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planarbeidet  så langt
• Forankring i Regional planstrategi for Troms

• Ønske fra næringen og fra kommunene

• Styringsgruppe etablert, samarbeid med FM om sekretariat

• Størrre oppstartssamling februar 2016

• SWOT-samling med næringen og kommunene 

• Utredning om reindriftens samfunns- og næringsmessige 
betydning (verdikjedeanalyse i regi av Norut)

• Inngrepskartlegging i regi av NORCE

• Planprogram har vært på høring

• Konferanse om næringsaspektet i reindrifta høst 2019
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• Åsa Larsson Blind, Svenske Samers Riksforbund (SSR)



Planområde 

• Planområdet er Troms

• Avviker fra Troms reinbeiteområde

• For komplisert å få det «perfekt» i første 
plangenerasjon

• Omfatter områder på norsk side for 4 samebyer

• Tar høyde for fremtidige endringer



Formål (jf kap 5.1 i planprogram)

Komme frem til en langsiktig og helhetlig plan for en økologisk, 
økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Troms, der 
reindriftens arealer og næringens utviklingsbehov med basis i 
samisk kultur, tradisjon og sedvane sikres, samtidig som 
hensynet til reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser

Vi må se på særegenheter i Troms. 

Om nødvendig avvike fra nasjonal politikk der det er mulig.



Forutsigbarhet vs. fleksibilitet

• Kommunene m.fl. vil ha forutsigbarhet = Hvorfor?

• Reindrifta vil ha fleksibilitet = Hvorfor?

• Enten mindre fleksibilitet eller større forståelse?



Hvem er planen til for jf høringsuttalelser? 

• Samebyene:

• De som har alders tids bruk 
og ikke for de andre

• Distriktene i Finnmark: 

• Intet sett? intet hørt?

• TRF:

• Endelig en plan for oss



Hva er kulturell bærekraft i reindrifta?

• Kulturell bærekraft er lite avklart av staten, 
men også av Sametingene og 
næringsorganisasjonene

• Glad for at staten jf. behandling i Stortinget 
holder fast på tredelt mål, der kulturell 
bærekraft er likeverdig med økologisk og 
økonomisk bærekraft

• Hva betyr dette for oss og planarbeidet?



Utredningsbehov

• Verdikjedeanalyse

• Inngrepskartlegging

• Virkninger av klimaendringer for beitebruk

• Kulturell bærekraft i Troms?

• Kartgrunnlag?

• Rovdyr?

• Må ses i relasjon til økonomiske rammer



Milepælsplan 

Høst 2019/vår 2020++

• Arbeid med tekstdel regional plan for reindrift 

• Avklaringer i planforum

• Høring regional plan for reindrift

• Fylkestinget vedtar endelig plan i 2021?


