
Viktige utgangspunkt for planprogrammet
• Ta hensyn til ulikt kunnskapsgrunnlag om næringen

• Få frem reindriftens rettsgrunnlag – det er ikke fritt frem

• Hvilke føringer gir ulike myndigheter?

• Hvordan er egentlig forvaltingen?

• Om reindrift i Norge og Troms

• Troms har tre typer reindrift med særtrekk og felles 
utfordringer

• Formål og tema (kap 5)

• Organisering og medvirkning (kap 6)



Kapittel 2 Rammevilkår og handlingsrom  
2.1   Internasjonale instrumenter av særlig betydning

2.2   Nasjonale føringer og forventninger 

2.3   Kommunenes rolle i forhold til pbl. og reindrift

2.4   Bare et spørsmål om juss og internasjonale   

forpliktelser?

2.5   Regionale føringer 

2.6   Sametinget og reindriftspolitikken



Rettsgrunnlaget for reindrifta

• Sterkt rettsgrunnlag i bunn
• Alders tids bruk

• Grunnlovens § 108

• Norges folkerettslige forpliktelser
• FN KSPR 1966, art 27

• ILO-konvensjon 169

• Klare nasjonale føringer og forventninger
• St.meld 28  (1991-92) En bærekraftig reindrift

• Reindriftsloven av 2007

• St.prp (årlige) om reindriftsavtalen

• Nasjonale forventinger 2015 + Ny reindriftsmelding

• Regionale føringer
• Fylkesplan for Troms 2014-2024



Kapittel 2 forts.
2.7   Virkemiddelapparatet

2.8   Samerettsutvalgets forslag til ny konsultasjonslov

2.9   Alders tids bruk 

2.10 Tradisjonell kunnskap 

2.11 Klimaendringer 

2.12 FoU



Kapittel 3 Den statlige forvaltningen av reindriften 

3.1 Nasjonale organer 

3.2 Fylkesmannen i Troms sin rolle 

3.3 Distriktsstyrene i reinbeitedistriktene

3.4 Sentrale publikasjoner 



Kapittel 4 Reindrifta i Norge og i Troms 

4.1 Rett til å eie rein og organiseringen innenfor reindriftsnæringen

4.2 Reindrifta i Norge – nøkkeltall

4.3 Reindrifta i Troms – tredeling 

4.4 Reinbeitedistrikter som tilhører Troms reinbeiteområde 

4.5 Samebyer med sommerbeite i Troms fylke

4.6 Den grenseoverskridende reindriften mellom Finnmark og Troms

4.7 Næringsorganisering innenfor reindrifta



Hva vil vi med planen?
• En bærekraftig reindrift i Troms

• Balanse opp mot andre samfunnsinteresser

• Synliggjøre og øke kunnskapen om reindriftsnæringen 

• Økt forutsigbarhet for forvaltning og næring

• Sikre grunnlaget for samisk kulturnæring



Muligheter 

Øke kunnskapsgrunnlaget:

• Bedre tillitsforholdet
• Mer samarbeid på tvers
• Forebygge fremtidige konflikter 
• Dialog



Fylkeskommunens handlingsrom etter pbl

Planvirkemidler:

• Planbestemmelser

• Planretningslinjer

• Hensynssoner 

Like viktig er:

• Felles kunnskapsgrunnlag



Kapittel 5 Formål og tema for planarbeidet 

5.1 Formål 

5.2 Planområde 

5.3 Virkninger av planen

5.4 Tema og utfordringer for planarbeidet 

5.5 Utredningsbehov

5.6 Behovet for konsekvensutredning 


