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Areal- og klimautfordringer - Virkninger av inngrep og forstyrrelser 

inkl. kumulative virkninger 

 

Mål 

Et av hovedformålene med regional plan for reindrift Troms er å få til en langsiktig og 

helhetlig strategi og forutsigbarhet for bruk av arealer i Troms som er viktige driftsområder 

for reindriften i Troms eller påvirker reinens naturlige bruk av tilgjengelige område.  

Delmål 

1. Ha tilstrekkelige årtidsbeiter og tilgjengeligheten til dem gjennom alle årstider. 
2. Plan- og bygningsloven1 er den sentrale loven når det gjelder arealforvaltning innenfor 

reinbeiteområdene. Det må være et mål å bruke de verktøyene som ligger i plan- og 

bygningsloven for å bidra til at reindriften i Troms har tilgang på de arealer som er 

nødvendig for økt produksjon og lønnsomhet. Samt sikre reindriftens kjerneområder i 

kommunale og regionale planprosesser. 

3. Sikre reindriftens fleksibilitet for å møte fremtidige klimaendringer. Dette gjelder 

tilgjengelige flytt- og trekk veier og nødvendig tilgang til alternative tilgjengelige 

sesongbeiter særlig vinter. 

4. Styrke dialogen mellom reindriften og kommunene i Troms i forbindelse med 

kommunal planlegging. 

5. Tilpasse reindriftens krise- og beredskapsplaner til fremtidige katastrofe vintre som 

følge av klimaendringene 

6. Sikre tilgjengelig produksjon og tilgang på reintilpasset grovfor og pellets for å møte 

driftsendringer som følge av klimaendringene 

7. Ha en gjennomgang av distriktsinndelingen i Troms for å tilpasses reindriftens 

arealgrunnlag til dagens situasjon 

 

 

5.1 Innledning 

Reindriften er spesiell fordi den utøves over store arealer, med høy intensitet i arealbruken, 

er sårbar for forstyrrelser og inngrep, samt at det er en urfolksnæring med rettskrav på 

særlig beskyttelse. Det er store utfordringer i forhold til å sikre tilstrekkelige arealer for en 

bærekraftig reindrift. Reindriftsretten gir adgang til å la reinen beite i fjell og utmark, og 

omfatter rett til beite i alle årstider, samt tilgang til nødvendige flytteleier, kalvingsland og 

parringsområder. 

Reindriftsretten er basert på alders tids bruk. I tillegg til selve beiteretten har 

reindriftsutøverne adgang til å få oppført nødvendige gjerder og anlegg for utøvelse av 

driften. De har også adgang til å disponere grunn for gjeterhytter, gammer og det som er 
                                                           
1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Lovdata 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#&#x2a;


 

2 
 

nødvendig for opphold og bevaring av utstyr, samt adgang til å bruke nødvendige 

framkomst og transportmidler, dog under visse begrensninger på omfang og mest mulig 

bruk av faste løyper. 

Det er mange faktorer som påvirker reinens arealbruk.  De mest synlige og merkbare ligger i 

inngrep og menneskelige forstyrrelser.  Andre faktorer som medvirker eller kan forsterke de 

negative virkningene av inngrep og forstyrrelser er klimaendringene og rovdyr.  Indirekte vil 

også effekter av statlig, regional og lokal politikk kunne medføre endringer i næringens 

rammebetingelser som kan virke førende for å forsterke de negative virkningene fra 

arealutfordringene.  

Det er mye som tyder på at til tross for at plandelen i plan- og bygningsloven forplikter 

planmyndighetene til å bidra til å «sikre naturgrunnlaget for samisk kultur» (§3-1c), så ivaretar 

de fleste kommuner i Norge ikke ta dette ansvaret i tilstrekkelig grad. Hovedmønsteret synes å 

være at reindriftas arealinteresser betraktes som en av mange interesser som må finne seg i å 

vike dersom flertallet i kommunestyret ønsker å prioritere noe annet, f.eks. hyttebygging2  

En del av dette bildet er også at få kommuner har satset på å integrere reindrifta i sitt 

planarbeid på en systematisk måte og særlig gjennom egne planer for reindrift. I Troms fikk 

Karlsøy kommune utarbeidet en egen konsekvensutredning for reindrift i forhold til 

kommuneplanens arealdel3 (Riseth og Kramvig 2012) og har også brukt denne aktivt i selve 

planen. Den regionale planen for reindrift i Troms er et pionerarbeid og kan få stor betydning. 

I forbindelse med planarbeidet har Troms Fylkeskommune fått gjennomført en 

inngrepskartlegging for reindrifta i Troms Fylke4. Dette dokumentet inngår som et viktig 

grunnlagsdokument for arealdelen i denne regionale planen for reindrift.  

I dag er det 5–600 dispensasjonssaker og 250–300 reguleringsplaner (2017) årlig knyttet til 

kommunale planer i Troms. Mange av disse berører reindrifta. Det er et mål at regional plan 

for reindrift skal bidra til å redusere antall dispensasjonssaker med konsekvenser for 

reindrifta og til å få en mer enhetlig forvaltningspraksis ad dispensasjoner og behandling av 

reindriftsinteresser i reguleringsplaner i kommunene i Troms 

Landbruks- og matdepartementet har i 2021 publisert en veileder for reindrift og plan- og 

bygningsloven. Veilederen synliggjør både hvordan reindriftsinteresser skal ivaretas i 

planleggingsprosesser, og hvilke plikter og rettigheter reindriften har. Veilederen skal være 

et verktøy for alle aktører som er involvert i planleggingsprosesser som berører 

reindriftsområdene.5 

Veileder til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven krever at: 

«Dersom en plan eller et tiltak helt eller delvis er lokalisert innenfor reinbeiteområder, 

områder som utgjør minimumsbeiter og særverdiområder, særlig flyttleier, brunstland, 

kalvingsland, sentrale luftingsområder, områder for merking, skilling og slakting, kan dette 

også utløse konsekvensutredning dersom områdene har stor betydning for samisk 

                                                           
2 (Riseth og Nygaard 2018). 
3 (Riseth og Kramvig 2012) 
4 (Rapport nr.23/2018 Norut) 
5 Reindriftsavtalen (2020-21) Prop 189- S 
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utmarksnæring og reindrift.» Dersom arealplaner medfører omfattende naturinngrep i 

viktige reindriftsområder, kan det være behov for vurdering etter folkeretten, ILO-

konvensjon nr. 169 artikkel 7 nr. 3 og FNs konvensjon for sivile- og politiske rettigheter 

artikkel 27, samt naturmangfoldloven § 8. 

Arealinngrep kan ha store konsekvenser for sosiale og kulturelle forhold. En undersøkelse i 

sørsamisk reindriftsområde viser at de fleste reineiere ble påført merarbeid og stress på 

grunn av opphopning av flere typer inngrep som innskrenker beiteland, stenger flyttveier og 

gir store tap av rein (Møllersen 2018). Dersom reineiere gir opp reindrift som følge av 

arealinngrep, medfører det en reduksjon i arbeidskraften som øker belastningen for andre i 

samme siida, spesielt i arbeidsintensive perioder med samling, flytting, merking og skilling 

av rein. Inngrep som er uheldig plassert, kan skape barrierer og fragmentere reinbeitelandet 

slik at uforstyrrede områder ikke kan benyttes fordi det blir umulig å flytte reinen dit. 

Stengte flyttleier kan også føre til at rein må transporteres med bil, som medfører ekstra 

arbeid og mer utgifter for reineieren og større påkjenning for reinen. Økende omfang av 

inngrep og press på beiteressursene kan også medføre konflikter mellom reindriftsutøvere 

og lokalsamfunn, og det kan være vanskelig med samarbeid på tvers av kommuner (når et 

reinbeitedistrikt har sine beiteområder i flere kommuner), da hver kommune vurderer sine 

arealbruksplaner for areal i egen kommune. 

 

5.2 Reindriftens tradisjonelle kunnskap 

Flere studier av arealpåvirkning peker på at reindriftens tradisjonelle og rikholdige kunnskap 

om drifts- og beiteforhold er avgjørende når en skal tolke data fra undersøkelser om 

effekter av inngrep og forstyrrelser, og framtidig forskning bør bygge på denne kunnskapen 

for å få et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for arealforvaltning (Vistnes og Nellemann 2007, 

Strand mfl. 2017). konsekvenser etter plan- og bygningsloven i forhold til eget 

myndighetsområde.  

Til sammen danner ressursgrunnlag og kunnskapsgrunnlag et rettsgrunnlag for Norges 

ansvar for reindrift som samisk kulturbærende næring (Skogvang 2009). 

Landbruksdirektoratets selvstyrerapport foreslår at tradisjonskunnskapen i større grad bør 

inkluderes i reindriftsforvaltningen (Landbruksdirektoratet 2016). 

Når vi skal vurdere og sammenlikne hvilke arealutfordringer ulike typer inngrep og 

forstyrrelser skaper, må vi ta utgangspunkt i hvordan de påvirker reindrifta. Det avhenger 

både av typen inngrep og hvordan disse griper inn i reindriftens tradisjonelle driftsmønster 

og som kan påvirke reinens naturlige adferd og behov.6  

Reinens relasjoner til naturen og landskapet er det grunnleggende. For å ivareta dyras 

fysiologiske behov kreves det både beiteområder til alle sesonger, trekk- og flyttleier og 

funksjonsområder for bl.a. kalving, brunst og luftefjell.  “Samlende terreng”. er et viktig 

begrep for å forstå samspillet mellom landskap, rein og reineieren. 

                                                           
6 Norut Rapport nr. 23/2018  
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Kvaløy reinbeitedistrikt har tatt opp dette i sin distriktsplan. Det samiske begrepet “oktilaš 

eatnamat” kan oversettes til «samlende terreng» evt. «samlende landskap». Dette er svært 

viktig i forhold til inngrep og forstyrrelser. I distriktsplanen heter det bl.a. at samlende 

terreng er: 

En viktig kontekstuell faktor er landskapet, inngrep kan bryte opp og punktere et relativet 

urørt oktilaš eatnamat /samlende landskap.   

Dette er beskrevet slik i distriktsplanen til Kvaløya reinbeitedistrikt; 

«Arealer hvor en hel reinflokk kan beite i fred. Dette er områder hvor reinen beiter i flokk/ 

oppholder seg over en lengre periode. Reinen vil spre seg litt, men [man] vil alltid vite hvor 

resten av flokken er. Et slikt område har et terreng som gjør at reinen samles i stedet for å 

spre seg når det blir forstyrret eller skremt av noe forbigående (turgåere etc.) 

Nettopp fordi oktilaš eatnamat gjør at reinen samler seg og ikke spres er slike områder 

spesielt viktig for reindriften. Slike områder er også områder som egner seg til å ha 

reingjerder i, nettopp fordi man lettere klarer å samle flokken. Oktilaš eatnamat er av denne 

grunnen spesielt viktige under kalving, og under hele barmarks perioden» (Kvaløy 2018:18) 

For å ha kontroll over en reinflokk må man ha grunnleggende forståelse av arealet, naturen 

og naturens /arealets innvirkning på reinen.  De viktigste beitearealene er områder hvor en 

reinflokk kan beite i fred uten menneskelige og andre forstyrrelser og inngrep.  Slike “oktilaš 

eatnamat“ er lavereliggende områder som også er interessante for utbyggere fordi de er lett 

tilgjengelige.  Finnheia på Kvaløya i Troms er et slikt område.  Vedvarende forstyrrelser som 

utbygginger og lignende i reindriftens samlende områder og andre kjerneområder som 

kalvings- og parringsland  vil være svært alvorlige inngrep for reindriften.   Reineierne må 

bruke mer ressurser på tilsyn og kontroll når flokkene p.g.a forstyrrelser går mer spredt i 

terrenget. 

Værforhold og fenologi7 varierer fra år til år. Det er derfor også nødvendig med beitearealer 

som gir rom for å ivareta denne variasjonen. I tillegg til de mest intensivt brukte områdene, 

er det også behov for områder som brukes år om annet når behov oppstår. Det er behov for 

fleksibilitet i beitebruken. I tillegg kommer virkningene av de pågående klimaendringene 

som også påvirker beitetilgjengelighet, reinens adferd og dermed driftsmønsteret. 

Det viktigste elementet i beitebalansen er mellom tilgjengelige vinterbeiter og 

barmarksbeiter. Disse to hovedsesongbeitene har ulike vekstmønster og ulik dynamikk 

mellom rein og beite (Riseth m. fl. 2004)8. Vinterbeitene bestemmer mulig flokkstørrelse, 

mens sommerbeitene bestemmer produksjonen.9  

Innen Troms reinbeiteområde er de største utfordringene  

• Ikke tilstrekkelig tilgjengelighet til beite gjennom alle årstider, fôring er blitt en 

mer vanligere del av driften 

                                                           
7 Naturens gang som tidlig eller sen vår og høst 
8(Riseth m. fl. 2004)  
9 (Klein, 1968). 
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• Behov for nødvendig fleksibilitet i beitebruken er blitt vanskeligere å oppnå da 

areal er blitt en knapphetsressurs 

• Beitekapasitet med stort overskudd på barmarksbeite og utfordrerne vinter- og 

tidlig vårbeiter gir ubalanse mellom de ulike årstidsbeiter 

• Samspill mellom rein og landskap er ulikt til forskjellige tider i året.  Større 

sammenhengende alpine områder og klimaendringene gir utfordringer for 

helårsbeitingen spesielt i øydistriktene. 

 

5.4 Samla belastning for reindriften i Troms arealinngrep 

 

Fig 1 Oversiktskart – inngrep i Toms Fylke og reindriftsområde 

 

Norut gjennomførte i forbindelse med regional plan arbeidet en kartlegging av arealinngrep 

som har innvirkning på rein, beite og driftsmessige forhold for reindriften i Troms Fylke.10 

Som vi ser av inngrepskartet fig. xx, er både Midt-Troms og Sør-Troms de områdene med 

betydeligst inngrep.. Forsvarets skyte- og øvingsfelter dekker store områder. I tillegg 

kommer by- og urbane områder. Den uklart avgrensa regionen Indre Senja-Finnsnes 

Malangen-Salangen- Målselv/Bardufoss synes å ha mer omfattende akkumulerte inngrep 

                                                           
10 Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms Fylke (Norut Rapport nr. 23/2018) 
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enn Tromsø by sine nærområder. En annen region med omfattende inngrep er regionen 

Harstad-Evenes/Skånland.  

Nord-Troms framstår som en region med relativt lite inngrep. De største inngrepene er 

hovedveiene samt en del større vassdragsreguleringer som ligger flere tiår tilbake i tid. Den 

nye 420kV-linja er et omfattende inngrep som er meget alvorlig for en del distrikter. 

Forstyrrelser som følge av intens bruk av tilrettelagt stier og løyper for fotturisme kan føre 

til unnvikelse fra de beste beiteområdene og føre reinen ut i terreng med mer rovdyr og 

bidra til økte tap. I Indre-Troms er det meste av inngrepene konsentrert til de store 

dalførene og områdene omkring Altevatnet. Nasjonalparkene er klart et bidrag til å 

begrense omfanget av inngrep, men samtidig betyr de økt trafikk og ferdsel av fotvandrere 

inn i sommerbeiteområdene. 

En viktig faktor knyttet til inngrepskartene er at ferdsel i terrenget og andre menneskelig 

aktiviteter som ikke er lett å kartfeste, slike aktiviteter har et betydelig forstyrrelsesomfang 

og kan være undervurdert som unnvikelse fra beite – og driftsområder.  Dette var en klar 

tilbakemelding fra distriktene ved dybdeintervjuene i inngrepskartleggingen. 

Tradisjonell reindriftsutøvelse trenger areal og fleksibilitet for å krysse administrative 

grenser og naturlige hindringer. Å stenge administrative grenser har historisk begrenset 

muligheter for tradisjonell reindrift for å tilpasse seg forandringen.  I Norge og Troms 

reinbeiteområdet kan reineierne flytte mellom tradisjonelle årstidsbeiter uavhengig av 

hvem som eier grunnen eller styrer området innen de nasjonale grensene. 

5.4.1 Inngrepseffekter  

I St.meld.nr. 32 Reindrift er inngrepseffekter i reindriften beskrevet (kap.9 pkt.9.2) hvor en 

sier; “Generelt kan inngrepseffekter deles inn i direkte effekter, indirekte effekter og 

kumulative effekter. De direkte effektene ved naturinngrep omfatter som regel fysisk tap av 

land og forstyrrelser i nærheten av inngrepet. Selve tapet av land kan være nokså begrenset, 

men likevel ha effekter utover dette arealet. Indirekte effekter omfatter for eksempel 

unnvikelsesadferd for øvrig. Reinen er et byttedyr og reagerer med flukt ved forstyrrelser. 

Dersom de stadig møter på menneskelig aktivitet, vil de bruke mer energi, få mindre tid til å 

beite og få lavere kroppsvekt enn dyr som får gå i fred.  Kumulative effekter er sumeffektene 

av tidligere og nåværende inngrep. Infrastrukturtiltak som hver for seg kan ha begrenset 

effekt vil til sammen kunne føre til store negative effekter. Det er derfor viktig å få vurdert 

ulike typer inngrep i sammenheng.” 

Reindriften er regulert av reindriftsloven av 15. Juni 2007 nr.40.  I lovens formålsparagraf 

omtales betydningen av arealene; “Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det 

samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av 

arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og 

myndighetene.” 

Mange av reindriftas bruks- og beiteområder er attraktive for andre formål. For reindrifta er 

det derfor viktig å få til en dialog med andre arealinteresser som bruker de samme 

områdene.  Men det er også viktig å få til et sterkere vern mot utbygging. Dette gjelder de 
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fleste typer inngrep, som infrastruktur og energianlegg, rekreasjonssamfunnets ekspansjon 

m/hyttebygging, ferdsel i utmarka og turistanlegg. Også rovdyrpolitikken er med å sette sine 

begrensninger.  

Det har blitt gjort mye forskning på virkningene av ulike typer inngrep og forstyrrelser på 

reinsdyr, og denne forskningen har vært oppsummert flere ganger. I 

inngrepskartleggingen11 gjort i forbindelse med denne regionale planen vises det til noen av 

disse oppsummerende artiklene, som den videre teksten i denne planen i stor grad bygger 

på.  

Forskningen i Skandinavia på området viser at de fleste studier hvor man har sammenlignet 

villrein og tamrein er det sett på korttidseffekter av menneskelige forstyrrelser, og funnet 

forskjeller i populasjonenes skyhetsgrad. Disse studiene har derimot ikke sett på hvordan 

denne forskjellen i adferd påvirker reinens unnvikelse og samlet arealbruk i møte med 

inngrep/forstyrrelser. Det som finnes av studier på forstyrrelsers effekt på arealbruk hos 

villrein, tamrein og karibu viser at reinsdyrenes respons er i samme størrelsesorden12.  

De mest relevante funnene var: 

- De siste 15 til 20 års forskning viser at rein vil ha en tendens til å unnvike permanente 

inngrep eller kontinuerlig forstyrrelser med alt fra få hundre meter opp til 15 km. 

- Det er en tendens til lengre unnvikelsesavstander når menneskelig aktivitet inngår i 

forstyrrelsen, også for tamrein. 

- Unnvikelsesatferd fra gode beiteområder vil åpenbart medføre økt tetthet av rein på 

alternative områder. Dette vil, avhengig av kvaliteten på og utnyttelsen av disse områdene, 

kunne påvirke både ernæring, overlevelse og reproduksjon for berørt rein. 

- Generelt er rein mest sensitive for forstyrrelser på seinvinteren, mens simler er mest 

sensitive i kalvingsperioden. Voksne simler er også generelt de mest sensitive dyra i flokken. 

Dette samtidig som de også er den dominerende dyrekategorien hos tamrein. 

- Det er vanskelig å påvise at tamrein over tid venner seg til inngrep og forstyrrelser, mens 

begrensing av forstyrrelsen har påviselig effekter (op.cit.). 

Studier av unnvikelseseffekter viser at konsekvensene av permanente menneskelige inngrep 

er betydelig mer omfattende enn tapet av det fysisk beslaglagte arealet. Både tam- og 

villrein kan sky inngrep som kraftlinjer, hyttefelt og veier, selv i perioder med liten eller 

ingen menneskelig ferdsel i nærheten av utbyggingen. Økt utbygging av hytter, veier og 

kraftlinjer kan føre til redusert kondisjon og redusert kalveoverlevelse gjennom økt 

konkurranse om beiteressursene. Det er eksempler på at rein13 og caribou14 har forlatt et 

                                                           
11 Norut (rapport nr. 23/2018 
12 (Skarin &Åhman 2014) 
13 (Nellemann et al. 2003) 
14 (Cameron et al. 1995, Joly et al. 2006) 
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område når utbyggingen har nådd en viss tetthet. En slik reaksjon på utbyggingsnivå 

forutsetter at det finnes alternative beiter, noe som er mangelvare i Troms regionen.  

Mange typer fysiske inngrep er sterkt forbundet med menneskelig aktivitet. Dette 

innebærer at forstyrrelseseffekten gjelder et mye mer omfattende areal enn selve det 

fysiske inngrepet. Hyttebygging og reiselivsanlegg er et typisk eksempel. Hyttebygging er 

ifølge forskningen det vanligste inngrepet i reinbeiteland.15  Selv om disse 

forskningsresultatene ikke er helt ferske har vi ingen indikasjoner på at reindrifta har styrket 

sin stilling i forhold til dette bildet på landbasis. 

Kumulative effekter er sumeffektene av tidligere og nåværende inngrep og forstyrrelser. 

Infrastrukturtiltak som hver for seg kan ha begrenset effekt vil til sammen kunne medføre 

store akkumulerte effekter. Virkninger av bit-for-bit inngrep akkumuleres kvantitativt inntil 

man når terskler der virkningene kan gjøre kvalitative sprang. Det vil si, et tilsynelatende 

begrenset inngrep kan under uheldige omstendigheter få uforholdsmessig store effekter. 

Effekten av et nytt inngrep eller en ny forstyrrelse vil således i stor grad være betinget av 

hvordan effektene det skaper samvirker med effektene av tidligere inngrep/forstyrrelser. 

Man kan derfor ikke vurdere hvert inngrep isolert og bare for seg. Inngrepene må ses i en 

sammenheng. Permanente inngrep har langsiktige effekter, og dette må tas hensyn til. 

Klimaendringene og gjennomførte naturinngrep har allerede satt reindrifta under betydelig 

press. Både samfunnsutviklinga og klimaframskrivningene tyder på at dette presset må 

forventes å tilta i framtida. 

At folkerettens posisjon styrker seg tilsier at myndighetene i samsvar med føre-var-

prinsippet må styrke vernet av reindrifta mot inngrep og forstyrrelser. og legge større vekt 

på både å bruke og utvikle videre foreliggende bestemmelser og bidra med finansiering av 

tiltak.  

 

 

5.4.2 Inngrep i reinbeiteland i Troms16   

                                                           
15 Lie m.fl.(2006) 
16 Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms (NORUT rapport nr. 23/18) 
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Fig xxx Areal av alt årtidsbeiter og flyttelei etter avstand (i kilometer) til beyggelse og infratruktur.  

 Reinbeiteområde. 2018. Prosent17  

 

I rapporten samiske tall forteller 12 (2018) fra regjeringen hadde Troms reinbeiteområde 

størst andel beiteareal innen 1 km fra bygninger og infrastruktur.  Lavest andel hadde de to 

beiteområdene i Finnmark 

 

                                                           
17samiske-tall-forteller-12.pdf 

file:///C:/Users/oystein.ballari/OneDrive%20-%20Troms%20og%20Finnmark%20fylkeskommune/Dokumenter/samiske-tall-forteller-12.pdf
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Troms reinbeiteområde har størst andel av kalvingsland og tidlig vårbeiteland innen 1 kilometer fra 

bygninger og infrastruktur, med over 20 prosent innen 500 meter, mens Oarje-Finnmárku/Vest-

Finnmark reinbeiteområde har tilsvarende lavest andel (figur xxxx).  

Kalvingsland og tidlig vårbeiteland er de delene av vårområdet som beites tidligst og hvor 

hoveddelen av simleflokken oppholder seg i kalvings- og pregningsperioden. Reservekalvingsland er 

inkludert. Dette beitearealet er klassifisert som «vårbeite I» 

Romsa/Tromsa/Troms har størst andel innen 500 m (noe under 40 prosent), mens 

OarjeFinnmárku/Vest-Finnmark har lavest andel innen 500 m (drøyt 10 prosent). 

 

 

Fig xxx Andel årstidsbeite og flyttlei i inngrepsfrie (INON) områder (5 km). 1988 og 2013. 

Reinbeiteområde. Prosent 

Oarje-Finnmárku/Vest-Finnmark og Nuorta-Finnmárku/Øst-Finnmark reinbeiteområder har 

mest årstidsbeite og flyttlei innen inngrepsfrie (INON) områder (figur xxxx). 

Romsa/Tromsa/Troms reinbeiteområde har lavest andel inngrepsfrie (INON) årstidsbeite og 

flyttlei. Reduksjonen fra 1988 til 2013 av årstidsbeite og flyttlei i inngrepsfrie (INON) 

områder varierer mellom et halvt og halvannet prosentpoeng. 

Tall for påvirket areal, sammen med reindriftens tradisjonelle kunnskap om beiteområdene, 

bør anvendes som del av kunnskapsgrunnlaget for å sikre reindriftens arealer. Plan- og 

bygningsloven gir mulighet til å følge opp nasjonale mål for å sikre det materielle grunnlaget 

for samisk reindrift, gjennom konsekvensutredninger. Veilederen «Reindrift – 

Konsekvensutredninger etter plan og bygningsloven» gir oversikt over særlige forhold ved 

reindrift som må vurderes, og peker på behovet for en helhetlig vurdering av reindriftens 

tradisjonelle bruk av området, inklusive reindriftens kritiske faktorer og samvirke mellom 
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dem, og av de samlede effektene (kumulativ effekt).18 Kritiske faktorer er det som til 

sammen danner grunnlaget for å utøve reindrift i et område, først og fremst kalvingsland, 

flyttleier, brunstland, sentrale luftingsområder, minimumsbeiter og reindriftens anlegg. 

 

5.4.3 Reindrift og kommunal planlegging  

I en forskningsrapport fra 2006 19￼ har en samme konklusjoner rapporten samiske tall 

forteller rapport fra 2019 at Troms reinbeiteområde er et av reinbeiteområdene som har 

flest arealsaker. Troms har flest saker pr. arealenhet og skiller seg også ut med høyest 

tetthet av enkeltsaker pr. arealenhet.  Det er bekymringsfullt at denne utviklingen med 

inngrep i reindriftsarealene i Troms har gått over så lang tid uten at det har blitt gjort noen 

tiltak for å snu trenden.  

Av interessante observasjoner knyttet til kommuneplanprosessene som ble gjort i 

forskningsarbeidet20 var følgende;  

− Arealdisponeringen i kommunene blir fastlagt i kommuneplanprosesser.  

Reindriftens organer deltar i disse prosessene, men de aller fleste slike prosesser 

ender med kompromisser som åpner for mer hyttebygging.  Bare 12 % av 

kommuneplansakene ender med at en redusert grad åpnes for hyttefelt. De fleste 

sakene (88 %) ender med betydelig mer hyttebygging enn det reindriftens organer 

innstiller på. 

− Den konkrete utbyggingen av hytter skjer for en stor del i regulerings- og 

bebyggelsesplaner for hyttefelt, som reindriftens organer deltar i utformingen av. Av 

de sakene som reindriften har merknader til, ender det store flertallet også opp med 

kompromissløsninger. Bare knapt 20 prosent av disse plansakene ender med at 

planene legges bort eller reduseres helt i samsvar med reindriftens innstilling i 

høringene av planene. 

− Noe hyttebygging skjer også som utbygging av enkelt hytter med grunnlag i 

dispensasjoner fra kommuneplan. Årlig innvilges 400 dispensasjoner for bygging av 

nye hytter i kommunene med samisk reindrift, og bare 7 prosent av disse stoppes 

som følge av at reindriftens organer går imot» (Lie m.fl. 2006:6). 

Konklusjon på forskningsrapporten var følgende; «Samlet innebærer dette at reindriften i 

praksis i liten grad klarer å bremse utbyggingen av hytteområder i reinbeiteområdene 

gjennom plan- og saksprosesser (vår utheving). Det bygges idag årlig om lag 800x Hytter i 

områdene med samisk reindrift, og hyttebyggingstakten er økende. Anslagsvis er en 

tredjedel av hyttene som bygges i strid med plan, enten som følge av dispensasjoner fra 

                                                           
18 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/fakta-om-reindrift/behov-for-arealer#veileder-for-

konsekvensutredninger- 

 
19 Lie m.fl. 2006b 
20 Lie m.fl. 2006b 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/fakta-om-reindrift/behov-for-arealer#veileder-for-konsekvensutredninger-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/fakta-om-reindrift/behov-for-arealer#veileder-for-konsekvensutredninger-
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kommuneplan, eller i regulerings- eller bebyggelsesplaner som sprenger rammene for 

gjeldende kommuneplan. Resultatet av denne hyttebyggingen blir følgelig en bit for bit 

utbygging av reinbeiteland (vår utheving) (Lie m.fl. 2006:6). 

 

I Troms reinbeiteområde ble 91 arealinngrepssaker fra Troms i 2010-18 undersøkt med 

bakgrunn i bruk av reindriftens egne distrikts kart og reineierkunnskap i 

beslutningsgrunnlaget.21  Av undersøkte prosjekter utgjorde fornybar energiprosjekter, 

hvorav storparten var småkraftverk og vindkraft 59 % av inngrepene. Inngrep knyttet til 

hytter og fritid/turisme utgjorde 30% og 11 % utgjorde andre inngrep.  

Av funnene som ble gjort i inngrepskartleggingen av sakene i Troms påvirket 58 % av 

arealinngrepssakene trekk og flyttveier, 44 % påvirket vårbeiter og 43 % påvirket 

kalvingsland.  I 58 % av sakene var de kumulative effektene av inngrepet ofte ignorert. 

Direkte tap av beiter og forstyrrelser ble sett på som en trussel i 58 % av sakene.22 

Prosentandelen av inngrepstypen må leses med bakgrunn i tidsperioden undersøkelsen ble 

gjort. I denne perioden var det en rekke gunstige intensivordninger for ulike fornybare 

energiprosjekter. Dette resulterte i at det var mange søknader på slike prosjekter, og det var 

oppstart på utbygging av en rekke små kraftverk knyttet til flere mindre vassdrag i 

heleregionen i denne perioden. 

I tillegg til dette var det også noen vindkraftsaker som berørte reindriften, bl.a. 

Kvitfjell/Raudfjell, som fikk konsesjon og startet utbygging i undersøkelsesperioden. Fra 

tidligere har det vært vindkraftutbygging på Vannøya og Nygårdssfjellet i Narvik kommune 

som berørte reinbeitedistriktene Vannøya og Gielas. 

Normalsituasjonen vil nok være at utbyggingssaker knyttet til forsvarsaktiviteter, reiseliv, 

hytter/fritid/turisme, bolig- og infrastrukturbygging i tilknytning til de større 

befolkningssentra, veier, næringsarealer og kraftlinjer ville utgjøre en større andel av 

inngrepene.23  

Fra og med 1990-tallet har fjellområdene i Norge også i Troms blitt arena for en stadig mer 

omfattende og avansert hyttebygging. Mens hytter i «gamle dager» gjerne var små, enkle og 

ofte utprega hjemmegjorte, så har standarden stadig økt slik at det ikke lenger er bare tale 

om fritidsboliger, men også fjellandsbyer som er knyttet til serviceanlegg, evt. også 

skianlegg eller annen infrastruktur (Teigen og Skjeggedal 2015). Et eksempel på det siste er 

Målselv Fjellandsby, og i mindre skala Øse fjellandsby og Tamok Fjellbygd (søknad under 

klagebehandling). I tillegg er det planlagte hytte- og skiområdet som Arctic Center på 

Kvaløya og Hav og fjell sitt planlagte anlegg på Ringvassøya, som er under behandling og 

foreløpig i ikke godkjente.  

 

                                                           
21 Norut (rapport 23/2018) 
22 Norut (rapport 23/2018) 
23 Nibio Kilden reindrift 
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En framskriving av resultatene på landsbasis, for en 20-årsperiode ville tilsi en reduksjon av 

reindriftas beiteareal med 5 prosent (Lie m.fl. 2006).  Denne forskningen er fra 2006 og det 

er nærliggende å tro at det baserte tallmateriale på 400 hytter pr.år i samiske 

reinbeiteområder er alt for lavt, da det siden 2006 har vært en formidabel vekst i 

hyttebyggingen over hele landet helt fram til i dag.  Dermed vil nok prosentandelen av tapt 

beiteareal til hyttebygging nok ligge høyere enn 5 %. 

Avslutningsvis stilte forfatterne et åpent spørsmål som er meget relevant for den regionale 

planen for reindrift i Troms: 

«[Kan] regionale planer som dekker ett eller flere hele reinbeitedistrikt, for eksempel 

fylkesdelplaner eller fjellplaner, kan være en løsning for å få til en mer helhetlig 

arealforvaltning av de områdene som reindriften bruker, jamfør forsøk som er gjort med slik 

forvaltning av villreinområder i Sør-Norge. Spørsmålet er likevel i hvilken grad kommunene 

vil og kan forplikte seg til denne typen fellesplanlegging av større fjell- og utmarksområder, 

og la dette også påvirke egne kommuneplaner?» (Lie m.fl. 2006:7). 

En slik tenking kan være aktuelt å ha for Troms reinbeiteområde hvor det er forholdvis små 

distrikter med marginalt areal til disposisjon og som oftest strekker seg over flere 

kommuner.   

Kommunene har et ansvar for å legge til rette for reindrift innenfor sine arealer.  Plan- og 

bygningsloven er et særlig viktig redskap.  Så langt har ingen kommuner i Troms laget egne 

reindriftsplaner. Dette er et område hvor det ligger til rette for å gjøre arbeidet gjennom 

interkommunalt samarbeid. 

 

I Troms er det en stor utfordring knyttet til slik helhetlig planlegging for reindriften da de 

fleste distrikters bruksarealer strekker seg over flere kommuner, mens fokus i 

arealplanleggingen for den enkelte kommune er areal innen sin egen kommunegrense.  For 

slike distrikter hadde det vært nyttig å ha noen form av interkommunale planer som tok 

hensyn til reinbeitedistriktenes totale driftsområde i en helhetlig sammenheng. 

En annen eksempel på gjennomgang av kommunal praksis i plansaker er en analyse av Nils 

H. Skum i en masteroppgave som er en case studie av planprosesser i Røros kommune.  

Formålet var å “avdekke hvordan medvirkningen og innflytelsen til reindriften hadde vært i 

prosessene”24. 

Forfatteren konkludere med:  

«Casestudiet viser at medvirkning har forekommet da planforslag ble lagt ut til offentlig 

ettersyn og høring. Reindrifta har hatt innflytelse i utarbeidelsen, og i beslutningsfasen når 

forslag for nye utbyggingsområder i arealplanen skulle bestemmes. Selv om reindrifta har 

hatt innflytelse i utarbeidelsen av arealplanen, har reindrifta derimot ikke fått medhold i 

mange dispensasjonssaker» (Skum 2017: I). 

                                                           
24 (Skum 2017:I) 
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Dette kan tyde på at det som reindrifta vant i planprosessene langt på vei undergraves av 

dispensasjonspraksisen, noe som også er i tråd med funnene til Lie m.fl. (2006). Oppgaven 

viser også at selv om administrasjonen legger til rette for at reindrifta skal ha innflytelse, er 

det politikerne i kommunen som svekker denne gjennom sine vedtak.25 

Når det gjelder kommunale planprosesser tyder ny forskning på at det utenom det samiske 

majoritetsområdet er vanskelig å få de folkevalgte til å prioritere reindrifta i samsvar med 

plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur og 

næringsutøvelse.26 

 

Her er det viktig å presisere at Norge som nasjon gjennom internasjonale konvensjoner og 

avtaler har forpliktelser til å ivareta urfolks materielle grunnlag for å ivareta sin kultur og sine 

næringer. 

Inngrepskartleggingen til Norut viste også at dagens reindriftskart27 brukes av alle 

planansvarlige sektorer og kommuner i de sakene som ble gjennomgått. Dette viser 

betydningen av å legge ressurser inn på å ha gode oppdatert distriktsplanerplaner og 

kartmateriale i reinbeitedistriktene. En forutsetning er at en har oppdaterte reindriftskart 

som viser årtidsbeiter, flytt- og trekkleier mellom disse, samt viktige kjerne-

/særverdiområder. 

Mange typer fysiske inngrep er sterkt forbundet med menneskelig aktivitet. Dette 

innebærer at forstyrrelseseffekten gjelder et mye mer omfattende areal enn selve det 

fysiske inngrepet. Hyttebygging og reiselivsanlegg er et typisk eksempel. Hyttebygging er 

ifølge forskningen det vanligste inngrepet i reinbeiteland.28  Selv om disse 

forskningsresultatene ikke er helt ferske har vi ingen indikasjoner på at reindrifta har styrket 

sin stilling i forhold til dette bildet på landbasis.  

 

I praksis har reindrifta i liten grad klart å bremse utbygging av hytteområder i 

reinbeiteområdene gjennom plan- og byggesaksprosesser. Resultatet blir følgelig en bit-for-

bit-utbygging av reinbeiteland.  

 

Økt aktivitet i reindriftsområdene gjennom friluftsliv, turisme og fritidsaktiviteter, inkl. den 

motoriserte fritidsaktiviteten i utmark synes å være tiltakende i hele fylket.  Motorferdsel i 

friluftssammenheng er knyttet til snøscooterferdsel om vinteren og ATV-kjøring i barmarks 

perioden. 

Forsvaret har stor i aktivitet i Troms regionen dette er i første rekke knyttet opp mot Indre 

Troms hvor en har flere store båndlagte områder som blir omtalt i pkt. 5.5. 

 

5.4.4 Påvirkning fra verneområder og turløyper 

                                                           
25 Norut (rapport 23-2018) 
26 Riseth og Nygaard 2018 
27 Nibio Kilden reindrift 
28 Lie et.al(2006) 
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Troms var de tidlig ute med å etablere nasjonalparkene Ånderdalen (1970) og Øvre Dividal 

(1971). Reisa nasjonalpark ble opprettet i 1986 og Rohkunborri nasjonalpark i 2011. Av 

andre større verneområder er Lyngsalpan landskapsvernområde, som ble opprettet i 2004, 

et område som er også større enn hver av nasjonalparkene. 

I inngrepskartleggingen ble ferdselsaktivitet både i Øvre Dividal nasjonalpark og Lyngsalpan 

landskapsvernområde analysert. Mens aktiviteten i Lyngsalpan er sterkt økende og helt 

åpenbart et betydelig problem for reindrifta, så er det et begrenset problem i Øvre Dividal 

på grunn av fysisk avstand mellom reindrift og fotturister. I Reisa nasjonalpark har en og en 

tiltakende ferdsel som også hadde innvirkning på næringen.  Dette illustrerer behovet for en 

gjennomgang av verneområdene og deres besøksstrategier for å avdekke i hvilke områder 

og hvilke tider på året fjellvandrere kan være et betydelig problem for reindrifta og hvor det 

kan være begrenset eller neglisjerbart. 

Generelt er verneområder i sommer/barmarksbeiteområder mest utsatt for økende ferdsel. 

De to store verneområdene vi har materiale fra i inngrepskartleggingen, gjelder begge slike 

områder, men viser likevel ganske ulike mønstre av påvirkning. Det er behov for en kartlegging 

av konfliktpotensialet mellom fjellvandring og reindrift i alle de større verneområdene i Troms. 

Dette må skje i samarbeid med nasjonalparkforvaltningen og de berørte reinbeitedistrikter og 

samebyer. Resultatene må deretter brukes i verneområdenes besøksstrategier.  

En annen type fotvandreraktivitet er «Ti på topp», som er et folkehelsetiltak som organiseres 

av bedriftsidretten, et meget utmerket tiltak.. For Troms ble det registret aktivitet i tre 

kommuner registrert aktivitet, med antall turer i 2018 i parentes: Harstad (16430), Tromsø 

(15219) og Lenvik (3581) med fokus på utvalgte topper. Uten registreringer er det ikke 

grunnlag for å si noe om hvor store utfordringer denne aktiviteten skaper for reindrifta, men 

det er åpenbart at det kan skape betydelige problemer dersom hundrevis av mosjonister 

går/løper opp og ned av et «luftefjell» på høysommeren. Det bør derfor etableres en rutine 

for å begrense/regulere denne aktiviteten med sikte på å skjerme sårbare områder i sårbare 

perioder. Det betyr at det må etableres en dialog mellom reindriften og bedriftsidretten med 

sikte på at man lokalt inngår avtaler med de aktuelle reinbeitedistriktene om hvilke fjell som 

kan brukes når.  

I tillegg ser vi at et voksende friluftsliv knyttet til hundekjøring og motorisert ferdsel med 

snøscooter på vinteren og ATV ferdsel på barmark.   Snøscooterkjøring og hundekjøring er 

særlig sårbart for reindriften da hovedsesongen skjer på senvinter og på vårvinteren ofte i 

tilknytning til kalvings områdene. 

 

 

5.4.5 Forsvaret  
Forsvarets aktivitet er arealkrevende og berører det sivile samfunnet, herunder spesielt reindrift 

innen Troms reinbeiteområdene. Forsvaret opererer i Troms og Finnmark både på land, vann og luft. 

Troms regionen har større militære anlegg, avdelinger og fire større landbaserte skyte og øvingsfelt, 

De båndlagte arealene i form av skyte og øvingsfelt som også inngår i reinbeitedistrikter berører 

flyttveier og trekkveier til og mellom sesongbeitene eller kalvingsområder.   Forsvarets større øvelser 
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og aktiviteter som går ut over skyte- og øvingsfeltene med til dels mye personell, tunge kjøretøy og 

støyende aktivitet kan også ha påvirkning av reindriften i området..  Troms har infraturktur og 

brigaden i Nord Norge som gjør at det vil også være større internasjonale øvelser i regionen. 

Forsvarets aktivitet påvirker næringen på flere felter. Sikkerhet for mennesker og dyr i forbindelse 

med skyting og støy.  Motorisert ferdsel og aktivitet i forsvarets regi som påvirker dyrenes adferd 

med økt stress eller begrenset bevegelsesmønster som igjen kan hindre tilgang til beiteområdet eller 

kalvingsområder. 

De viktigste berørings punktene som reindriften har med forsvaret i Troms er knyttet til forsvarets 

skyte- og øvingsfelter.  Innen Troms reinbeiteområde har vi følgende områder 

• Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt, Målselv  

• Åsegarden skyte og øvingsfelt, Harstad 

• Reinmoen Skytefelt, Harstad 

• Ramsundet skyte og øvingsfelt ,Evenes 

• Elvegårdmoen skytefelt, Bjerkvik 

• Setermoen skyte- og øvingsfelt; Bardu 

Mauken Blåtind: 

I 2012 ble det opprettet et samarbeidsråd for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt. Samarbeidsrådet 

har 14 medlemmer og består av representanter fra Forsvarsbygg (1), Hæren (2), Målselv kommune 

(1), Balsfjord kommune (1), Statskog (1), private grunneiere (6) og Mauken/Tromsdalen 

reinbeitedistrikt (2). 

Rådet skal gi innspill til hvordan virksomhet bør tilpasses for best mulig for å ta hensyn til alle 

interesser, herunder drøfte og evaluere varslingsrutinene for de mest støybelastende aktivitetene og 

kommende års planlagte øvingsaktiviteter. Rådet har et rådgivende mandat (vedlegg C) og møtes 

minst en gang om året. Forsvarsbygg er ansvarlig for å innkalle til møte. 

Det er laget en egen tiltaksplan hvor ulike tiltak for å dempe uheldige påvirkninger for reindriften ble 

nedfelt.  Dette gjaldt tilrettelegging ved reinflytting gjennom området.  Tilrettelegging av 

midlertidige “out of bounds” områder f.eks foringsplasser. O vise hensyn ved barmarkskjøring for å 

hindre slitasje på beiteland.  

Det er og innarbeid varslingsrutiner til reindriften ved uforutsette hendelser og “kritiske 

situasjoner”. Hvor partene i felleskap vurdere situasjonen og behov for tiltak. 

Distriktet har i i sin distriktsplan kommentert forholdet til forsvaret slik: 

«Konsekvensen av de etablerte skytefeltene i Mauken og Blåtind er blitt mye større for reindriften 

enn både domstolene og reineierne hadde forutsett. Det gradvis økende omfanget av Forsvarets 

“snikutvidelse” både av personell, mekanisering og hyppigere øvelser medfører til innskrenkning av 

tilgjengelige beiteareal og ellers hindrer utnyttelse av det. Økt mekanisering fra Forsvarets side har 

ført til at et større areal blir benyttet enn før. Disse kjøretøyene er mer mobile, og valg av ruter 

sammenfaller ofte med reinens. 

Virkningen for reindriften blir et direkte og indirekte tap av beiteland.   På grunn av Forsvaret har 

distriktet vært nødt til å endre driftsmønster. Merarbeidet har blitt betydelig mer, da man er nødt til 

å fordele reinen til mer områder enn tidligere. Dette har også ført til betydelig økning av 

driftsutgiftene.” 
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Distriktet skriver også at de føler at i sambruken i skytefeltet praktiseres i for stor grad på forvarets 

premisser.  Reindriftsfaglige kunnskaper og vurderinger blir i for liten grad ligger til gunn for de 

foreslåtte tiltakene. 

Distriktet opplever manglende forståelse og kunnskap om reindriftens arealbruk og driftsmåte. Det 

har gjort det vanskelig å samordne bruken av området.  Forsvaret er avhengig av minst 2 måneders 

planlegging, mens reindriften overhodet ikke kan planlegge arealbruk så  langsiktig, men må 

forholde seg til beiteforholdene til enhver tid og andre uforutsette hendelser som kan påvirke 

reinens adferd. (Mauken 2018:40-41). 

Setermoen skyte- og øvningsfelt (forsvarsbygg.no) 

Setermoen skyte- og øvingsfelt (SØF) dekker et areal på ca. 152 km². I tillegg til skyte- og 

øvingsfeltet er det flere nærøvingsområder og kontraktsområder i kommunen. Setermoen 

skyte- og øvingsfelt er utviklet som hovedfelt for artilleri og skarpvåpenøvinger for 

Luftforsvaret, og dekker i dag alle Hærens våpen. Feltet benyttes av alle forsvarsgrener, med 

Hæren som den største brukeren. Setermoen er ett av få felt som kan utøve 

samvirketrening med flystøtte. Feltet har den høyeste bruksfrekvensen av de store 

øvingsfeltene i indre Troms. Setermoens historie som militært område går helt tilbake til 

1897. 

Det er planlagt en utvidelse av skytefeltet som vil påvirke Gielas reinbeitedistrikt.  I 

inngrepskartleggingen beskriver distriktet forholdet til aktivitetene i skytefeltet slik; 

“Sætermoen skyte- og øvingsfelt utgjør en stor del av kalvingslandet. Anne Cathrine Rørholt siterer 

Johan Anders Eira på at det tar omtrent en tredjedel av de totale beiteressursene i distriktet (Rørholt 

2009:31). Det foretas kalving i skytefeltet. Distriktet har fått dom som pålegger Forsvaret 

aktivitetsforbud i en måned. Faste datorer er meget krevende å forholde seg til, spesielt med økt 

variasjon i klimaforholdene.”29 

Det er pr. dato ikke kommet til noen endelig løsning mellom reinbeitedistriktet og forsvarsbygg, men 

resultatet av utvidelsen vil ha stor betydning for driftsforholdene i reinbeitedistriktet i fremtiden. 

 

Ramnes øvnings- og skytefelt 

I sitt svar på spørreundersøkelsen knytete til inngrepskartleggingen[1] beskriver  Tjeldøya 

reintedistrikt  distriktet aktiviteten på Ramnes øvings- og skytefelt slik;  

“Forsvarets virksomhet da det både det øves og trenes mye i distriktet, bl.a. med bruk av snøskutere 

inne i distriktet, det kan være opptil 15-20 skutere i følget. Ramnesodden leir/skytefelt ligger på 

fastlandet, men vender mot Tjeldsundet. Distriktet påpeker at støyen fra feltet er så omfattende og 

vedvarende at reinen har skydd området som vender mot skytefeltet de siste vintrene. 

Dette innebærer etter vårt skjønn at en ikke uvesentlig del av vinterbeiteressursene ikke lenger er i 

bruk. Det som gjør situasjonen enda alvorligere er at ut fra distriktets svar synes dialogen med 

Forsvaret å være fraværende. Konsekvensen av det må nødvendigvis bli at det heller ikke er mulig å 

bruke dette området i evt. rolige perioder.”30 

                                                           
29Norut rapport 23-2018  
30 Norut (Rapport 15/2016) 
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Forsvarets manøvrering vil kunne ødelegge beitemark med ferdsel av motoriserte kjøretøy i 

terrenget. 

Forurensning generelt vil kunne påvirke beitemark og påvirke vannkvalitet som igjen kan spre seg 

over større områder. 

 

 Forsvarets kontraktsområder innen Hjerttind reinbeitedistrikt 

Det er 4 områder i distriktet som forsvaret kaller kontraktsområde. Dette innebærer at 

forsvaret har gjort avtaler med grunneierne i området om å få bruke området til militær 

øvingsaktivitet.  

I inngrepskartleggingen skriver distriktet følgende om sine erfaringer “Dette er gjort uten at 

reinbeitedistriktet er hørt, selv om dette er sentrale beiteområder for rein og hvor reindriften 

har bruksrett. Disse kontraktsområdene er Lysheia i Sørreisa kommune, Andsfjellet og 

Rustafjell i Målselv kommune og Krokstadskaret i Bardu kommune. Militær aktivitet under 

øvelser forårsaker forstyrrelser og ofte mer arbeide for distriktet. Kjøring med bandvogner 

på sommerføre og graving av stillinger om sommeren forårsaker slitasje og tap av 

beitemark. De siste årene har en også registrert en økende trafikk med bandvogner og 

snøscootere om vinteren, som medfører nedtråkking av beiteområder og forstyrrelser. 

Nærforsvarsstillinger, spesielt den ved Beredskapsveien og den ved Finnkroken forårsaker 

ofte forstyrrelser da de ligger like ved flytte og trekkleier. Dessuten forårsaker de stor slitasje 

og forsøpling av beitearealer da det ligger igjen telefonkabler etter virksomheten som 

 

5.5 Klimapåvirkninger  

 

Figur 1 Klimasoner på Nordkalotten (Høgda m.fl. 2013) 
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Vi ser av figur 1 at det aller meste av fylket har oseanisk klima, mens deler av indre Troms og 

Nord-Troms ligger i sonen med intermediært klima.  Kontinentalt klima forekommer kun i 

mindre deler av indre Troms og Nord-Troms. Disse små områdene utgjør en utkant av et 

stort område med kontinentalt klima som strekker seg over nordligste Sverige, 

Finnmarksvidda og Finland og inn i Russland. I grove trekk gir oseanisk klima grunnlag for 

gode sommerbeiter. Intermediært klima gir brukbare beiter til de fleste årstider, men er 

spesielt velegnet som vår/høstbeiter, mens kontinentalt klima gir sikre vinterbeiter. 

Prognosene for klimaendringene tilsier at det fram mot år 2100 kan føre til fem hoved 

effekter for reindriften. Disse er i hovedsak knyttet til temperaturøkning (men modifisert av 

andre faktorer). 31  

Økte temperaturene vår, sommer og høst fører til: 

1. Gjengroing og forbusking av åpne hei samfunn samt heving av skog- og tregrense.  Disse 

endringene fører til reduksjon av både sommerbeite- og vinterbeiteområder som ligger i 

subalpine og lavalpine områder. 

2. Lengre vekstsesong og dermed forskyvning i balansen mellom bruk av vinter- og barmarks 

beiteområder. 

3 Kontinentale områder vil få mer usikre vintre, som følge av sannsynligheten for hyppigere 

frysetine- sykluser med påfølgende «låsing» av beiter. 

De kontinentale vinterbeitene som i hovedsak finnes utafor Troms fylke og vil i større grad 

berøre reindriften Nord-Troms på vinterbeite i Finnmark og samebyene på vinterbeiter i 

Sverige.  Her vil gjengroingen på lengere sikt sannsynligvis kunne bidra til å redusere 

beitekapasiteten og tilgjengeligheten.  Dette kan over lenger tid bidra til å redusere 

omfanget av dagens reindriftstilpasninger både i Vest-Finnmark og Nordligste Sverige.  

Dette kan bety at en her vil kunne få større driftsmessige omlegginger som kan påvirke 

reindriftens bruk av Nord Troms og konvensjonsområdene i Indre Troms.  

4. Kystnære områder vil bli mindre usikre som vinterbeiteområder på grunn av at 

middeltemperaturen det meste av vinteren vil ligge over null grader og is og snø vil fortere 

tine bort. 

Vinterbeitekapasiteten i intermediære områder (fjord og innlandsdistrikter i Troms) synes 

allerede å være redusert, og distrikter i denne sonen er blitt mer avhengig av tilleggsfȏring, 

og det kan være behov for driftsmessige omlegginger. 

Vinterbeitekapasiteten i oseaniske områder (øydistriktene)  synes å være avhengig av 

fleksibilitet både i de vertikale som de horisontale tilpasningene etter vær og 

beitetilgjengelighet. Denne fleksibiliteten vil kunne undergraves av gjengroingen slik at det 

er behov for å sette inn tiltak som både begrenser gjengroingen og tiltak som fjerner 

barrierer for trekk og flytting. 

                                                           
31 Riseth 2018 
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5. Barmarks beitekapasitet/tilgjengelighet 

Reindriftas muligheter til å tilpasse seg klimaendringen er at det fortsatt vil være muligheter 

til å kunne opptre fleksibelt i arealbruken. Konkurrerende arealbruk og inngrep i 

reinbeiteområdene kan medvirke til å begrense disse mulighetene og dermed forsterke de 

negative virkningene av klimaendringene.  

Lengre høst og tidligere vår kan i noen grad kompensere for reduserte 

vinterbeitekapasiteter og gi rom for lengre opphold i sommer- og høstbeiteområdene. I 

distriktene i Nord-Troms er det mye som tyder på at beitekapasiteten ikke er fullt utnyttet, 

bl.a. som følge av en tendens til tidlig innflytting på de kontinentale vinterbeitene.   Dette vil 

evt. også kunne gjelde for konvensjonsområdene i indre Troms på lengere sikt. 

Det kan være behov for nyvurdering av beitetidene med sikte på å forlenge beitetida i 

sommerområdene. I tillegg bør det også legges til rette for at flest mulig distrikter foretar 

slakting før utflytting fra sommerområdene. Dette vil også bidra til reduksjon av 

beitepresset på vinterbeiteområdene. Lengre opphold i sommerbeiteområdene og dermed 

økt beitepress kan også kunne bidra til å begrense gjengroingen. 

Klimaendringer endrer også driftsformen slik at fôring av flokken deler av vinteren blir mer 

og mer vanlig.  Næringen vil sannsynligvis ha større behov for tilrettelagte areal for dette 

formålet i fremtiden. Samtidig som plantematerialet og høstingen av fòr må tilpasses 

reinens fysiologiske behov.  Og en må sikre fremtidig fortilgang i form av reintilpasset tørrfor 

og pellets  
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Fig. Oppslag i NRK Sápmi 6.04.20) 

 

 

(Sitat landbruksdirektør i Troms og Finnmark Sunna Pentha til NRK Sápmi) 

 

Økt tilleggsforing er også et økonomisk spørsmål dette viste vinteren 2019/2020 da hele 

Troms og de 2 reinbeiteområdene i Finnmark ble utpekt som kriseområde, totalt ble det 

bevilget 40 millioner fra regjeringen og 10 millioner fra Sametinget for å håndtere denne 

krisen.  Det ble også brukt betydelige midler fra distriktene gjennom deres egne 

kriseberedskapsfond.  I tillegg kommer produksjonstapet reindriften har hatt p.g.a  krisen.   I 
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reindriftsavtale 2020/2132  er ytterligere avsatt kr. 30 000 til hvert av de berørte 

reinbeitedistrikter som kompensasjon for produksjonstap som følge av krisesituasjonen. 

Et annet viktig moment i dette var at produksjonen av reinpellets ved felleskjøpets anlegg 

på Bergsneset i Balsfjord kommune ble en svært viktig medvirkende faktor til at 

reindriftsnæringen ikke kom verre ut av situasjonen.  Det som også er viktig i denne 

sammenheng var at produksjonen var gunstig geografisk lokalisert.  Fòret ble lettere 

tilgjengelig for næringen og en sparte mye økonomisk på at en slapp store fraktutgifter enn 

om anlegget skulle vært lokalisert lengere sør i landet.  Med bakgrunn i erfaringene fra 

krisevinteren har felleskjøpet besluttet å opprettholde produksjonen i Balsfjord frem til 

2025.  Med fremtidig prognose for klimaendringen og reindriftens økende behov for godt og 

rimelig tilleggsfor årvisst, må en vurdere å sikre en mer permanent langsiktig løsning for 

denne typen fôrproduksjonen i nord. 

Bakgrunn for krisen var store snømengder og låste beiter.  Denne situasjonen viste hvor 

sårbar reindriftsnæringen er da kriseomfanget var så stort at de enkelte reinbeitedistrikter 

ikke hadde mulighet på egenhånd å kunne håndtert dette internt. Mangel på gode planer og 

verktøy for krisehåndtering når slike situasjoner oppsto gjorde at en ikke kom tidlig nok i 

gang med tiltak.  Erfaringer fra denne situasjonen vil kunne danne god erfaringskunnskap for 

å forbedre planverktøy og beredskap for liknende hendelser i fremtiden.  

Strategier/mål  

Mål 2 Tilpasse reindriftens krise- og beredskapsplaner til fremtidige katastrofe vintre som 

følge av klimaendringene 

Mål 3 Sikre tilgjengelig produksjon og tilgang på reintilpasset grovfor og pellets for å møte 

driftsendringer som følge av klimaendringene 

 

5.5.1 Klimaendringer og praktiske tillempinger i Troms Reinbeiteområde  

Allerede nå har reindriften i Troms måttet gjøre praktiske endringer med bakgrunnen av 

klima endringene.  Eksempler på dette er hentet fra  Norut sin klima rapport33 

Ryddig av flyttleier og trange passasjer i trekkleier p.g.a gjengroing på Hinnøya (Arild Inga 

pers.med 2017).  Økt gjengroing som følge av klimaendringer kombinert med redusert 

beiting og hogst forsterkes nå som en effekt av etterkrigstidens granplantinger, i dag danner 

disse områdene belter av skog- og kratt som er ugjennomtrengelig både for rein og 

mennesker. De samlede effektene av dette reduserer framkommeligheten både horisontalt 

og vertikalt og skaper store utfordringer for den ønska nødvendige fleksibiliteten i 

beitebruken for distriktet.34 

                                                           
32 Reindriftsavtale 1. juli 2020 – 30. juni 2021 - regjeringen.no 
33 Norut rapport (6/2017) 
34 Norut rapport 6/2017 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/lmd/lover_regler/retningslinjer/2020/reindriftsavtale-1.-juli-2020--30.-juni-2021/id2691815/
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Flere distrikter har en de senere årene hatt farlige situasjoner på grunn av utrygg is på vann 

og vassdrag, også midtvinters (pers.med Peder A. Buljo 2017) 

Justering av flokk struktur ved å forsterke bukkesegmentet i distrikt Kanstadfjord/Vestre 

Hinnøy). (Se. Kap. 4 pkt.4.3.2. 3.avsnitt) 

Det største fortrinnet Kanstadfjord og Vestre Hinnøy har som vinterbeiteområde er 

mulighetene til å variere beitebruken i to dimensjoner; både i avstand fra havet, dvs. ut og 

inn av fjorder og dalfører og i høyde over havet, dvs. fra fjæra til over skoggrensen. Dette 

bidrar til en viss fleksibilitet i beitebruken for å motvirke konsekvensene av 

klimaendringene. 

I Mauken reinbeitedistrikt er vintrene gjennom de siste tiårene blitt stadig mildere og usikre, 

noe som er i samsvar med resultatene i artikkelen til Vikhamar-Schuler m.fl. (2016). De 

allerede inntrådte klimaendringene har ført til mer og dypere snø i de høyere fjellstrøk i 

indre deler av Troms.  Snødybden ser ut til å minke på kysten, de framtidige 

klimaprognosene tilsier det trolig blir mer regn vinterstid på kysten (Vikhamar-Schuler m.fl. 

2016), 

Dette gjør det relevant å vurdere beitebruk og beitetider innenfor fjord- og 

innlandsdistriktene på nytt.  Det kan være slik at kystnære områder kan bli mer aktuelle som 

sene høst- og tidligvinterbeiteområder i fremtiden.  I sin høringsuttalelse til planprogram for 

regional reindriftsplan skriver distriktet følgende;  

“Reindriftens behov for fleksibilitet må komme klarere til uttrykk i planprogrammet, og det må 

presiseres at pga. ustabilt klima i dette området (midt mellom kyst og innlandsklima), må man alltid 

ha åpning for alternative løsninger i forhold til planlegginga og gjennomføring av den daglige 

reindriften. Det må videre i planarbeidet fremkomme at løsningen, mellom reindriftens behov for 

fleksibilitet og forvaltningens behov for detaljert planlegging og kartfesting, kan være gode og 

beskrivende distriktsplaner.” 

Det er vanskelig å forutse hvordan klimaendringene vil slå ut for øydistriktene.  For  

øydistriktene kan temperaturøkningen etter hvert få positive effekter i låglandet da varmere 

hav også må forventes å bety varmere kyst og dermed mer tilgjengelige vinterbeiter. På den 

annen side vil mer snø i høyden forventes å gjøre de farlige høyfjellsområdene på øyene 

enda farligere.35 

Mildere vintre vil ventelig bety mindre snøfall og at det blir større områder uten permanent 

snødekke. Det er et par andre utviklingstrekk som kan virke i motsatt retning.  Bl.a vil 

klimaendringene også kunne medføre til flere perioder med polare lavtrykk som kommer 

inn over våre områder, noe som kan medføre betydelige nedbørsmengder i perioder ofte i 

form av snø.  Gjengroing/forbusking, og til dels manglende/mangelfull tilfrysing av vassdrag 

vil i fremtiden også kunne hemme fleksibilitet i bruk av terrenget. Økende snømengder i 

høyden kan være med å redusere beite tilgjengeligheten25.  Sett under ett er det likevel 

                                                           
35 Norut_rapport_6-2017.pdf 

 

file:///C:/Users/oystein.ballari/OneDrive%20-%20Troms%20og%20Finnmark%20fylkeskommune/Dokumenter/Norut_rapport_6-2017.pdf
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rimelig å forvente at vinterbeitekapasiteten på øyene vil øke, men at det kan forekomme 

lokale avvik på grunn av nevnte forhold.36 

Klimaendringene har komplekse effekter. Utslagene er ulike både geografisk og for ulike 

årstider. Økte temperaturer, mer nedbør og ustabilitet i værforholdene innebærer både 

gjengroing (innbefatter forbusking og høyere tre-/skoggrense), lengre vekstsesong, mer usikre 

vassdrag (særlig vår og høst, men til dels også om vinteren), økt fare for låste beiter om 

vinteren, men også økt tilgjengelighet av kystnære vinterbeiter. 

✓ Sett i ett perspektiv på flere tiår framover kan gjengroing og mer usikre vinterbeiter i 

kontinentale områder innebære en viss reduksjon av den nomadiske reindrifta fra både 

Finnmark og Norrbotten med redusert innflytting til sommerbeiter i Nord-Troms og 

Indre Troms. Parallelt vil lengre vekstsesong bety at begge grupper vil ha behov for å 

forlenge sine beitetider i Troms. 

✓ Fjord- og innlandsdistriktene i Troms reinbeiteområde opplever allerede reduserte 

vinterbeitekapasiteter som følge av usikre vintre, og er til dels inne i begynnende 

omlegging av driftsmønsteret med (behov for) økt bruk av kystnære/kystvendte 

beiteområder og økt behov for tilleggsforing.  

✓ Øydistriktene kan i løpet av tiårene framover få sikrere vinterbeiter da større arealer vil 

bli tilnærmet snøfrie hele vinteren. Disse distriktene er imidlertid allerede hemmet av 

gjengroing (til dels også granplatefelt) som begrenser de vertikale forflytningene i 

terrenget, og dette må forventes å tilta. 

 

5.5.2 Klima samlet belastning for reindriften i Troms 

For å kunne si noe om samlet belastning for reindrifta i Troms sett i lys av eller i 

sammenheng med klimaendringene velger vi å tilnærme oss dette ut fra ulike 

utgangspunkter; a) vinterbeitekapasitet/tilgjengelighet, b) barmarks-

beitekapasitet/tilgjengelighet og c) trekk og flytting samt d) andre funksjonsområder 

(a)Vinterbeitekapasitet/tilgjengelighet  

De kontinentale vinterbeitene ligger som nevnt i hovedsak utenfor fylket i Finnmark og 

Norrbotten, men at gjengroingen på lengre sikt sannsynligvis vil redusere beitekapasiteten 

og tilgjengeligheten til disse beitene er så vidt alvorlig at det over tid kan bidra til å redusere 

omfanget av denne reindriftstilpasningen både i indre Finnmark og i nordligste Sverige, evt. 

også bety større driftsmessige omlegginger.37  

Vinterbeitekapasiteten i intermediære områder synes allerede å være redusert, og distrikter 

i denne sonen kan være blitt mer avhengig av tilleggsfȏring samt at det kan være behov for 

driftsmessige omlegginger.  

Vinterbeitekapasiteten i oseaniske områder synes å være avhengig av fleksibilitet i så vel de 

vertikale som de horisontale tilpasningene etter vær forholda og beitetilgjengelighet. Denne 

                                                           
36 Norut_rapport_6-2017.pdf 
37 Vinterbeiting i kystområder kan bli en del av løsningen noen tiår fram i tid. 

file:///C:/Users/oystein.ballari/OneDrive%20-%20Troms%20og%20Finnmark%20fylkeskommune/Dokumenter/Norut_rapport_6-2017.pdf
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fleksibiliteten undergraves av gjengroingen slik at det er behov for, i den grad det er mulig, å 

sette inn både tiltak som begrenser gjengroingen og tiltak som fjerner barrierer for trekk og 

flytting, opp og ned samt ut og inn i terrenget. 

 

(b)Barmarks beitekapasitet/tilgjengelighet  

Det er noe tvil om hvorvidt, evt. i hvilket omfang, høyere temperatur i vekstsesongen og 

forlenget vekstsesong øker tilgjengelig beitekapasitet, men lengre høst og tidligere vår kan 

utvilsomt i noen grad kompensere for reduserte vinterbeitekapasiteter og gi rom for lengre 

opphold i sommerbeiteområdene.  

For distriktene i Nord-Troms er det mye som tyder på at beitekapasiteten ikke er fullt utnyttet, 

bl.a. som følge av en tendens til tidlig innflytting på de kontinentale vinterbeitene (Riseth 2009). 

Tilsvarende kan også være tilfelle i forhold til Norrbotten.  

Det kan være behov for at Statsforvalteren i Troms og Finnmark tar en nyvurdering av 

beitetidene med sikte på å forlenge beitetida i sommerområdene. I tillegg bør det også legges til 

rette for at flest mulig distrikter foretar slakting før utflytting fra sommerområdene. Dette vil 

også bidra til reduksjon av beitepresset på vinterbeiteområdene.38  

Lengre opphold i sommerbeiteområdene og dermed økt beitepress kan også bidra til å begrense 

gjengroingen. F.eks kan reinbeiting i kombinasjon med naturlige prosesser som 

bjørkemålerangrep bidra til å holde landskapet åpent. Et beitetrykk av rein på minst 3-5 rein pr 

km2 viser seg også å være tilstrekkelig til å holde tilvekst av ungt vierkratt i sjakk (den Herder, 

2004, Bråthen m.fl. 2017a), samt å hindre tilvekst av bjørkekratt (Tømmervik m.fl. 2010) 

 

 

 

5.6 Reindriften i Nord Troms 

                                                           
38 NORUT rapport (6/2017) 
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Denne gruppa på 12 reinbeitedistrikter tilhører administrativt Vest-Finnmark 

reinbeiteområde.  Distriktene i Nord-Troms synes å være mindre presset av inngrep enn 

andre regioner i Troms. Dette kan skyldes fraværet av større byer og større tettsteder.  Det 

kan også skyldes at mange Nord-Tromsdistrikter også har et landskap som ikke ligger så vel 

til rette for større hyttefelter og en del andre typer tekniske inngrep. Landskapet er likevel 

attraktivt for mennesker som liker å ferdes ute i naturen på ulike måter.  

I intervjuene med distriktene i Nord Troms kommer det fram at for flere av distriktene er 

ferdsel og aktivitet i terrenget både i form av vanlig friluftsliv og organisert turisme en 

tiltakende utfordring for reindrifta da det bidrar til økende forstyrrelser. Berit Kristine Utsi 

fra Ittunjárga formulerte det slik i distriktets svar på spørreskjema: «Sumeffektene av 

inngrep, forstyrrelser, rovdyr og klimaendringer gjør at reindrifta i større og større grad 

tvinges til å endre driftsmønsteret. Dette kan ha utilsiktede konsekvenser for reindrifta.». 

Svarene fra spørreundersøkelsen viste at disse distriktene hadde større belastning med 

inngrep og forstyrrelser i sommerbeiteområdene i Nord-Troms enn de hadde på tilhørende 

høst- og vinterbeiter i Vest Finnmark. 
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De største inngrepene er hovedveiene samt en del større vassdragsreguleringer som ligger 

flere tiår tilbake i tid. Den nye 420kV-linja er dessuten et omfattende inngrep som er meget 

alvorlig for en del distrikter.  

 

5.7 Konvensjonsreindriften - Samebyene 

 

Figur xxx Inngrepskart samebyene og indre Troms 

Etter at den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen av 1972, som var forlenget med tre år, utløp i 

2005, og nye forhandlinger har foreløpig ikke har ført fram til en ny konvensjon, er rettstilstanden 

for konvensjonsområdene uavklart mellom Norge og Sverige. Norge foretok i 2005 en ensidig 

forlengelse av den utløpte konvensjonen, mens Sverige anser dette som urettmessig og anser at det 

er Lappekodicillen fra 1751 som gjelder.39 

Det går fram av figur xxx at inngrepene i konvensjonsområdene i stor grad er konsentrert til 

de store dalførene. De største utfordringene å være knyttet til ferdsel og friluftsliv, spesielt 

ulike former for organisert turisme. 

                                                           
39 (Ravna 2010) 
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Den alvorligste utfordringen Lainovuoma sameby ved ordfører/leder Aslak Simma, ser når 

det gjelder inngrep og forstyrrelser, er hundespann på våren. Denne virksomheten tiltar i 

omfang, og den er meget forstyrrende i en sårbar kalvingsperiode. Virksomheten er 

fullstendig uregulert, og hundekjørerkulturen synes å være ganske individualistisk. Derfor er 

det ikke er enkelt å kommunisere til kjørerne hvor alvorlige forstyrrelser de egentlig skaper 

for reindrifta. Ifølge Aslak Simma er det i hvert fall slik i Sverige at mange er lite åpne for 

dialog slik at det er en utfordring å få forklart de hvor omfattende forstyrrelser de egentlig 

skaper. 

Hundespannkjøringen utgjør et betydelig trykk i en sårbar periode og dette foregår i 

kalvingsområder. Hele området på norsk side er kalvingsområder. Samebyen har ikke 

kalving på svensk side. Hundespannkjøringen er ikke regulert på noen måte i Norge, og 

heller ikke i Sverige. 

«Etter samebyens oppfatning bør hundespannkjøringen kunne reguleres. Det bør skje slik at 

man i samråd med samebyene fastsetter bestemte stoppesteder og forstyrrer så lite som 

mulig.»  

Det finnes ei snøskuterløype som går gjennom samebyens område. Skuterkjøring er ifølge 

samebyen velregulert på norsk side.  Samebyen har ikke noe å utsette på bruken og 

forvaltningen av skuterløypa som går gjennom samebyens område.  Samebyen ønsket for 

sin del at løypa knyttes til en stor campingplass i Rostadalen. Dette ville vært en fordel for 

reindrifta, fordi løypa da ville gå langs grensen mellom Lainiovuoma og Könkömä samebyer 

(og i praksis fungere som et gjerde) og dermed vil løypa bli til nytte for oss. 

  Det er vanskelig å vurdere hvor stor betydning konfliktene rundt manglende ratifisering av 

reinbeitekonvensjonen har i forhold til arealforvaltningen innen samebyenes 

vertskommuner i Troms, men den uavklarte sitiuasjonen bedrer neppe samarbeidsklimaet 

mellom samebyene og kommunene.  

I dag viser ikke reindriftas offisielle arealbrukskart40 samebyenes arealbruk slik som for 

reinbeitedistriktene.  Kartene angir bare at det er et konvensjonsområde. Dette innebærer 

en informasjonsmangel som gjør det utfordrende for både kommunene og fylkeskommunen 

å behandle samebyene likeverdig med reinbeitedistriktene.  Dette er en sak som kan løftes 

opp i konvensjonsforhandlingene for å sikre ressurser til å sidestille samebyenes arealbruks 

kartlegging med den øvrige reindriften i Troms Fylke. 

Begge samebyene som ble dybdeintervjuet i inngrepskartleggingen, legger vekt på 

rovdyrproblemene. Dette er hva man kan forvente i rovdyrenes kjerneområde, men det er 

også viktig å merke seg Lainiovuomas beskrivelse av hvordan ørn opptrer i de innerste 

fjellområdene av Troms. Det underbygger at ørna er et betydelig problem over det meste av 

Troms regionen. 

                                                           
40 Kilden.nibio.no 
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Begge de to samebyene har dessuten anført utfordringer i forhold til ferdsel, turisme og 

friluftsliv. Det er rimelig å regne med at alle de fire aktuelle samebyene i større eller mindre 

grad har utfordringer av denne typen. 

5.7.1 Rovdyr 

Forholdene beskrives slik i et intervju med samebyen i inngrepskartleggingen; 

«Samebyen har størst problem er knyttet til ørn. Det er ikke bare kongeørna som tar kalv, 

men også havørna kommer inn 4-5 dager før kalving. Det vanlige er at havørn, som er 

større, kommer og den stjeler kalv fra kongeørna, og dermed må kongeørna ta en kalv til.  

Havørna kan og ta kalv fra uerfarne simler. Erfarne simler kan forsvare kalvene ved å holde 

seg i en gruppe og sirkler rundt kalvene slik at de er innerst og blir vernet. Samebyen har 

også andre rovdyr, både bjørn, jerv og gaupe. Simma har selv sett hvordan bjørnen går opp 

på snaufjellet der det ikke finnes annen mat enn reinkalv.» 

 

5.7..2 Motorferdsel 

Det finnes ei snøskuterløype som går gjennom samebyens område. Skuterkjøring er ifølge 

samebyen velregulert på norsk side.  Samebyen har ikke noe å utsette på bruken og 

forvaltningen av skuterløypa som går gjennom samebyens område.  Samebyen ønsket for 

sin del at løypa knyttes til en stor campingplass i Rostadalen. Dette ville vært en fordel for 

reindrifta, fordi løypa da ville gå langs grensen mellom Lainiovuoma og Könkömä samebyer 

(og i praksis fungere som et gjerde) og dermed vil løypa bli til nytte for oss. 

  Det er vanskelig å vurdere hvor stor betydning konfliktene rundt manglende ratifisering av 

reinbeitekonvensjonen har i forhold til arealforvaltningen innen samebyenes 

vertskommuner i Troms, men den uavklarte situasjonen bedrer neppe samarbeidsklimaet 

mellom samebyene og kommunene.  

I dag viser ikke reindriftas offisielle arealbrukskart samebyenes arealbruk slik som for 

reinbeitedistriktene.  Kartene angir bare at det er et konvensjonsområde. Dette innebærer 

en informasjonsmangel som gjør det utfordrende for både kommunene og fylkeskommunen 

å behandle samebyene likeverdig med reinbeitedistriktene.  Dette er en sak som kan løftes 

opp i konvensjonsforhandlingene for å sikre ressurser til å sidestille samebyenes arealbruks 

kartlegging med den øvrige reindriften i Troms Fylke. 

Begge samebyene som ble dybdeintervjuet i inngrepskartleggingen, legger vekt på 

rovdyrproblemene. Dette er hva man kan forvente i rovdyrenes kjerneområde, men det er 

også viktig å merke seg Lainiovuomas beskrivelse av hvordan ørn opptrer i de innerste 

fjellområdene av Troms. Det underbygger at ørna er et betydelig problem over det meste av 

Troms regionen. 

Begge de to samebyene har dessuten anført utfordringer i forhold til ferdsel, turisme og 

friluftsliv. Det er rimelig å regne med at alle de fire aktuelle samebyene i større eller mindre 

grad har utfordringer av denne typen. 
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