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Innspill til planprogramregionalplan for reindrift
Henvisningtil lovverk:
Vedlegg
1 Regionalplan for reindrift i Troms
2 Høring og offentlig ettersynav planprogramsamtvarselom oppstartav regionalplan
for reindrift
3 Særutskrift- høringsprosess
planprogramregionalplan for reindrift
Saksprotokolli Nordreisamiljø-, plan ogutviklingsutvalg- 23.06.2017

Behandling:
Tilleggsforslagfra Hilde Nyvoll, AP:
Med bakgrunni vedtatteregionreformbør regionalplan for reindrift gjelde bådeTromsog
Finnmark.SpesieltsidenNord-Tromser sterktberørtav reindrift fra Vest-Finnmark.
Innstilling med tilleggsforslagenstemmigvedtatt.
Vedtak:
Innspill til regionalplan for reindrift fra Nordreisakommune
Retningslinjerfor arealbrukog regionaleplanbestemmelser:
Nordreisakommunevil fremheveviktigheteni at ved utarbeidelseav retningslinjerog regionale
planbestemmelser
må det tashensyntil de utvidedebehovlandbruksnæringa
har for
utmarksbeite.Det må ikke lagesbestemmelser
som hindrerbøndenei å brukesin beiteretti
utmarka.
Kule pk. 8: Landbrukog reindrift, og påfølgendemomenterbør konkretiseres:
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Fra landbruketssidebør det kommefrem at kommunenevil leggetil rettefor størrebruk av
inngjerdeinnmarksbeiterfor små-og storfe.Dette gjelderspesieltfor småfenæringen
der manvil
utnytte fulldyrka mark i størregradtil slott, enn til beite på grunn av klimatiske endringermed
avlingstapved overvintring i tillegg til økenderovdyrproblematikk.Samtidigpresser
Fylkesmannens
miljøvernavdelingpå for at småfebøndersom har middelstil storetap skal utøve
tidlig nedsankingfor å kommeunnarovdyrenepå høsten.Dette leggergrunnlagetfor mer lokal
inngjerdingav utmarksarealertil beredskapsarealer
for tidlig nedsankingsomstedvisvil komme
i konflikt medreindriftsnæringen.
Pr. i dag er inngjerdingav utmark,samtsperregjerdersøknadspliktigder berørtreinbeitedistrikt
skal høres,uavhengighvor detteer i kommunen.
Med bakgrunni vedtatteregionreformbør regionalplan for reindrift gjelde bådeTromsog
Finnmark.SpesieltsidenNord-Tromser sterktberørtav reindrift fra Vest-Finnmark.
Forøvrig støttesforslagenetil innspill fra Nord Tromsregionrådav 18.05.2017

Rådmannensinnstilling
Innspill til regionalplan for reindrift fra Nordreisakommune
Retningslinjerfor arealbrukog regionaleplanbestemmelser:
Nordreisakommunevil fremheveviktigheteni at ved utarbeidelseav retningslinjerog regionale
planbestemmelser
må det tashensyntil de utvidedebehovlandbruksnæringa
har for
utmarksbeite.Det må ikke lagesbestemmelser
som hindrerbøndenei å brukesin beiteretti
utmarka.
Kule pk. 8: Landbrukog reindrift, og påfølgendemomenterbør konkretiseres:
Fra landbruketssidebør det kommefrem at kommunenevil leggetil rettefor størrebruk av
inngjerdeinnmarksbeiterfor små-og storfe.Dette gjelderspesieltfor småfenæringen
der manvil
utnytte fulldyrka mark i størregradtil slott, enn til beite på grunn av klimatiske endringermed
avlingstapved overvintring i tillegg til økenderovdyrproblematikk.Samtidigpresser
Fylkesmannens
miljøvernavdelingpå for at småfebøndersom har middelstil storetap skal utøve
tidlig nedsankingfor å kommeunnarovdyrenepå høsten.Dette leggergrunnlagetfor mer lokal
inngjerdingav utmarksarealertil beredskapsarealer
for tidlig nedsankingsomstedvisvil komme
i konflikt medreindriftsnæringen.
Pr. i dag er inngjerdingav utmark,samtsperregjerdersøknadspliktigder berørtreinbeitedistrikt
skal høres,uavhengighvor detteer i kommunen.
Forøvrig støttesforslagenetil innspill fra Nord Tromsregionrådav 18.05.2017

Saksopplysninger
Viser til høringog offentlig ettersynav planprogramsamtvarselom oppstartav regionalplan for
reindrift, med svarfrist7.juli 2017.
Fylkesrådeti Tromshar utarbeidetforslag til planprogram- regionalplan for reindrift i

Side 3 av 3

Troms.
Planprogrammets
innhold
Planprogrammet- regionalplan for reindrift i Tromsbestårav sekskapitler. Kapittel 1 er
innledning.Kapittel 2, 3 og 4 har fokus på rammevilkårog handlingsromfor videre
planarbeid,men beskriverogsåreindriftensorganiseringog forvaltning av næringen.Denne
delenav planprogrammetbærerderfor pregav å ogsåværeet opplysningsdokument.
Kapittel
5 og 6 i planprogrammettar for segformål og temafor planarbeidet,samtorganiseringog
medvirkningi prosessen.
Temasom skal belyses,beskrivesog utdypesi det videreplanarbeideter:
Arealutfordringer
Reindriftensomnæringsaktør
Kulturell bærekraft
Virkninger av planen
I planprogrammetbeskriveshvilke virkninger regionalplan for reindrift i Tromsvil få når dener
utarbeidet.Den juridiske virkningensom regionalplan vil få er avhengigav de planvirkemidler
som vedtas.Virkemidleneer mentsom rettledningog styring for kommunenesplanarbeidog
som grunnlagfor innsigelseri sakeretterplan- og bygningsloven.Planenvil ogsåuttrykke
politiske signalertil utbyggingsinteresser
og andrebrukereav arealsom reindriftennytter.
I planprogrammetfor regionalplan for reindrift leggesdet opp til å fastsetteregionale
retningslinjer for arealbruk. Hensiktener å ivaretanasjonaleog regionalehensyni knyttet til
reindriften.Retningslinjeneskal leggestil grunnfor kommunalplanlegging.I løpetav prosessen
skal det ogsåavklaresom det skal tasi bruk regional planbestemmelse
knyttet til retningslinjer
for arealbruk.Bruk av planbestemmelse
innebærerat regionalplanmyndighetkan hindre
iverksettingav tiltak eller endringerav arealbrukinnenforet tidsrompå inntil 10 år. Ved å ta i
bruk planbestemmelse,
i tillegg til planretningslinje,vil planenbli et styringsdokumentsomi
størregradvil bidra til å sikre forutsigbarheti forvaltningen.
Prosessen
Plan og bygningslovenleggersterkeføringerpå flere offentlige aktørerom å delta i regional
planlegging,og å følge opp de regionaleplanenei størregrad enntidligere. Det er derfor
viktig å involvere sentralesamarbeidspartnere
tidlig i prosessen.Det er blitt lagt vekt på å
etableregodeprosesserinternt i organisasjonene,
det vil si mellom Tromsfylkeskommuneog
Fylkesmanneni Troms,samtmed Sametinget,næringen,kommuneneog relevanteparter.
Arbeidetfremover
Planprogrammetfor regionalplan for reindrift i Tromssendesnå på høringog leggesut til
offentlig ettersyn.Det er lagt opp til at planprogrammets
høringsperiodeer lengerennplan—
og bygningslovenskrav om 6 uker, jf. pbl. §§ 5—2 og 8-3.Dettefor å ta hensyntil reindriftens
driftssyklus,samtat det kan værebehovfor å gjennomførehøringsmøterunderveisi
høringsperioden.
Vurdering
Planprogrammetgir en god gjennomgangav reindriftasrammevilkår,og denbeskriver
reindriftensorganiseringog forvaltning i dag.
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I planenleggesdet opp til å fastsetteregionaleretningslinjer for arealbruk og i løpetav
prosessenskal det ogsåavklaresom det skal tasi bruk regional planbestemmelser
knyttet til
retningslinjerfor arealbruk.
Administrasjonenmenerdisseto punkteneer sværtviktig. Regionaleplanbestemmelser
vil være
bestemmende
for arealbrukender de nyttes.Derfor er det viktig at de tar hensyntil annen
arealbruk,og vi tenkerda på landbruksnæringa.
Landbruksnæringa
er ogsåpressetpå arealog
har mangeår slitt med storerovdyrskaderhvor et av tiltakeneer å ta neddyra tidligere til
inngjerdedebeiterfor å hindretap. Dette betyr en annenarealbruksom kan værebli i konflikt
med reindrifta. Det blir derfor viktig at regionalplanmyndighetfinner godeløsningerfor dette.
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