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I vår plan strategi skrev vi følgende:

Reindrift aktører innen reindrifta i Sørreisa har satset offensivt. Det er en 

betydelig kjøttproduksjon, og det drives også et EU-godkjent reinslakteri 

med foredlingsbedrift. Slakteriet kjøper og slakter rein fra store deler av 

Troms og til dels fra Vest-Finnmark. 

De aktuelle reinbeitedistriktene for reindrifta i Sørreisa er Fagerfjell og 

Hjerttind, som strekker seg over flere kommuner. Med bakgrunn i de 

endringer som er varslet knyttet til reinbeitekonvensjonen vil næringa stå i 

fare for å miste 2/3 av vinterbeitene. Dette vil gi store konsekvenser for 

drifta. 

Reindrift er ikke bare kjøttproduksjon. De samiske familiene som står for 

reindrifta er også viktige bærere av samisk tradisjon, kultur og språk. 

Kommunen vil bidra til en god dialog mellom reindriftsnæringa, offentlige 

myndigheter og lokalsamfunnet. 

Denne viktige næringa skal kunne videreføres, utvikles, og fortsatt være 

gode representanter for samisk tradisjon, kultur og språk.





I invitasjonen til møtet så var dette budskapet:

Jeg ønsker at vi som politikere i Sørreisa 

skal etablere en god dialog med reindrifta 

slik at vi har best mulig kunnskap når 

høringsdokumentet kommer, og gjerne 

notere oss innspill som vi kan ta med til 

dette planprogrammet.







Hva har vi skrevet om reindrift 

i vår samfunnsdel?
Primærnæringene, jord- og skogbruk og reindrift er 

viktige for sysselsetting i kommunen og står for 

betydelig verdiskapning. De er også en viktig premiss 

for et vellykket reiseliv, og for servicenivået og 

bosettingsmønsteret i kommunen. Sist men ikke minst 

er matproduksjonen viktig for matsikkerhet og mulighet 

for å få tak i kortreist og miljøvennlig mat. Aktører innen 

reindrifta i Sørreisa har satset offensivt. Det er en 

betydelig kjøttproduksjon, og det drives også et EU-

godkjent reinslakteri med foredlingsbedrift.





I vår arealstrategi står det følgende:

Reindrift

Reindrifta har sin naturlige plass i bruken av utmarksressursene i 

Sørreisa.

• Samarbeide med næringa

• Legge til rette for styrking og utvikling av reindrifta

• Sørreisa vil legge til rette for styrking og utvikling av 

reindrifta i kommunen gjennom samarbeid og 

utviklingsarbeid. Flytt- og trekkleier samt kalvingsland

settes av som hensynssoner reindrift.


