
Nordreisa kommune
Utvikling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833
E-post: Internett:
postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

TROMS FYLKESKOMMUNE
Postboks 6600 Langnes
9296 TROMSØ

Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato
2017/423 - 4 6501/2017 28.06.2017

Høring - Planprogram for regional plan for reindrift

Vedlagt følger melding om vedtak fattet i Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg den
23.06.2017. Sak 60/17.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til  [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Kristian Berg
Saksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2017/423-3

Arkiv:

Saksbehandler: Kristian Berg

Dato: 20.06.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
60/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 23.06.2017

Innspill til planprogram regional plan for reindrift

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Regional plan for reindrift i Troms
2 Høring og offentlig ettersyn av planprogram samt varsel om oppstart av regional plan

for reindrift
3 Særutskrift - høringsprosess planprogram regional plan for reindrift

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.06.2017

Behandling:

Tilleggsforslag fra Hilde Nyvoll, AP:

Med bakgrunn i vedtatte regionreform bør regional plan for reindrift gjelde både Troms og
Finnmark. Spesielt siden Nord-Troms er sterkt berørt av reindrift fra Vest-Finnmark.

Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innspill til regional plan for reindrift fra Nordreisa kommune
Retningslinjer for arealbruk og regionale planbestemmelser:
Nordreisa kommune vil fremheve viktigheten i at ved utarbeidelse av retningslinjer og regionale
planbestemmelser må det tas hensyn til de utvidede behov landbruksnæringa har for
utmarksbeite. Det må ikke lages bestemmelser som hindrer bøndene i å bruke sin beiterett i
utmarka.

Kule pk. 8: Landbruk og reindrift, og påfølgende momenter bør konkretiseres:
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Fra landbrukets side bør det komme frem at kommunene vil legge til rette for større bruk av
inngjerde innmarksbeiter for små- og storfe. Dette gjelder spesielt for småfenæringen der man vil
utnytte fulldyrka mark i større grad til slott, enn til beite på grunn av klimatiske endringer med
avlingstap ved overvintring i tillegg til økende rovdyrproblematikk. Samtidig presser
Fylkesmannens miljøvernavdeling på for at småfebønder som har middels til store tap skal utøve
tidlig nedsanking for å komme unna rovdyrene på høsten. Dette legger grunnlaget for mer lokal
inngjerding av utmarksarealer til beredskapsarealer for tidlig nedsanking som stedvis vil komme
i konflikt med reindriftsnæringen.

Pr. i dag er inngjerding av utmark, samt sperregjerder søknadspliktig der berørt reinbeitedistrikt
skal høres, uavhengig hvor dette er i kommunen.

Med bakgrunn i vedtatte regionreform bør regional plan for reindrift gjelde både Troms og
Finnmark. Spesielt siden Nord-Troms er sterkt berørt av reindrift fra Vest-Finnmark.

Forøvrig støttes forslagene til innspill fra Nord Troms regionråd av 18.05.2017

Rådmannens innstilling

Innspill til regional plan for reindrift fra Nordreisa kommune
Retningslinjer for arealbruk og regionale planbestemmelser:
Nordreisa kommune vil fremheve viktigheten i at ved utarbeidelse av retningslinjer og regionale
planbestemmelser må det tas hensyn til de utvidede behov landbruksnæringa har for
utmarksbeite. Det må ikke lages bestemmelser som hindrer bøndene i å bruke sin beiterett i
utmarka.

Kule pk. 8: Landbruk og reindrift, og påfølgende momenter bør konkretiseres:
Fra landbrukets side bør det komme frem at kommunene vil legge til rette for større bruk av
inngjerde innmarksbeiter for små- og storfe. Dette gjelder spesielt for småfenæringen der man vil
utnytte fulldyrka mark i større grad til slott, enn til beite på grunn av klimatiske endringer med
avlingstap ved overvintring i tillegg til økende rovdyrproblematikk. Samtidig presser
Fylkesmannens miljøvernavdeling på for at småfebønder som har middels til store tap skal utøve
tidlig nedsanking for å komme unna rovdyrene på høsten. Dette legger grunnlaget for mer lokal
inngjerding av utmarksarealer til beredskapsarealer for tidlig nedsanking som stedvis vil komme
i konflikt med reindriftsnæringen.

Pr. i dag er inngjerding av utmark, samt sperregjerder søknadspliktig der berørt reinbeitedistrikt
skal høres, uavhengig hvor dette er i kommunen.

Forøvrig støttes forslagene til innspill fra Nord Troms regionråd av 18.05.2017

Saksopplysninger

Viser til høring og offentlig ettersyn av planprogram samt varsel om oppstart av regional plan for
reindrift, med svarfrist 7.juli 2017.

Fylkesrådet i Troms har utarbeidet forslag til planprogram - regional plan for reindrift i
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Troms.

Planprogrammets innhold
Planprogrammet - regional plan for reindrift i Troms består av seks kapitler. Kapittel 1 er
innledning. Kapittel 2, 3 og 4 har fokus på rammevilkår og handlingsrom for videre
planarbeid, men beskriver også reindriftens organisering og forvaltning av næringen. Denne
delen av planprogrammet bærer derfor preg av å også være et opplysningsdokument. Kapittel
5 og 6 i planprogrammet tar for seg formål og tema for planarbeidet, samt organisering og
medvirkning i prosessen.

Tema som skal belyses, beskrives og utdypes i det videre planarbeidet er:
Arealutfordringer
Reindriften som næringsaktør
Kulturell bærekraft

Virkninger av planen
I planprogrammet beskrives hvilke virkninger regional plan for reindrift i Troms vil få når den er
utarbeidet. Den juridiske virkningen som regional plan vil få er avhengig av de planvirkemidler
som vedtas. Virkemidlene er ment som rettledning og styring for kommunenes planarbeid og
som grunnlag for innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven. Planen vil også uttrykke
politiske signaler til utbyggingsinteresser og andre brukere av areal som reindriften nytter.

I planprogrammet for regional plan for reindrift legges det opp til å fastsette regionale
retningslinjer for arealbruk . Hensikten er å ivareta nasjonale og regionale hensyn i knyttet til
reindriften. Retningslinjene skal legges til grunn for kommunal planlegging. I løpet av prosessen
skal det også avklares om det skal tas i bruk  regional planbestemmelse knyttet til retningslinjer
for arealbruk. Bruk av planbestemmelse innebærer at regional planmyndighet kan hindre
iverksetting av tiltak eller endringer av arealbruk innenfor et tidsrom på inntil 10 år. Ved å ta i
bruk planbestemmelse, i tillegg til planretningslinje, vil planen bli et styringsdokument som i
større grad vil bidra til å sikre forutsigbarhet i forvaltningen.

Prosessen
Plan og bygningsloven legger sterke føringer på flere offentlige aktører om å delta i regional
planlegging, og å følge opp de regionale planene i større grad enn tidligere. Det er derfor
viktig å involvere sentrale samarbeidspartnere tidlig i prosessen. Det er blitt lagt vekt på å
etablere gode prosesser internt i organisasjonene, det vil si mellom Troms fylkeskommune og
Fylkesmannen i Troms, samt med Sametinget, næringen, kommunene og relevante parter.

Arbeidet fremover
Planprogrammet for regional plan for reindrift i Troms sendes nå på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Det er lagt opp til at planprogrammets høringsperiode er lenger enn plan —
og bygningslovens krav om 6 uker, jf. pbl. §§ 5 — 2 og 8-3.Dette for å ta hensyn til reindriftens
driftssyklus, samt at det kan være behov for å gjennomføre høringsmøter underveis i
høringsperioden.

Vurdering

Planprogrammet gir en god gjennomgang av reindriftas rammevilkår, og den beskriver
reindriftens organisering og forvaltning i dag.
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I planen legges det opp til å fastsette regionale retningslinjer for arealbruk og i løpet av
prosessen skal det også avklares om det skal tas i bruk  regional planbestemmelser knyttet til
retningslinjer for arealbruk.
Administrasjonen mener disse to punktene er svært viktig. Regionale planbestemmelser vil være
bestemmende for arealbruken der de nyttes. Derfor er det viktig at de tar hensyn til annen
arealbruk, og vi tenker da på landbruksnæringa. Landbruksnæringa er også presset på areal og
har mange år slitt med store rovdyrskader hvor et av tiltakene er å ta ned dyra tidligere til
inngjerdede beiter for å hindre tap. Dette betyr en annen arealbruk som kan være bli i konflikt
med reindrifta. Det blir derfor viktig at regional planmyndighet finner gode løsninger for dette.


