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Høring - Planprogram for regional plan for reindrif t

Troms Bonde- og Småbrukarlag er positive til at det utarbeides egen regional plan for reindrift.
Jordbruket og reindrifta har mange felles utfordrin ger, men samtidig er det områder der
næringene kommer i konflikt med hverandre. Sistnev nte ble ikke behandlet i regional plan for
landbruk. Det er derfor essensielt at potensielle konfliktområder behandles grundig i
reindriftsplanen, og at det legges til rette for fr edelig sameksistens mellom næringene.

Vinterbeite i kystnære strøk er et av de mest beten te konfliktområdene i dag. Vi opplever at det
også i områder som er freda for reinbeite blir gitt dispensasjon for vinterbeiting pga ising på
innlandet. Slik ising må vi forvente å se mer av e tterhvert som klimaendringene blir tydeligere.
Troms Bonde- og Småbrukarlag har forståelse for at dette skaper utfordringer for reindrifta,
men vi kan ikke akseptere at fylkesmannen m.fl. sky ver problemet over på jordbruket ved å
tillate reinbeiting som medfører skade på innmark. Regional plan for reindrift må ta for seg
alternative måter å løse disse utfordringene på.

Utkastet til planprogram inneholder bl.a. et punkt om utvikling av nye arealbrukskart for
reindrifta. I utgangspunktet er Troms Bonde- og Sm åbrukarlag positive til oppdatering av
denne typen materiale. Vi ser imidlertid faren for at arealbrukskartene kan bli misoppfattet som
juridisk bindende kart i ulike forvaltningsledd. F or å unngå at kartmaterialet blir en ny kilde til
konflikt, ber vi om at jordbruksnæringas bruk av ar ealene inkluderes i kartene, og at jordbruket
tas med i prosessen med å utvikle de nye arealbruks kartene.

En del av dagens konflikter mellom jordbruket og re indrifta skyldes mangel på forståelse og
kommunikasjon. Regional plan for reindrift kan med fordel ta for seg mulighetene for å skape
møteplasser mellom næringene, der det åpnes for lær ing og dialog. Slike møteplasser kan i
tillegg være en god arena for utvikling av felles i nteresser innen turisme, rovvilt, fôrproduksjon,
osv.
Planen bør også se på hvordan konflikter mellom nær ingene håndteres i dag, og hvordan de
best kan håndteres i fremtiden.
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I høringsmøtet med fylkeskommunen 29. mai ble det p åpekt at faglagene har anledning til å
be om møter med de ulike arbeidsgruppene som skal j obbe fram plandokumentet. Troms
Bonde- og Småbrukarlag setter pris på denne mulighe ten til å diskutere spesielt arealbruk
nærmere, og vi vil benytte oss av muligheten ved be hov.

Videre vil vi gjenta forslaget om åpne høringsmøter , som også ble tatt opp i mai. Slike
høringsmøter vil være nyttige både mtp konkrete inn spill til planarbeidet og som generell
konfliktforebygging. Møtene bør arrangeres i både nord-, midt- og sørfylket, og det er et
poeng at de legges til kveldstid slik at de ikke ko lliderer med fjøsstell eller lønnsarbeid.
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