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Høring - Planprogram for regional plan for reindrif t
TromsBonde-og Småbrukarlager positivetil at det utarbeidesegenregionalplan for reindrift.
Jordbruketog reindrifta har mangefelles utfordringer,mensamtidiger det områderder
næringenekommeri konflikt med hverandre.Sistnevnte ble ikke behandleti regionalplan for
landbruk. Det er derfor essensieltat potensiellekonfliktområderbehandlesgrundig i
reindriftsplanen,og at det leggestil rettefor fr edelig sameksistens
mellom næringene.
Vinterbeitei kystnærestrøker et av de mestbetente konfliktområdenei dag. Vi oppleverat det
ogsåi områdersom er fredafor reinbeiteblir gitt dispensasjonfor vinterbeitingpgaising på
innlandet. Slik ising må vi forventeå semer av etterhvertsom klimaendringeneblir tydeligere.
TromsBonde-og Småbrukarlaghar forståelsefor at detteskaperutfordringerfor reindrifta,
menvi kan ikke akseptereat fylkesmannenm.fl. skyver problemetover på jordbruketved å
tillate reinbeitingsom medførerskadepå innmark. Regionalplan for reindrift må ta for seg
alternativemåterå løsedisseutfordringenepå.
Utkastettil planprograminneholderbl.a. et punkt om utvikling av nye arealbrukskartfor
reindrifta. I utgangspunkteter TromsBonde-og Småbrukarlagpositivetil oppdateringav
dennetypenmateriale. Vi ser imidlertid farenfor at arealbrukskartene
kan bli misoppfattetsom
juridisk bindendekart i ulike forvaltningsledd.For å unngåat kartmaterialetblir en ny kilde til
konflikt, ber vi om at jordbruksnæringas
bruk av arealeneinkluderesi kartene,og at jordbruket
tasmed i prosessenmedå utvikle de nye arealbruks
kartene.
En del av dagenskonflikter mellom jordbruketog reindrifta skyldesmangelpå forståelseog
kommunikasjon.Regionalplan for reindrift kan med fordel ta for segmulighetenefor å skape
møteplassermellom næringene,der det åpnesfor læring og dialog. Slike møteplasserkan i
tillegg væreen god arenafor utvikling av felles i nteresserinnen turisme,rovvilt, fôrproduksjon,
osv.
Planenbør ogsåsepå hvordankonflikter mellom næringenehåndteresi dag,og hvordande
bestkan håndteresi fremtiden.
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I høringsmøtetmedfylkeskommunen29. mai ble det påpektat faglagenehar anledningtil å
be om møtermed de ulike arbeidsgruppene
som skal j obbefram plandokumentet.Troms
Bonde-og Småbrukarlagsetterpris på dennemuligheten til å diskuterespesieltarealbruk
nærmere,og vi vil benytteossav mulighetenved behov.
Viderevil vi gjentaforslagetom åpnehøringsmøter
, som ogsåble tatt opp i mai. Slike
høringsmøtervil værenyttige bådemtp konkreteinnspill til planarbeidetog som generell
konfliktforebygging. Møtenebør arrangeresi bådenord-, midt- og sørfylket,og det er et
poengat de leggestil kveldstid slik at de ikke kolliderer medfjøsstell eller lønnsarbeid.
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