det i forhold til finnmarksloven.
Ett av elementene i Sarnerettsutvalgets innstilling var at Finnmark grunnforvaltning skulle ha den fulle
styring med både de mutbare og ikke-mutbare mineralene. Dette bør komme klart frem i enten
finnmarksloven eller i mineralloven.



Vi ser også et klart behov for at man i § 49, hvor det er nevnt en rekke ulike typer områder som er unntatt
for leting, uten samtykke fra eier eller bruker, også inlduderer de aller mest vitale bruksområder for
reindrifta. Vi vil også understreke nødvendigheten av at reindriften, sammen med andre næringer, kommer
med på et tidligst mulig stadium i forbindelse med planarbeid, f.eks i forbindelse med at et område tenkes
regulert til mineralvirksomhet. Også i forhold til mulig ekspropriasjon vil det være et krav at området må
være regulert ttl rnineralvirksomhet for at ekspropriasjonstillatelse skal kunne gis.
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8.
I likhet med Sametingsrådet er også Samenes Valgforbund, Høyre/Ryttsamelista og .Arbeiderpartiets
sametingsgruppe bekymret over en altfor sterk liberalisering av gjeldende lovgivning, og vi kan heller ikke
slutte oss til en utvidelse av den frie leteretten til ikke-mutbare mineraler.

Forslag 1, representant Isak Mathis 0. Hætta, Frie gruppe:

Ny 2.4 Søknad om undersøkelse (muting) - forslagets § 22a

I forslagets § 22a foreslås det at en søknad om undersøkelse (muting) i Finnmark kan avs1ås dersom
alhnenne hensyn taler mot at søknaden innvilges. Det er Bergmesteren som avgjør søknad om undersøkelse
av mutbare mineraler. Ved vurderingen skal man legge vesentlig vekt på hensynet til sarnisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv. Innvilges søknaden kan det settes vilkår for å ivareta hensyn som nevnt.
Samtidig skal Bergmesteren kunne gi grunneier, Sametinget mv, anledning til å uttale seg. Det er likevel
Bergmesteren som skal behandle og avgjøre søknaden i første omgang.

Ny 3.2.1.2 Bærekraftig utvikling

Samiske næringer trenger store arealer og det må derfor foretas langsiktige vurderinger av virkningene for
disse, ikke bare på selve utvinningsområdet, men også i en videre omkrets. Forstyrrelser og ulemper som
kan virke små etter en faglig vurdering, kan være ødeleggende for naeringsgrunnlaget. Også samisk
kombinasjønsdrifr behøver beskyrrelse, Eeks ferskvannsfigke, jakt, innhøsting av bær osv. Lovforslaget er
svtert mangelfullt når det gjelder vurderingen av de sarniske utmarksinteressene. Sametinget forventer at
departementet tar initiativ til en yardigere dialog i saken, før lovforslaget fcernmes for Stortinget, slik at de
samiske interessene blir behandlet på en betryggende måle.

Ny 3.3 Mineralnæringen i Norge - behovet for samfunnsrnessig styring

Utviklingen av mineralnæringen må skje i et moderat tempo, etter nøye planlegging. Sametinget mener det
bør konsekvensanalyser til ved saksforberedelse ved søknad om undersøkelses- og utvinningsrett. Det bør
szerskilt redegjøres for vidmingene på grunnleggende arealer for samisk kulmr, næringsgrunnlag. Slike
analyser forutsetter god kunnskap om samiske forhold.

Ny 3.7 Undersøkelsesfasen

Undersøkelser innebærer disse ofte relativt store inngrep i naturen. Når man skal fastslå om en kjent
forekomst er drivverdig vil det medføre betydelige inngrep. Stadige begrensninger i sarnenes arealkrevende
bruk av naturen er et stort problem for samiske næringer og annen utmarksbruk. Det er szerdeles viktig å ta
dette i betraktning allerede når man vurderer å gi undersøkelsestillamlse.

Forslag 2, representant Ole Henrik Magga, Norske samers riksforbunds
samarbeidsgruppe og Senterpartiets sametingsgruppe:

I.
I pkt 1.3 sism avsnitt erstattes setningen "Sametinget vil be..." med den understrekede setningen:

Segn:
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Minerallovutvalget og departementet har drøftet og kommet med forslag som i meget stor grad berører
samiske interesser og rettigheter. Mjneralvirksomhet er en trussel mot urfolks kultur og levesett vezden over,
og medfører ofte store negative konsekvenser for urfolkets velferd. Også i samiske områder er det mange
eksempler på at samiske næringer har misiet sentrale bruksarealer på grunn av gruvedrift og utvinning av
mineralet_På den andre siden kan mineralvirksomhet også gi verdifulle arbeidsplasser. Norge må nIstrebe å
tilrettelegge lovgivningen slik at den samiske kulturen, som er svært nært knyftt til utnyttelsen av arealene i
det samiske bosettingsområdet, sikres en trygg og forutsigbar framtid. Sametinget mener derfor at det er
nødvendig å se mineralvirksombeten i sammenheng med andre inngrep i samiske områder, slik som f.eks
inngrep i forbindelse med Forsvarets aktiviteter. Mauken/Blåtind og Hålkavårn sakene viser at samiske
interesser ofte blir funnet for lette i forhold til statens behov. Sakene er også eksempler på at slike større
inngrepssaker bør være gjenstand for konsultasjoner og forhandlinger lang tid i forveien før inngrepene
foretas.

 
I pkt. 2.4 erstattes setningen "Sametinget mener..." med den understrekede semingen:

Når det gjelder ILO 169 artikkel 15 nr. 2, så følger det av forslaget til ny § 42 (1) 2.pkt. i Bergverksloven at
Kongen ved forskrift kan fastsette høyere avgift til grunneieren for gruver på Finnmarkseiendommens
grunn. Bestemmelsen er begrunnet i /LO artikkel 15 nr. 2, som fastsetter at urfolk når det er mulig skal ha
del i utbyttet av mineralvirksomhet 1 v ' 1

U e r ' d re
vh ' v h vil

inn ' k . Det forutsettes at Sametinget konsulteres under utfonningen av forskriftene.



I pkt. 3.2.1.2 siste avsnitt endres setningen "Forstyrrelser og ulemper..." som vist med understrekning og et
tllle innføyes som vist med understrekning:

Reindriften trenger store arealer og det må derfor foretas langsiktige vurderinger av virkningene for
reindriften, ikke bare på selve utvinningsområdet, men også i en videre omkrets. F ul
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2 . . ' 4. Også samisk kombinasjonsdrift behøver beskyttelse, f.eks ferskvannsfiske, jakt,
innhøsting av bær osv. Lovforslaget er svært mangelfullt når det gjelder vurderingen av de samiske
utmarksinteressene. Sametinget forventer at departementet tar initiativ til en ytterligere dialog i saken, før
lovforslaget fremmes for Stortinget, slik at de samiske interessene blir behandlet på en betryggende måte.

4.
I pkt. 4.2. enckes setningen "En oppfy41else av..." slik understrekningen viser.
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Det vises også til artikkel 2 i konvensjonen hvor statens plikt til å respekære og sikre rettighetene etter SP
slås fast, og særlig til artikkel 2 nr. 2 som forplikter Norge til å treffe "lovgivningsmessige eller andre tiltak"
for å sikre rettighetene etter konvensjonen, når slike tiltak ikke allerede er i kraft
En oppfyllelse av in ' f F vil medføre at staten må gi samene muligheten til å
innflytelse over mineralvirksomheten i samiske områder, og muligheten til å ta mer ansvar for
samfunnsutviklingen i slike områder.

5. Til slutt føyes irm et pkt 5 med denne ordlyd:

5. Konklusjon

Lovforslaget er ikke akseptabel slik den foreligger av de grunner som er nevnt ovenfor.
Lovforslaget omtaler overhodet ikke samiske interesser utenfor Finnmark. Henvisningen til det nye
Samerettsutvalget gir ikke tilstrekkelig trygghet for at samiske interesser vil bli ivaretatt en gang i fremtiden.

For Finnrnarks vedkommende følger forslaget ikke prinsippene fra Sainerettsutvalgets forslag fra NOLT
1997:4. Sametinget viser til tingets vedtak om forslag til Lov orn rettsforhold og forvalming av grunn og
naturressurser i Finnmark fylke finnmarksloven) der vi uttalte: "Loven må anerkjenne rirfilles sankilk rritighekr
li.1 ressursene Iråde over ogInzdergnennen påfartlande4 ramt rettighekne til ressunene i de,..ftnære farvarmene, og md,gi et
seerskilt vern for disse oiltnnmarksbefolkningens rettigheterfor evrig.Loven må kgge til rette for at denfremlidigeforvakningen
av Finnmark skal bgge på  klare rettsgrunnk. Loven må uttrykkelig szkre de gnennksgende rettigbeter som urfolk har etter
filkeretten. Disse må respektens og danne grunnlagetfor denfreintidige forvakningen av onnådene. En slik nyking av urfriks
retligheter vil kunne sDoke ailefinnmarkingers tilknytnazgog rettigheter til sine lokak naturrerszaser iffiket."  Lovforslager
er ildre i trid med disse prinsipper.

På grunn av at rettighetene ikke er avklaret og fordi prosessen med avklaring er så usikker. ez det svært
vanskelig å vurdere mange av detaliene i forslaget Et gjennomarbeidet forslag til minerallov må bygge på et
klart prinsippgrunnlag. I dagens situasjon kan vi eksempelvis ikke uttale oss klarere om rollen for de organer
som Samerettsutvalget foreslo opprettet for forvaltningen av grunnen i Finninark
Alt dette gjør at en minerallov ikke kan vedtaes før rettighetsspørsmålene er endelig avklart.

Forslag 3, representant Per A. Bæhr, Flyttsamelisten og representant Tormod
Bartholdsen, Høyre:

Fri leterett etter mineraler bør  ikke  innføres i Finnmark. Eventuell leteaktivitet bør bli til minst mulig
sjenanse for reindriften. En generell varslingsplikt må derfor kreves i forhold til reindriften. Varslingen
bør skje skriftlig, også til reindriftens organer, og gjelde i alle områder av landet der det drives reindrift.
Varslingen må også skje i god tid før leting ogundersøkelser igangsettes, en uke er  for  kort tid. Det må
også kreves samtykke fra reindriften til akttviteter som innebærer inngrep som skader reindriftens
beiæland.
Det forutsettes at reguleringsplaner sendes på høring, og at reindriftsrueringen kommer med på et tidlig
stadium i planleggingsfasen.
Sikringsplikten etter § 51 må også omfatte rein og ikke bare husdyr, da behovet for sikring av rein og
husdyr ikke vil være sammenfallende.
§ 60 bør omformuleres slik at den også dekke sikkerhetsstillelse for opprydning.
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Økningen av grunneieravgiften må ikke gå' på bekostaing av eventuell skadeserstatning til
brukerinteresserte.

Det må sikres at reindriftens interesser ikke svekkes av den nye mineralloven.

III votering

Av 39 representanter var 38 tilstede.Forslaget ble gjennomført i følgende rekkefølge:
Forlag 1 ble forkastet med 36 stemmer
Forslag 2, unntatt pkt 2 ble enstemmig vedtatt
Forslag 2, pkt 2 ble vedtatt med 35 stemmer
Forslag 3 ble vedtatt med 36 stemmer
Sametingsrådets forslag med allerede vedtatte endringer, ble enstemmig vedtatt

IV Protokolltilførsel

Representant iâno§ Trosten, NSR, fremmet følgende protokolltilførsel:

Et forslag om lovhjemtnel for å kunne gi forskrift om at urfolket kan etter nsennere forhandlinger med
staten, gi avkastning til staten fra gruvedriften utover det urfolket dvs, samene, har etter internasjonal rett og
rettspraksis, og utfra erkjennelse om at samene aldri har ved noen avtaler avhendiget/-overdradd samenes
historiske land, vann og kystnære områder til andre. En slik erkjennelse må derfor tydelig framkomme i
utkastært til ny minerallov og andre lover som direkte berører det samiske folks territoriale zettigheter.

V Talerliste og replikkordskifte



Taler

Ragnhild Lydis Nystad,
saksordfører
Steinar Pedersen

Replikk

Geir TPedersen




Steinar Pedersen

 Ole Henrik Steinar Pedersen

anoå Trosten




Ole Henrik

 1 Per A. Bæhr




Olaf Fliassen Steinar Pedersen




Olaf Ehassen

 Isak Mathis 0. Hætta E011i




Isak Mathis 0. Hætta

 Amund P Anti




Berit Oskal Eira




Ole Henrik
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10» d L dia N stad
Berit Ranveig Nilssen(til
fo ' orden
Steinar Pedersen(til
forretnin rden

IJancATrosten(til
forretnin orden
Ole Henrik Magga(61
fotretnin rden
Isak Mathis 0. Hætta(til
forre ' orden
Janc: Trosten(61
forretnin orden

11. Ragnhild Lydia
N tad saksordfører

VI Sametingets vedtak etter voteringen

1. Sametingets prinsipielle merknader

1.1 Dialogen mellom Sametinget og Neerings- og handelsdepartementet

Det har vært møte mellom Sametinget og Næringsminister Ansgar Gabrielsen den 18. april 2002, og et møte
mellom Sametingets administrasjon og Bergmestemn og representanter fra Nærings- og
handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i Karasjok i 5. juni 2002 i forbindelse med
forberedelsen av forslaget til ny minerallov. Både Ntetingsministeren og Naerings- og handelsdepartememt
fotespeilet en tett dialog med Sametinget i denne prinsipielt viktige saken. Departementet skulle ta kontakt
med Sametinget for å få mer konkrete innspal på de folkerettslige spørsmål, noe som ikke ble gjort Da
forslaget til ny trrim-mllov ble sendt ut til høring kom dette som en overraskelse for Sametinget, da
Sametingets politiske ledelse var blitt lovet informasjon og mulighet til å fremme Sametingets synspunkter
innen forslaget skulle sendes ut. Det var en klar forutsetning fta Sametingsrådets side at Sametinget skulle ha
ytterligere dialog med departementet innen lovforslaget ble lagt fram.

Sametinget et opptatt av at norske myndigheter et bevisst over sitt ansvar i forhold til Sametinget som
folkevalgt otgan, og som urfolksparlament. Det bør etableres faste konsultasjonsordninger mellom
departementet og Sametinget i lovsaker og andre saker av viktighet for det samiske folk, slik ILO
konvensjon nr. 169 legger til grunn. Departementet onå vurdereslike konsultasjonsordninger som en del av
forslaget til ny minerallov. Sametinget vil påminne departementet om at ILO 169 kun oppstiller
minstestandarder når det gjelder urfolks retfigheter. Derfor forventes det at Norge som har ratifisert
konvensjonen, setter seg som mål å faktisk oppfylle konvensjonens ktav.

SIgn: 	
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1.2 Høringsprosessen

Sametinget viser til forslaget til minerallov, spesielt til kapittel 12 som omhandler forholdet til de samiske
interessene. Sametinget vil innledningsvis beklage at endringene som er foreslått i Bergverksloven som en
del av forslaget til ny fmnrnarkslov (0t. prp. nr. 53 2002-2003) ikke er lagt ut for høring Etter tingets syn er
disse endringene en naturlig del av forslaget til ny minerallov, selv om Nærings- og handelsdepartementet
presiserer at disse regelendringene ikke er en del av denne høringen. Samtidig sier departementet at de
foreslåtte endringene i Bergverksloven i ftemtiden vil inngå i den felles mineralloven. Sametingets
høringsuttalelse vil derfor også omfatte forslagene til endringer i Bergverksloven, da den uttalte bakgrunnen
for disse endringsforslagene er Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene.

1.3 Sarnetingets prinsipieile syn på mineraivirksomhet

Sametinget vil presisere at tinget ikke er imot bergverksvirksomhet som sådan, men legger stor vekt på at
slik virksomhet ikke kun skal skje på majoritetssamfunnets premisser, men også ta hensyn til det
grunnlovsvem samene som urfolk og minoritet haretter Grunnlovens § 110a og de folkerettslige og
intemrettslige reglene om urfolks- og minoritetsvem.

Det er i dag alminnelig anerkjent at landet er bygget på tercitoriet til to folk, nordmenn og samer - dette
innebærer at samene også har en rett tiI innflytelse på samfunnsutviklingen i landet. Sametinget ønsker å ha
innflytelse over utvildingen i mineralnæringen og forvaltningen av mineralressursene, slik at forvaltningen
blir mer balansert og ikke kun vekdegger nseringens behov. Etableringen av Sametinget er en anerkjennelse
av at samene har rett ta å selv få være med på å bestemme over utviklingen sin. Samene vil selv ta ansvar for
sin egen utvikling og ftemtid, og forventer at stadige myndigheter gir Sametinget mulighet til økt ansvar.
Dette er viktig å ha i minne når man utarbeider nytt lovverk som angår begge statskonstituerende folk.
Sametinget har flere ganger understreket at hensikten både med Samerettsutvalgets og Minerallovutvalgets
gjennomgang av gjeldende lovverk, var å sikre en formitningspraksis som hannonerer med målsettingene i
Norges overordnede samepolitikk.

Minerallovutvalget og departementet har drøftet og kommet med forslag som i meget stor grad berører
samiske interesser og rettigheter. Mineralvirksomhet er en trussel mot urfolks kultur og levesett verden over,
og medfører ofte store negative konsekvenser for urfolkets velferd. Også i samiske områder er det mange
eksempler på at samiske næringer har minet sentrale bruksarealer på grunn av gruvedrift og utvinning av
mineraler. På den andre siden kan mineralvirksomhet også gi verdiftille atbeidsplasser. Norge må tastrebe å
tilrettelegge lovgivningen slik at den samiske kulturen, som er svært nært Imyttet til utnythelsen av arealene i
det satniske bosettingsområdet, sikres en trygg og forutsigbar framtid. Sametinget mener derfor at det er
nødvendig å se mineralvirksomheten i sammenheng med andre inngrep i samiske områder, slik som f.eks
inngrep i forbindelse med Forsvarets aktiviteter. Mauken/Blåtind og H£kavårri sakene viser at samiske
interesser ofte blir funnet for lette i forhold til statens behov. Sakene er også eksempler på at slike starre
inngrepssaker bør være gjenstand for konsultasjoner og forhandlinger lang tid i forveien før inngrepene
foretas.

SIgn- / fflek•-• 
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2 Forslag til særlige regler for Finnmark

2.1 Innledning

Det vises til forslagene ta endringer i Bergverksloven i Ot prp. 53 (2002-2003) om lov om rettsforlaold og
forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (finnmarksloven). Departementet gjør oppmerksom på
under punkt 12.1 i forslaget til rriinerallov, at forslagene til regelendringer som inngår i forslaget til
finnmarkslovikke er en del av denne høringen. Departementet gir likevel en oversikt over de foreslåtte
endringene i Bergverksloven "fordi disse på et senere tidspunkt vil bli en del av den nye mineralloven".

Sametinget vil bemerke at nettopp fordi endringene i Bergverksloven på et senere tidspunkt vil bli en del av
den nye mineralloven, så er det viktig for Sametraget å kommentere også disse forslagene.

De nye forslagene i forslaget til finnrnarkslov har sitt utgangspunkt i Bergverksloven av 1972.
Bergverksloven gjelder i det vesentlige rautttagetieraler.

Forslagene vedrørende de mutbare mineraler innebærer særregler for Finnmark. Natrings- og
handelsdepartementet viser til at Samerettsutvalget 2 arbeider med rettsspørsmål knyttet 1 samene utenfor
Finnmark, og at spørsmålene om rettighetene til minerakessursene må behandles av utvalget først.
Sametinget synes ikke at det er et ulstrekkelig godt argument mot en innføring av felles regler for alle
områder med samisk bosetting. Justisdepartementet uttaler i sine kommentaxer til endringene i
Bergverksloven (kapitæl 9 i Ot. prp. nr. 53 2002-2003) at ILO 169 artikkel 15 suller spPsifikke kcav til
urfolks innflytelse ved umyttelse av minerakessurser. Samet:inget vil bernerke at disse spesifikke krav også
gjelder sarner utenfor Finnmark.

2.2 Varslingspukt - forslagets § 7a

I forslagets § 7a pålegges leter en plikt til å varsle Sametinget, grunneieren, ornrådestyret og distriktsstyret
for reindriften senest 1 uke før leting (skjerping) begzinner. Hvis det tas sikte på inngrep i grunnen, skal
stedet for inngrepet angis.

Sametinget er i utgangspunktet posiftv tal en slik varslingsplikt innen leting av mineraler settes igang, men er
av samme oppfatning som Sarnerettsutvalget som mener at den frie leteretten bør opphøre for Finnrnarks
del.

Sametinget er også forbauset over den meget korte varslingsplikten som foreslås. Spesielt vil Sametinget
bemerke at en varslingsplikt på 1 uke vil være altfor kort for dem som driver med utmarksnæringer, og kan
være utilgjengelig i lengce perioder.

Selv om letinger i utgangspunktet ikke innebærer større inngrep i naturen, så vil bruk av motorisert kjøretay
og store masidner medføre skader i terrenget. Sametinget er betenkt over at de mtljørnessige
problemsdlingene i liten grad er problematisert og vurdert i forslaget. Departementet bar heller ikke vurdert
hvordan hensynet til samiske kulturminner, både oppdagede og ikke-oppdagede, skal tas allerede i letefasen.
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Sametinget støtter forslaget om at reindriftens organer skal varsles, men gjør departementet oppmerksom på
at andre samiske utmarksnæringer og brukere (f. eks bygdelag) også bør varsles. Eventuell leteaktivitet bør
bli til minst mulig sjenanse for reindriften. En generell varslingsplikt må derfor kreves i forhold til
reindriften. Varslingen bør skje skriftlig også til reindriftens organer og gjelde i alle områder av landet der
det drives reindrift. Varslingen må også skje i god tid før leting og undersøkelser igangsettes, en uke er for
kort tid. Det må også kreves samtykke fra reindriften til aktiviteter som innebærer inngrep som skader
reindriftens beiteland.

2.3 Søknad om undersøkelse (muting) - forslagets § 22a

I forslageis § 22a foreslås det at en søknad om undersøkelse (muting) i Finnmark kan avslås dersom
allmenne hensyn taler mot at søknaden innvilges. Det er Bergmesteren som avgjør søknad om undersøkelse
av mutbare mineraler. Ved vurderingen skal man legge v i e ' k

' . Innvilges søknaden kan det settes vilkår for å ivareta hensyn som nevnt.
Samtidig skal Bergmesteren kunne gi grunneier, Sametinget mv, anledning til å uttale seg. Det er likevel
Bergrnesteren som skal behandle og avgjøre søknaden i første omgang.

Sametinget er i utgangspunktet posifiv tll at samiske hensyn skal tillegges vesentlig vekt ved avgjørelse om
søknad om muting, men tinget er ikke enig med departementet i at det er Bergmesteren alene som skal
avgjøre om det gis tlllatelse til undersøkelser (mutinger). Sametinget ex imot at Bergrnesteren skala slik
myndighet tll å vurdere samiske interesser når staten har etablert et Sameting som har til oppgave å gjøre
nettopp det, vurdere de samiske interessene. De samiske interessene ivaretas ikke godt nok i denne
besternmelsen. Departementet uttaler i sine kommentarer (s. 141): '7 avventingen skal samiske interesser tillegges
vesentlig vekt, men ikke avierende betydningdersom de benynene som nrkker i motsatt naning, er vermagmer tungodende
enn beinynet de samiske interessene."Det er uklart hva departementet har ment med deur., men det slås uansett
fast at samiske interesser ikke skal ha avgjørende betydning hvis det er sterke grunner som tales for å  tillaw
undersøkelser. Sametinget er redd for at mangel på kunnskap om samiske samfunnsforhold og samisk
utmarksbruk vil medføre at de samiske interessene vil bli "veiet og funnet for lett" i en slik vurdering.

Etter dagens regelverk er det nesten automatikk i at søker får rett til undersøkelse, forutsatt at vllkårene etær
loven er oppfylt. § 8 i Bergverksloven omhandlex retten til undersøkelse. Mutingslundersøkelsesretten
innebærer en rett til å  undersøke en forekomst av  mutbare mineraler, samt en fortcinnsrett til å utnytte
forekornsten. ("først tll prinsippet").

Sametinget påpeker at Bergrnesterembedets formål om å støtta og fcemme bergverksvirksomhettn i landet i
de fleste tilfeller vil kollidere med hensynet til bevaring av samisk kultur og hensynet til samiske
utmarksnæringer. Dette kan gi seg utslag i de vurderinger Bergmesteren foretar, og den vektlegging som
man foretar fra Bergmesterens side. Sametinget er derfor ikke sikker på om forslaget om vekdegging av
samiske interesser vil få den effekt som departernentet har ment at den skulle Fa.

Sametinget mener det er behov for større kunnskaper om sarniske forhold i forvaltningen, og forventer
derfor at myndighetene har en nær dialog med Sametinget ved spørsmål om vektlegging av samiske hensyn
og vilkårsstillelse. "Samiske interesse?' er ikke et ensidig begrep, men forutsetter gode kunnskaper om
tcadisjonelle samiske utmarksnæringer og ulfice samiske interesser. Det vil derfor være et minsWcrav fra
Sametingets side at man fra Bergmesterens side iår en kompetanseheving mht samiske spørsmål i
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forbindelse med lovendringen. Dette vil styrke tiltroen til embedets vurderinger fra samisk hold, samtidig
som det gir rettssikkerhet og økt forutberegnelighet både for søkere og samiske parter.

Det forutsettes at reguleringsplaner sendes på høring, og at reindriftsnæringen kommer med på et tidlig
stadium i planleggingsfasen.

Sametinget er av den oppfatning at undersøkelser er et inngrep, og at slike inngrep ikke bør kunne
gjennomføres hvis Sametinget motsetter seg dette. Sametinget er likevel sterkt i tvil om det er tilstrekkelig
vem å kun. ha en slik vektleggingsregel, så lenge Sametinget ikke gis noen sterskilt myndighet,
besternmelsesrett eller økt ansvar i slike saker. Her vises det til ILOs ekspertkomitås uttalelser, se nedenfor.

Etter forslaget skal Sametinget og Finnmarkseiendommen kunne gå knot at søknad om muting innvilges.
Denne retten er imidlertid bare en rett til å uttale seg, da endelig avgjørelse uansett vil treffes av
departementet. De samme problemene som nevnt foran vil også oppstå ved at departementet skal avgjøre
undersøkelsessøknaden.

Selv om Sametinget og Finnmarkseiendommen kan påklage departementets avgjørelse, så er det meget
sjelden at Kongen i statsråd går imot en avgjørelse fra et fagdeparternent.

Etter fierde ledd skal klage fra Sarnetinget eller Finnmarkseiendommen gis oppsettende virkning, dvs, at
vedtaket om tillatelse ikke anses for endelig før klagefasten er ute eller klagesaken er endelig avgjort.
Sametinget er enig i at en klage fra Sametinget automatisk må gis oppsettende videning, men er ikke enige i
den totalløsningen som departementet har valgt

Forslaget til § 39b gir blant andre Sametinget en unalelsesrett i forhold til utmål/utvinningsrett. Betingelsen
for å S utnytte minesalene er at undersøkeren sannsynliggjør at området er/ kan bli drivverdig. Ellers er det
etter gjeldende rett ingen særskilte vilkår for utrnål. I likhet med forslaget i § 22a orn muting, er det positivt
at det ved vurderingen av "allmenne hensyn" skal legges vesendig vekt på samiske interesser. Sarnetinget
mener at forslagene sett under ett ikke gir et tilfredsstillende vem for samiske interesser, her henvises det
spesielt til de folkerettslige fotpliktelser Norge har i forhold til samene som urfolk og minoritet

SalePr orn utmål/utnyttelse av ressursene, vil være saker "om endret bruk av utmark", jf. forslaget til
finnmarkslov. Det er foreslått at Sametinget skal gi retrangslinjer for vurderingen av talatelsens betydning
for samisk interesser. Dette betyr at bergverksmyndighetene skal foreta en vurdering av disse retningslinjene.
Sametinget mener at det må mer til før man er trygt innenfor folkesettens minstestandarder, som et
minirnumskrav så må remingslinjene være av rettslig bindende karalars.

Sarnetinget er av den oppfatning at fotslagene til endfinger i Bergverksloven som følger av forslaget til
finnmarkslov i Ot. prp. nr. 53 (2002-2003) gir et tilsynelatende vem for samiske interesser i Finnmark.
Sametinget er positiv til at departementrt foreslår at man ved avgjørelser av undersøkelsessøknader skal gi
samiske interesser vesentlig vekt, men Sametinget mener imidlertid at tinget selv skal ha myndigheten til å
hindre undersøkelser som vil vsere skadelig for samisk kultur med næringer og samfunnsliv. Sametinget har
den kompetanse som behøves for å fastslå hvilke virkninger inngrep har i samiske områder.
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Bergverksmyndighetene er allerede i dag bundet av folkeretten. Ved kollisjon mellom samiske interesser og
nteringsinteresser, trer minoritetsvemet i FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27
inn og setter skranker for myndighetenes regulering av spørsmål som berører samene. Ved konflikt mellom
Bergverkslovens bestemmelser og konvensjonen, går konvensjonen foran, jf. menneskerettslovens § 3. Det
vises til praksis fra Menneskerettskomiteen, som er et FN organ som overvåker statenes overholdelse av
Menneskerettighetskonvensjonene. Komiteen har blant annet uttalt at artikkel 27 også gjelder urfolk, ikke
bare minoriteter.

Sametinget mener at den folkerettslige bakgrunnen for forslaget er uklart, og savner en folkerettslig
vurdezing av blant annet rekkevidden av ILO konvensjonens artikkel 15, og hvordan Notge oppfyller første
punktum i denne bestemmelsen. Sametinget mener også at det er svært uklart hvordan departementet har
tenkt å innlemme disse endringene i Bergverksloven i mineralloven. Det fremkommer ikke av forslaget til
minerallov om særreglene for mutbare mineraler i Finnmark også skal utvides til å gjelde de ikke-tnutbare
mineralene når de føyes til i mineralloven. Satnetinget vil be departementet om en sanskilt redegjørelse for
hvordan denne sammenføyningen av lover vil virke inn på gjeldende zett mht samiske interesser. Forholdet
ti finnmarksloven når det gjelder rettighetene til de ikke-mutbare mineralene må klargjøres fra
departeme~s side.

2.4 Avgifter og ILO 169 artikkel 15 nr. 2

Når det gjelder ILO 169 artikkel 15 nr. 2, så følger det av forslaget til ny § 42 (1) 2.pkt. i Bergverksloven at
Kongen ved forskrift kan fastsette høyere avgift til gnmneieren for geuver på Finnmarkseiendommens
grunn. Bestemmelsen er begrunnet i ILO artikkel 15 nr. 2, som fastsetter at urfolk når det er mulig skal ha
del i utbyttet av mineralvirksomhet Et forslag om lovhjemmel for å kunne gi forskrifter om at urfolket skal
ha rett ta avkastning fra gruvedziften utover det grunneier har etter gjeldende regler er etter Sametingets
mening et skritt i riktig reming som, alt avhengig av hvordan forskriftene utformes, vil kunne virke positivt
inn på samisk kultur. Det forutsettes at Sametinget konsulteres under utformingen av forskriftene.
Økningen av grunneieravgiften må ikke gå på bekostning av eventuell skadeserstatning til brukezinteressene.

Det vises for øvrig til Sametingets vedtak i sak 21/03 - forslaget til fammarkslov

3 Kommentarer til forslaget til ny minerallov

3.1 Innledning

Sametinget viser til oversendelsesbrev av 25. mai 2003 fra Nærings- og handelsdepartementet. Sametinget
viser også til Sametingets vedtak i sakene 8/97 om NOU 1996:11 Forslag til minerallov, samt vedtak i sak
26/99 Ot. prp. 35. 1998-1999 om forslaget ta minerallov. Disse følger vedlagt. Forslaget til ny minerallov
inneholder ingen særskilte regler for samiske interesser når det gjelder de ikke- mutbare mineralene.

3.2 Sametingets merknader til lovforslaget

3.2.1 Formålet med forslaget

Forslaget til formålsparagraf lyder slik:  '7...ovens formål er å frernme og sikre en sarnfssennenersigfomarligforealtenngog
brak av ntineralrersursene i samsvar nzed prieutppet orn bterekruffig utnikbg."Sametinget ber om at det i
formålsbestemmelsen eller at det andre steder i lomksten henvises til det sterskilte vem satnenes kultur har
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etter Grunnlovens § 110a, og FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 1966 (SP), som har
forrang foran norsk lov ved motstrid, jf. mskl. § 3. Dette for å synliggjøre for aktørene i mineralnæringen at
det i samiske områder er sterskllte hensyn som må tas.

3.2.1.1 Forenkling og fornyelse

Sametinget er enig med departementet i at det er et behov for en forenkling av reglene om
mineralvirksomhet. Ved å redusere antall lover Era fem til en vil man få en ryddigere lovgivning, og det vil
være lettere for både privatpersoner og offentlige etater å firme frem i lovverket. Sametinget er også positiv
tll at man endrer språkbruken i regelverket, og at man bytter ut ordene #rising, muting og utmål og  erstatter
disse med  kting, undersgkelsesrett og uminningsrett. Sametiriget benytter allerede i dag disse sistnevnte begrepene
da disse sier mer om hva innholdet i den virksomheten det er snakk om.

3.2.1.2 Bærekraftig utvikling

Det er positivt at det i formålsbestemmelsen henvises til at meringen skal forvaltes og utvikles i sarnsvar med
prinsippet om bærekraftig utvikling. Men etter en gjennomgang av lovforslaget finner man ikke mange
konkrete forslag som er lagt inn av miljørnessige hensyn.

Det vises tll forslaget til ny Plan- og bygningslov § 1-4, hvor det heter:  "Barekraftig utvikling er et mål for både
loka4 regional ognasjonalplankging. Planleggingen skal frumme balante økoktiske, økonomiske, sosiak og
kultstrelk mål og verdier, og skal ivatuta fremtidige generasjoners bebov og valffnutigheten"

Sametinget hadde forrentet at forslaget tll minerallov også hadde vært preget av en større bevissthet og
respekt for miljøvemhensyn. Dette skjer i all nyere lovgivning for øvrig. Hensynet til biologisk mangfold,
miljøhensyn og hensynet til bærekraftig forvaltning av ressursene burde vært en sentral de1 av lovforslaget, i
tråd også med den internasjonale utvildingen på miljørettens område. Istedenfor virker det som at dette ikke
er tatt med av hensyn til en enda mer næringsvennlig lovgivning enn dagens.

Forslaget om aktørgodkjenning, se forslagets §44, er riktignok også begrunnet med mlljøhensyn, men er ikke Aek
tilstrekkelig for å bøte på de miljemessig ulempene ved mineralvirksomhet.

De mest aktuelle mineralene ligger i Nord-Norge, og i Finnmark. De nordlige områdene har en natur som er
meget sårbar, og derfor er  det  spesielt viktig å ta hensyn til mlljøet ved utvinning av mineraler. Med miljø
menes ikke bare forurensning av det ytre miljø, men også annen type forurensning og skader på miljøet,
f.eks ødeleggelse av turområder, tradisjonelle innhøstingsornråder etc.

Reindriften trenger store arealer og det må derfor foretas langsiktige vurderinger av virkningene for
reindriften, ikke bare på selve utvinningsområdet, men også i en videre omkrets. Forstyrrelser og ulemper
som kan virke små, kan over tid være ødeleggende for reindriften.. I §49 hvor det er nevnt en rekke ulike
typer områder som er unntatt for leting uten samtykke fra eier eller bruker, er det behov for å inkludere de
aller mest vitale bruksområder for reindrifta, f. eks. trekk- og flytteveger og særverdiområder. Reindrifta må,
sammen med andre næringer, komme med på et fidligst mulig stadium i forbindelse med planarbeid, f. eks. i
forbindelse med at et område tenkes regulert til mineralvirksomhet Også i forhold tll en mulig
ekspropriasjon må det være et krav at området må være regulert til mineralvirksomhet for at
ekspropriasjonstillatelse skal kunne gis. Vi viser til uttale1se fra Norske Reindriftssamers Landsforbund av
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20.8.2003, særtig pkt 4. Også samisk kombinasjonsdrift behøverbeskyl else, f.eks ferskvannsfiske, jakt,
innhosting av bær osv. Lovforslaget er svært mangelfullt når det gjelder vurderingen av de samiske
utmarksinteressene. Sametinget forventer at departementet tar initiativ til en ytterligere dialog i saken, før
lovforslaget fremmes for Stortinget, slik at de samiske interessene blir behandlet på en betryggende måte.

3.3 Mineralnæringen i Norge - behovet for samfunnsmessig styring

Sametinget mener at bergverksindustrien må undedegges større grad av samfunnsstyring enn det som er
tilfellet i dag. At Sametinget også skal være med på å legy premissene for slik virksomhet er helt natudig da
samene er ett av de statskonstituerende folk i landet

Tinget vil derfor uttrykke stor bekymring over at lovforslaget bærer preg av en liberalisering av næringen
som truer samiske interesser. Bergverksindustrien er tiltenkt en meget sterk posisjon i forslaget, og forslaget
bærer preg av å være lite gjennomtenkt også i forhold til de miljømessige konsekvensene av økt
mineralvirksornhet i nordområdene.

Departementet har et ønske om å utnytte næringens potensiale ytterligere, og dermed skape posiiive
ringvickninger for sysselsettingen(se pkt 1.1 i forslaget). Sametinget er ikke motstander av at man i Norge
bør sysselsette folk i mineralindustrien, men er bekyrrnet over utviklingen som tar mer hensyn til
mineralnæringen enn andre viktige samfunnsinteresser. Mineralleting, og spesielt undersøkelser og
utvinninger er inngrep i naturen, inngrep i ikke-fomybare ressurser som kan medføre store skader. Samisk
kultur er nært knyttet til bruken av naturressursene. Den samiske kultur er svært sårbar, og vil uten tvil bli
skadelidende hvis Regjeringen legger seg på en så hberalistisk linje som det gjøres i dette lovforslaget

Utviklingen av rnineralnæringen må skje i et moderat tempo, etter nøye planlegging. Sametinget mener det
bør konsekvensanalyser til ved saksforberedelse ved søknad om undersøkelses- og utvinningsrett Det bør
særskilt redegjøres for virkningene på grunnleggende arealer for samisk kultur, slik som reinens
kalvingsplasser, flytteveier, slakteplasser og andre viktige beiteområder for både bufe og rein Slike analyser
forutsetter god kunnskap om samiske forhold.

3.4 Skillet mellom mutbare og ikke-mutbare mineraler

Det foreslås å opprettholde skillet mellom mutbare og ikke-mutbare mineraler. Sametinget støtter dette, og
viser til at skillet er innarbeidet i norsk rett. Det er også behov for å ha ulike regler for de ulike typene
mineralerJf forslagets § 4 endres ikke eierforholdet til mineralene, bestemmelsen er bare en bekreftelse av
gjeldende rett om at de mutbare mineralene forutsettes å tilhøre staten, mens de ikke-rnutbare minefnlene
tilhører grunneier.

Forslagene til endringer som er fremmet i forbindelse med forslaget til finnmarkslov gjelder kun de mutbare
mineralene. I forslaget til minerallov foreslås det ingen særregler for de ikke-mutbare mineralene. Sametinget
vil presisere at den samiske befolkaingen i Finnmark har eiendomsrett- og bruksrett til sine tradisjonelle
områder. Dette innebærer at samene som er bosatt i disse områdene også har retten til de ikke-mutbare
mineralene.
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3.5 Bergfrihetens prinsipp: Fri leterett på både rnutbare og ikke-mutbare rnineraler

Departementet foreslår en I f r ' m jf. forslagets kapittel 2. Dette
innebærer en fri leterett også for mineraler som tilhører grunneier. Med dette ønsker man en økt aktiviæt i
mineraInseringen. Lovforslaget viderefører prinsippene fra Minerallovutvalget, ved at man overfører
bergfrihetens prinsipp også til de ikke-mutbare mineralene.

Sametinget er sterkt imot at den frie leteretten utvides, og viser til at tinget ved flere arfledninger har gått i
mot at bergfrihetens prinsipp videreføres i mineralloven. Utredninger viser at de mutbare mineralene ikke er
av en så stor betydning i dag som tidligere, mens ettetspørselen etter ikke-mutbare mineraler er økende. Det
er behov for vidtrekkende vurderinger av konsekvensene av en slik utvikling, hvor det leuts stor vekt på
hensynet til samfunnsmessig styring.

Sarnetinget har i sak 8/97 stllt spørsmål ved om bergfrffletens prinsipp, inkludert førsæ ftnners rett, bør
videreføres i den nye norske rninerallovgivningen. Sametinget mente at minerallovutvalget ikke drøftet detæ 411>
godt nok i sin utredning. Det har ikke vært drøftet om prinsippet bør fiernes også for mutbare mineraler tll
fordel for en mer samfunnsmessig styring. Sametinget mener at departementet i for stor grad har vært
opptatt av å oppmuntre private til å investere i letinger og understalmIser etter mineraler uten å legge vekt på
samfunnet behov på styring av en sterkt voksende næring.

Det vises til at norsk lovgivning i dette århundret har vært sterkt opptatt av å sikre samfunnsmessig kontroll
med utnyttingen av våre viktigste naturressurser. Vassdragsreguleringsloven av 1917 bygger på et
grunnprinsipp om at enhver utnytælse av vannfallsressurser er avhengig av konsesjon. I de starste
vassdragsutbyggingssaker har lovgiver sett behov for å løfte avgjørelsesmyndigheten til et høyere plan.
Stortinget skal få uttale seg før tillatelse tll større utbygginger blir gitt. Sametinget mener at utvinning av
mineraler er av så stor samfunnsmessig betydning, og at behovet for samfunnsmessig kontroll er så stort, at
utnyttelse av mineraler burde underlegges konsesjonslovgivningen og Itaftes opp til et høyere polhisk nivå.
Her kan det vises til at det ikke er frileterett til å lete etter mineraler på kontinentalsokkelen.

Sametinget foreslår at departementet ut fra hensynet til samfunnsmessig kontroll og hensynet tll samiske
interesser ikke utvider bergfrihetens prinsipp til å også gjelde ikke-mutbare rnineraler. Sametinget har
tidligere krevd at all mineralutymning skal undedegges konsesjonsplikt, og at bergfritetens prinsipp ikke
lenger skal gjelde, se uttalelse i sak 8/97. Sametinget innser at det er tungtveiende næringshensyn som taler
mot at bergfrihetens prinsipp oppheves i hele landet. Utviklingen i mineralnæringen taler sterkt for at man
går bort fra bergfrilietens prinsipp i norsk rett Det er de ikke-mutbare mineralene som nå er av starst
betydning, og derfor bør disse underlegges en streng kontroll, spesielt i samiske områder hvor det fmnes
arealkrevende samish utmarksnæringer.

Lovforslagets § 6 bør derfor som et minstekrav kun omhandle leteretten for mutbare mineraler, og
bergfrihetens prinsipp må ikke utvides til å gjelde ikke-mutbare mineraler.

Lovforslagets § 7 har en sarntykkeprinsipp hvor grunneier og bruker av eiendommen skal gi sitt samtykke til
inngrep som kan medføre skade av betydning. Det er nødvendig at også bruker skal samtykke, Leks
reindriftsusavere.
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3.6 Samiske kulturminner

Departementet har ikke sagt noe om forholdet til kulturminnelovgivningen. I Kulturminnelovens § 3 slås
det fast at ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utabørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremme fare for at dette
kan skje. Samiske kulturminner som er eldre enn 100 år, er automatisk fredete, jf. kul.ml. § 4 2.1edd. Med
kultunninner menes alle spor etter menneskelig virksomhet, herunder lokaliteter det knytter seg hendelser,
tro eller tradisjon tfi. Samiske kultunninner er ofte vanskelige å fi øye på i landskapet, da samenes naturbruk
tradisjonelt har satt få spor etter seg. Det er viktig at både oppdagede og ikke-oppdagede tas hensyn til ved
mineralletinger. Sametinget mener at det bør granskes nøye om det foreligger noen samiske kulturminner i
områder som det gis undersøkelsestillatelser i. Det vises til kul.ml. § 10, hvor utgiftene til særskilt granskning
av automatisk fredete kulturminner skal bæres av tiltakshaveren. Spørsmål om ansvaret for eventuelle
ødeleggelsez av kultunninner, og hvilke sanksjoner som er aktuelle og finansieringen av undersøkelser/
befaringer bør tas opp i departementets videre arbeid.

Kravet om aktargodkjenning anses ikke for å være tilstrekkelig for å sikre samiske kultunninner, se
lovforslagets § 44. Sametinget ber departementet om en avklaring av spørsmålet om hvordan forholdet er
mellom Kulturminneloven og forslaget til minesallov på dette punktet innen loven legges frem for
Stortinget

3.7 Undersøkelsesfasen

Undersøkelse av ikke-mutbare mineraler reguleres av avtaleretten (I Finnmark er det jordsalgsmyndighetene
som forvalter mineralene etter eget regelverk), men med mulighet for ekspropriasjon. For rett til
undersøkelse og drift av mutbare mineraler er det Bergrnesteren som gir tfilatrise.

Ved at Bergmesteren eller andre som har myndighet til det (grunneier/jordsalgsmyndigheter) gir
undersøkelser, settes det i gang en prosess som er meget vanskelig å fi. snudd. Når det blir funnet
drivverdige forekomster, kan presset på å a tillatelse til utroinning av ressursene bli utålig for myndighetene.
Undersøkelsestfilatelsen gir rett til nødvendig adkomst til og i undersøkelsesområdet. Den gir også rett til et
prøveuttak, og dermed gir undersøkelsesretten vidtgående rettigheter til å disponere over grunnen.

Undersøkelser innebærer ofte relativt store inngrep i naturen. Når man skal fastslå om en kjent forekomst er
drivverdig vil det medføre betydelige inngrep. Stadige begrensninger i samenes arealkrevende bruk av
naturen er et stort problem både for reindriften, andre samiske næringer og annen utmarksbruk. Det er
særdeles viktig å ta dette i betraktning allerede når man vurderer å gi undersøkelsestillatr1se.

Sametinget bør ha myndighet til å forhindre undersøkelser som vil kunne medføre vesentlig skade for
samiske kultur med næringer og naturbruk. Her kunne Samerettsutvalgets forslag om tidsavgcenset
nektingsrett for skadelige inngrep være et forslag som departementet bør vurdere nærmere. En slik
nektingsrett vfi det kun unntaksvis være snakk om å benytte, dermed vil det ikke true annen akseptabel
mineralvirksornhet Sametinget bør fi myndigheten til å fastsette retningslinjer i forskrifts fonn for hvilke
hensyn som gjør seg gjeldende i samiske områder, og hvilke prosedyrer som må følges ved inngrep i slike
områder.
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Videre presiseres det at lovforslaget i liten grad vurderer bruksrettshaveres rettigheter. Myndigheteneer

forpliktet til å ta hensyn til samiske bruksrettshavere, slik som reindriftsutøverne. Selv om grunneier gir
tillatelse til undersøkelse og utvinning, så kan det være andre typer rettigheter på grunneiers grunn som har
et sterkere vern enn grunneierretten. Reindriften har ofte rettigheter også på privat grunn, og det er derfor
ikke uproblematisk at grurmeier git lov til å undersøke etter mineraler på områder som brukestil

reindriftsområde. § 9 bør derfor inneholde en passus om at bruksrettshaver også må samtykke til
undersøkelsestilime1se.

Når det gjelder prøveuttak av ikke-mutbare mineraler så heter det i lovforslagets § 10 at Direktoratet og
kommunen skal varsles. Bestemmelsen bør også gi en plikt bi å varsle bruksrettshaver (slik som i § 15) og
Sametinget

Når det gjelder mutbare mineraler så foreslås det at Dizektoratet skal avgjøre sølmader om
undersøkelsesrett, se utkastets § 11.

Det vises ttl kommentarene om endringene i Bergverksloven ovenfor.

3.8 Utvinningsfasen

Ved utvinning av ikke-mutbare mineraler skal det inngås avtale med grunneieren, jf. forslagets § 26.
Sametinget mener at det her også må tas hensyn til/avtales med bruksrettshaver som har vesendige
interesser i området, slik som reindriftsutøvere som har beiterett på privat grunn. Dette bør tas inn i
lovteksten. Når det gjelder ekspropriasjon, se nedenfor.

Undersøhr med best priontet kan søke Direktoratet for tillatelse til utvinning av mutbare mineraler, jf
forslagets § 27.

Konsesjonssaker skal avgjøres etter en bred samfunnsmessig vurdering hvor samiske hensyn pr. i dag bare
er en del av de mange hensyn som må tas. Sametingets medlem i Minerallovutvalget, Otto Jebens, foreslo at
driftskonsesjon i samiske områder skal være betinget av samtykke fra Sametinget. Han gikk primært inn for
at rettentaå gi konsesjon i alle samiske områder overføres Sametinget Subsidiært gikk han inn for at
konsesjonssøknader og spørsmål om ekspropriasjon overføres departementet

Sametinget støtter Jebens' forslag, og er av samme oppfvtning når det gjelder hans subsiditere forslag. Hvis
Sametinget ikke gis zetzetz til å gi konsesjon for utvinning av mineraler i samiske områder, så bør
konsesjonssøknadene avgjøres av departemenmt, og avgjørelsesmyndigheten må ikke delegeres nedover i
systemet

3.9 Ekspropriasjon

Ekspropriasjonshjemler finnes i Bergverksloven og i Mmeralavståingsloven av 1952. Det kan også
ekspropneres etter Plan- og bygningslovens kapittel VIE til gjennomføring av reguleringsplan.
Utgangspunket for ekspropriasjon er det alminnelige ekspropriasjonsrettslige skjønnet som følger av lov av
3. oktober 1959 om ekspropriasjon av fast eiendom (Oriegningslova). Vurderingstemaet er at ekspropriasjon
skal være "tvillaust meir til gagn enn til skade". Dette prinsippet vil departementet videreføre.
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Departementet understreker under punkt 5 i lovforslaget at ekspropriasjon "er regkr som kun unntakuis
fondsettes å komme til anvendelse. Grunneier bar gie=mgående en positiv holdning til neeringsutviklingpå qen eiendom, ogi
det ovenniende antall tifelkr iii detfor naringen oggrunneier fnonfinkandk en avtak om minemlaktivion."
Sametinget vil bemerke at selv om grunneier kan være positiv til mineralnæringen, eller kanskje føle seg
presset til å inngi avtale når man vet at det finnes ekspropriasjonshjernmel, så er det andre tunge interesser
som kan bli skadelidende ved ekspropriasjon av grunn. Bruksrettshavere som ikke eier grunnen men som
har rettigheter til bruk av grunnen, slik som reindriftsutøvere, har sterke interesser i at det ikke eksproprieres
områder innenfor reinbeiteområdet. Departementet nevner ikke et ord om slik interesser under sin
vurdering av ekspropriasjonsinstituttet

Når det gjelder de mutbare mineralene, så er det Bergmesteren som fortsatt skal gi tillatelse til undersøkelser
eller utvinning. Det vil også kunne søkes om ekspropriasjon for å sikre adkomst til forekomsten, for
eksempel en veirett.

11>
Ved ikke-mutbare mineraler kan det være snakk om både ekspropriering av grunnen og av forekomsten.
Ekspropriasjonsvedtaket skal begrenses til det som er nødvendig for å undersøke eller utvinne forekomsten.

FIspropriasjon er en sikkerhetsvennl for det offentlige som kun skal benyttes i tilfeller hvor de
samfunnsmessige interessene er så tungtveiende at det uten tvil legitimerer ekspropriasjon.
Departementet uttaler i kapittel 5 at  "Dquerternentet vil anta atfonket om å innfore enfii kteret t på de ikke-mutbare
minerakne vil k.unne gi et bedre grunnlavror å seke on ek3propnasjonstillatelse på undenekeke, enn hva som er ti4llet etter
gjeldende mgelverk." Lovforslaget gjennomsyres av hensynet til mineralnæringen, og kapittelet om
ekspropriasjon er bare ett eksempel. Sametinget forventer at bruksrettshaveres retrigheter skal tas  heasyn til
når det vurdetes å ekspropriere grunn som er viktig for eksistensen av samisk kultur. Ekspropriasjon av
grunn til mineralvirksornhet bør unngås så langt som mulig hvis det truer tungtveiende samiske interesser.

3.10 Drift

•
Driften skal skje på en "bergrnessig forsvarlig måte", jf. forslagets § 43. Her ville det vært naturlig å ha noen
rettslige standarder for hvilke miljørnessige og samfunnsmessige krav som stilles til virksomheten. § 50
burde vært slått sammen med § 43, slik at det blir mer synlig atog naturvemhensyn skal tas.
Ryddingsplikten bør også knyttes til kapittelet om drift, for å synliggjøre aktørenes forpliktelser, se forslagets
§53.

Departemenwt foreslår aktørsertifisering som et  vidcemiddel for å hindre useriøse virksomheter. Sametinget
bør høres når departementet skal utfonne regier om aktørgodkjenning. Norge bør av hensyn til verdens
urfolk, ikke godkjenne aktører som har drevet uetisk drift, medført skader eller på annen måte drevet
uforsvarlig andre steder i verden, og dermed gjort det vanskelig eller umulig for urfolk å opprettholde sin
kultur i sine tradisionelle områder. Sametinget ber departementet orn å foreta de nødvendige undersøkelser
om bakgrunnen for selskapene før aktørsertifikasjon gis. Siksingsplikten etter § 51 må også omfatte rein og
ikke bare husdyr, da behovet for sikring av rein og husdyr ikke vil være samrnenfallende.
§ 60 bør omformuleres shlt at den også dekke sikkerhetsstillelse for opprydning.
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3.11 Annen lovgivning

Departementet foreslår ingen endringer i det øvrige regelverket som er aktuelt i forbindelse med
mineraldrift, for eksempel Motorferdselloven og Forusensningsloven. Da departementet legger til rette for
økt virksomhet i mineralnæringen, burde man vurdert dette opp mot annen lovgivning. Spesielt når det
gjelder miljøhensyn så burde dette vært grundigere gjennomgåtti forslaget  Det må sikres at reindriftens
interesser ikke svekkes av den nye mineralloven.

4 Samenes rettsstining og folkerettens regler

4.1 Grunnlovens § 110a

Grunnlovens § 110a er den sentrale rettskildefaktoren i samerettslige spørsmål. Det er slått fast gjennom
blant annet Samerettsutvalgets utredninger og stortingsmeldingene om norsk samepolitikk at kulturbegrepet
i Gd. § 110a også inkluderer det matedelle grunnlaget for samisk kultur, dvs landrettigheter. Grunnloven
setter dermed en skranke for hvilke tatak stadige myndigheter kan gjennomføre overfor samene. Samenes W
rettslige stilling må sesi lys av både reglene om urfolks rettigheter og minoritetsrettighetene.

4.2 FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP)

Det vises til FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 1 hvor prinsippet om folkenes
selvbestemmelse slås fast Artikkel 1 lyder.
"1. Alk filk har selvbestenntelsenett. I knefi` av den rett bestemmer deffitt sinpoktiske ste& ogfirrumerfritt sin cen
ekononnske, sonale og kultutelk utvikling.

Alie filk kan for nne wse formålfntt råde over sine natunikdommerog—forekenster, så langt dette ikke setter tikide
fo5dikteher sorn fo4er av in4nneujonak økonomisk samarbeid, basertpåpnnsippet emgiensilig rytn ogfinkennens ffskr. I
innt lle tnå etfolk bli berevet sitt tget ekrineafgrundag.

Konven3jourpattene, denblant de nater som bar annuretfor adminntrayOnen av ikke- sel~ onsråder og tilsynsområder,
skal arbeide for å virkekaiore filkenes sekbestemmelserret4 o g skal respektur denne ert4 i ovenwsstemehe med
bestemmehene i Defonnte naghners pakt."

Det vises også til artikkel 2 i konvensjonen hvor statens plikt til å respektere og sikre rettighetene etter SP
slås fast, og særlig til artikkel 2 nr. 2 som forplikter Norge til å treffe "lovgivningsmessige eller andre tiltak"
for å sikre rettighetene etter konvensjonen, når slike tiltak ikke allerede er i kraft En oppfyllelse av Norges
intemasjonale forpliktelser vil medføre at staten må gi samene muligheten til innflytelse over
mineralvirksomheten i samiske områder, og muligheten td å ta mer ansvar for samfimnsutvildingen i slike
områder.

Videre vises det til unnoritetsvemet i artikkel 27, som også gjelder urfolk, jf. praksis fra FNs
Menneskerettighetskomitå. Artikkel 27 gir  et  vern mot at det gjøres inngrep som vil vanskeliggjøre eller
hindre samenes utøvelse av vår egen kultur og vårt samftmnsliv. Vernet omfatter også det materielle
grunnlaget for samisk kultur, jf. Samerettsutvalgets utredninger i NOU 1997:4 og NOU 1997:5.
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4.3 ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater

Formålet med folkerettens regler om urfolk, slik de kommer til uttrykk blant annet i ILO konvensjon nr.
169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, er å sikre urfolks rettigheter i majoritetssamfunnet.
Folkerettens formål er å gi et reelt vem far urfolks kultur og næringsliv, ikke bare et tilsynelatende vern.
Etter Menneskerettsloven av 1999 ble vedtatt, er FN-konvensjonen om sivlle og politiske rettigheter (SP) av
1966 blitt inkorporert i norsk intern rett. Konvensjonens bestemmelser har att forrang foran vanlig norsk
lov, jf. lovens §3. Artikkel 27 i denne konvensjonen gir etter Samerettsutvalgets tolkning et varig vern for
samisk kultur, et vem som også omfatter det rielle f r og samfunnsfiv. Dette
synet har både Justisdepartementet og Regjeringen senere støttet app om ved behandlingen av Grunnlovens
§ 110a og Sameloven i Stortinget.

Samerettsutvalget foreslo særlige bestemmelser om disponering av de ilcke-fomybare ressursene i Finnmark,
se NOU 1997:4. Disposisjonsretten over disse ressursene skulle høre under styret for Finnmark
Grunnforvaltning. Herunder skulle også retten til å disponere over mineraler ligge. Forslagene fra
henholdsvis Justisdepartementæt og Nærings- og handelsdepartementet har ikke med en slik bestemmelse.

Dette er beklagelig sett fra Sametingets side, fordi tinget er av den oppfatning at det er beboeme i Finnmark
som selv burde kunne disponere over mineralene, og da i alle fall de ikke-rnutbare mineralene som tilhører
grunneier. Det var også en Idar forutsetning for Samerettsutvalget at utvalget skulle konkretisere Norges
folkerettslige forpliktelser med hensyn til samenes bruk av naturressursene og hvordan denne bruken skulle
vemes.

For bergverksdriftens del er det artiklene 14 og 15 i ILO 169 som er de sentcale bestemmelsene. Også
artildene 7 og 13 har betydning. Artikkel 14 nr.1, 1.pkt. gir gcunnlag for at samer som har hatt den
dominerende rådighet kan ha krav på eiendoms- og besittelsesrett ttl området (se NOU:1997:5 side 34).
Samene i Indre Finnrnark har etter folketettsgruppens mening, og etter Justisdepartemenints vurderinger i
proposisjonen om finnmarksloven, rett til å utøve eierbeføyelsene over områdene i Indre Finnmark. Dette
innebærer en rett også til de ikke- mutbare mineralene, slik som naturstein.

Artikkel 15 i ILO 169 lyder i norsk oversettelse:
"1. Vaikonsmendefilks rett til naturressurser i deres laudområder skal sikres Slike rettigheter omfatter dissefilks -
rett til å delta i bruk, szying og bevaring av dirse ressursene.
2. I gellir der staten beholder dendommtten til minenzler, ressuner underjonien eller andre resmrser som finnes i
landområdet, skal mindigbetene ikke sette igaig eller tillate noen tiltak for utforskning eller ubrytting av slike ressurser i disse

folks lividområder,fir det Tpretmt eller tatt i bruk rådføringsonininger med disse folk, for åfartslå om ogi hvilkers
utstrekning derer interesser kan bli skadeftdende. Når det er mulig, skal vedkommendefilk ha del i uthyttet av sik
rirksombet ogfå en rimelig erstatningfor enhver skade de liderpå grunn av slik virksombet."

Artikkel 15 nr. 2 krever at konsultasjoner gjennomføres med urfolket r til leting,
undersøkelser og utvinning av underjordiske ressurser. I mange tilfeller tar det fiere år fra skjerping er
gjennomført til man begynner å utvinne. Lete — og undersøkelsesvirksornhet kan ofte ha en negativ effekt
på tradisjonelle næringer, dette gjelder spesielt ved bruk av tunge maskiner og ved at man lager nye veier i
sårbare reinbeiteområder. Prinsippet om den frie skjerperetten som Bergverksloven bygger på, er utvllsomt i
strid med Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk. En fonnålsrettet tolkning av
artikkel 15 tilsier at Sametinget skal høres ved ridføringer allerede i letefasen. Sametinget vil presisere at ILO
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169 kun representerer minstestandarder i verdenssarnmenheng, og at man i andre deler av verden har att i
stand ordninger mellom urfolk og statlige myndigheær når det gjelder rnineralvirksomhet
Samerettsutvalgets folkerettsgruppe har konkludezt med at artikkel 15 gjelder både i områder hvor samene
har krav på eiendomszett og besittelse, men også i områder hvor det bare er tale om samisk bruksrett

Begrepet "i deres landområder" strekker seg videre enn bare Fammark, da samene haz sine tradisjonelle
områ.der spredt over landet, og over landegrensene. Formålet med ILO-konvensjonen er å styrke urfolks
rettigheter til ressursene i de områder hvor de lever eller ellers bruker.

Folkerettsgruppea konkluderer med at i tilfeller hvor samene har krav på å få anerkjent eiendomsrett til
landområdene, så har de også rett til ressursene som fmnes i undergrunnen (olje og mineraler). Dette gjelder
kun hvis ressursene etter lovgivningen i den enkelte stat er omfattet av eiendomsretten til gruonen. Dette
innebærer at de ikke-mutbare ikke omfatæs av bergverksregalet, og dermed er grunneiers eiendom.

Da Justisdepartementet i Ot. prp. 53 2002-2003 (forslaget til finnmarkslov) erkjenner at  det  eksistezer deler •
av Finnmark hvor den samiske bruken er enerådende og som dermed kan gi grunnlag for eiendomsætt, så
vil samene i disse områdene ha retten til de ikke-mutbare mineralene. Denne tolkningen stattes også av
uttalelsen fra ILOs ekspertkomitå, se nedenfor.

ILO 169 artikkel 7 gir utcykk for at det bør vaem en minstestandard i alle land med urfolk at urfolket skal ha
en rett til å vedta sine egne prioriteringer for utvildingsprosessen som angår deres liv og landområdene hvor
de lever. Ervervssystemet som det legges opp til i forslaget til minerallov oppfyller ikke dette minstekravet,
da samene kun far delta som høringsorgan ved tildeling av undersøkelsesrett.

Sametinget kan ikke se samene som urfolk i Norge har noen mulighet tll å delta i "bruk, styring og bevaring"
av mineralressursene jf. ILO artikkel 15 nr. 1. Etter Sarnetingets erfaringer så eksisterer det heller ikke slike
konsultasjonsordninger med norske myndigheter eller bergverksznyndighetene som ILO 169 artikkel 15 nr.
2 krever. Forslaget til minerallov problernatiserer heller ikke samenes rettigheter til de ikke-mutbare
mineralene slik Samerettsutvalget har gjort. Sametinget ber derfor departementet om en særskilt vurdering
av rekkevidden av ILO 169 artikkel 15, slik den er ment å skulle tolkes etter folkerettens metode.

4.4 Uttalelsen fra ILOs Ekspertkomite

Sametinget rapporterer direkte til ILO sekretariatet i Genåve om Norges oppfyllelse av konvensjonens
bestemmelser. Det vises tll en uttalelse fra ILOs Ekspertkomite (Committee of Experts) av 1995 hvor
komiteen kommer med merknader tll gjeldende norsk rett (Observation by the Cotnmittee of Experts, 1995
(1 1orway).

I en direkte forespørsel til norske myndigheter, kommenærer ILOs Ekspertkomitå både Sametingets og
Norges rapporter vedrørende oppfyllelsen av ILO 169. Komiteen gir uttrykk for at de følger nøye med
samenes rettighetssituasjon, og om det eksisterer konsultasjonsordninger i forbindelse med bruk av
landressurser. Komiteen ettedyser tilleggsinformasjon fra den norske Regjeringen om disse spørsmål.
Komiæen gir klart uttrykk for at de er bekymret over den manglende oppfyllelsen av ILO 169 artikkel 15
mht. mineralvirksomhet. " TheCoonnitta notes also that.... Mineral expliotation pervvits have been given to
nalltinationa rnining companies in the mnidjiaky ofFinnmark, nithout the pior consultations required under astick 1 5 (2).

Tbe Comnittee notes that no licence baslet been issued for mineral extrattion and hopes that stops nill be taken to bring
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proceduresforgrantingpermits into asnj-ormi nith this provision... Tbe Cornmittee emphasizes that rerpeetfor artick.s15 and
18, regarding resource rights and non- enernathment, do not dqsend on the forrn of rights reengnized under artiele14."

Komiteen uttaler at de har merket seg at det er gitt tillatelser til utnytting av mineraler til multinasjonale
mineralselskaper i Finnmark, uten at konsultasjonsplikten etter ILO artikkel 15 (2) er oppfylt. At ILOs
Ekspertkomite bemerker dette bør tolkes som et srkt signal til norske myndigheter om at her er ikke
dagens praksis i tråd med konvensjonens bestemmelser og formål.

Sametinget er klar over at Norge ved vedta elgenav ILO 169 i 1989 forutsatte at gjeldende lovgivning var i
samsvar med konvensjonens bestemmelser. Dette kan ikke medføre riktighet mht. bergverkslovgivningen
her i landet Samene som urfolk har ikke noen medbesternmelsesrett i slike saker, og har ikke fatt noen rett
til godtgjørelse ved inngrep i samiske områder.

Sametinget ber departementet om å vurdere dagens lovgivning i forhold til ILO 169, og ta stilling til ILOs
Ekspertkomites uttalelse vedrørende det samiske folk og mineralsaker.

Slik Sametinget ser det, oppfyller ikke forslagene som nå er fremmet de krav som ILO stiller for urfolks
medvirkning og krav på utbytte av virksornhet i våre tradisjonelle områder. Sametinget er også av den
oppfatning at det kreves samtykke fra tinget før det gis tillatelse til utvinning av mineraler i områder med
samiske interesser. Sametinget er ikke prinsipielt imot bergverksdrift i samiske områder, men vil ikke gi sitt
samtykke til slik virksomhet så lenge lovgivningen ikke sikrer de samiske interessene på en tilfredsstillende
måte.

For å oppfylle de forpliktelser Norge har etter ILO 169 anikkel 15, mener Sametinget at departementet bør
foreslå å innføre en slik konsultasjonsordning som ILOs Ekspertkomite etterlyser i sin uttalelse. Hva en slik
ordning skal bestå i, og hvilke minimumskrav som bør oppfylles, bør departementet fastslå ved en dialog
med Sametinget For øvrig bes departemenmt om å redegjøre for sin tolkning av analckel 15 i ILO 169.

4.5 Samiske områder utenfor Finnmark

Sametinget er opptatt av at det i samiske samfunn skal kunne foretas langsiktig planlegging og kontroll over
utnyttelsen av mineralske ressurser. Sametinget må, som overordnet politisk premissleverandør, ha
innflyirlse over hvordan mineralressursene i samiske områder skal utnyttes i fremtiden. Det foreliggende
lovforslag sier minimalt om Sametingets rolle i samfunnsutviklingen, og om samiske rettigheter til
mineralene utenfor Finnmark. Begrepet "i deres landområder" i ILO 169 strekker seg videre enn bare
Finnrnark, da samene har sine tradisjonelle områder spredt over landet, og over landegrensene. Formålet
med ILO- konvensjonen er å styrke urfolks renigheter til ressucsene i de områder hvor de lever eller ellers
bruker.

Det er derfor ikke  akseptabelt at departemermt Eraskriver seg ansvaret for å ta saing til spørsmålet om
hvilke regler som bør gjelde for samiske områder med henvisning til utredningene i Samerettsutvalget for
Troms, Nordland og sørsameområdet Departementet og Regjeringen er bundet av de folkerettslige
bestemmelser om urfolks rettigheter uavhengig hva Samerettsutvalget kommer til. Derfor hadde Sametinget
forventet at forslaget til minerallov hadde gått grundig inn og drøftet samenes rettigheter til mineralene.

slan: 	 / tI•1444- 


elvitesekretaerer: Ellen Illenna Guttorra/Lis Kerin Klemetzen



Sametingets plenum • Miafebok - side 96 av 222

5. Konklusjon

Lovforslaget er ikke akseptabel slik den foreligger av de grunner som er nevnt ovenfor.

Fri lemrett etter mineraler bør ikke innføres i Finnmark.

Lovforslaget omtaler overhodet ikke samiske interesser utenfor Finnmark. Henvisningen til det nye
Samerettsurvalget gir ikke tilstrekkelig trygghet for at samiske interesser vil bli ivaretatt en gang i fremtiden.

For Finnmarks vedkommende følger forslaget ikke prinsippene fra Samerettsutvalgets forslag fra NOU
1997:4. Sametinget viser iii tingets vedtak cxn forslag til Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og
naturressurser i Finnmark fylke finnmarksloven) der vi utralte: Loven må anerenne uriolks sankike milightter
til mssursene både over og undergnatnen på fartlandet, mmt rettighetene til ressursene i de kystnare fanannene, og må gi et
sarskiltvern for disse ogfinnm~lkningens rettightterfor rwmg.Loven må lege rettefor at denfrentidigeforvaltningen
av Finnmark skal kge på klarerettrgrunnlizg. Loven uttrykkelig sikre de grunnlegende rettigheter som urfilk har etter

folkeretten. Disse må mspekteres og dannegnrmlagetfor denfrenttidigeforvaltningen av områdene. En slik styrkingav lafrikS
rettigheter vil kunne styrkealk furnmarkingers tilknytning og rettigheter til sine kkak natumssurser iffiket.  Lovforslaget
er ikke i td.d med disse prinsipper.

På grunn av at rettighetene ikke er avklaret og fordi prosessen med avklaxing er så usikker, er det svært
vanskelig å vurdere mange av detaljene i forslaget. Et gjennomarbeidet forslag til minerallov må bygge på et
Idart prinsippgrunnlag. I dagens situasjon kan vi eksempelvis ikke uttale oss klasere om rollen for de organer
som Samerettsutvalget foreslo opprettet for forvaltningen av grunnen i Finnmark.
Alt dette gjør at en minerallov ikke kan vedtas før rettighetsspørsrnålene er encielig avklaxt

Saken ble avsluttet torsdag 25. september 03 kl. 12.10.

Sign:

Møtesekretverer: Ellen Mi na Guttorm/Liv Karin Klametsen


