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HØRINGSUTTALELSE FOR REGIONALPLAN FOR REINDRIFT
Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt har på styremøte den 01.07.17, behandlet planprogrammet
for Regional plan for reindrift 2016-28.
Distriktet er positiv for at det er igangsatt et arbeid med å utarbeide en regional plan for reindrift,
og man ser behovet for en langsiktig og helhetlig plan for en økologisk, økonomisk og kulturell
bærekraftig reindrift i Troms, der reindriftens arealer og næringens utviklingsbehov, med basis i
samisk kultur, tradisjon og sedvane skildres, samtidig som hensynet til reindrift veies opp mot
andre samfunnsinteresser.
Dette planarbeidet bidrar videre til å øke kunnskapen om reindrift generelt på alle nivå i
samfunnet, da særlig i forvaltningen. Noe man ser at det er et stort behov for i samfunnet.

Involvering
Når man i planarbeidet skal utarbeide planbeskrivelser, eventuelle planbestemmelser som er
knyttet opp mot temakart med retningslinjer og strategier for fremtidig arealbruk, MÅ dette gjøres
i nært samarbeid med reindriften i fylket. Da med både reinbeitedistriktene, NRL og dens berørte
lokallag, samt de forskjellige forvaltningsorgan som forvalter næringa være representert.

Man må i regionalplanprosesse, se hen til reinbeitedistriktenes nye distriktsplaner som er
utarbeidet etter mal som er laget i Kommuneprosjektet. Hvis distriktene ikke har en slik ny
distriktsplan, MÅ de sikres både økonomiske og administrative ressurser, for å kunne utarbeidet
en slik plan. Denne planen vil i neste omgang danne grunnlaget og øke kunnskapsnivået om
reindriften som skjer i de forskjellige reinbeitedistriktene, både på kommunalt og regionalt nivå.
Forvaltingen vil dermed kunne ha et bedre kunnskapsgrunnlag, når skal forvalte reindriftas
beitearealer.

Styrking av reinbeitedistriktenes administrasjon
I regionalplanens handlingsprogram, må tiltak og oppfølging av disse beskrives godt, det må sikres
at reindriften i fremtidig arealplanlegging vies en større plass en hittil, når arealdisponeringer
gjøres. Når tiltak og oppfølging beskrives i handlingsprogrammet, må reindriften ved distriktene,
sikres ressurser, slik at den administrativt kan ivareta sine interesser.
Mauken/Tromsdalen rbd foreslår at dette gjøres ved å tilføre reinbeitedistriktene både
økonomiske og administrative ressurser. Dette kan eksempelvis kunne gjøres ved at kommunene
inngår interkommunale samarbeid, i forhold til kommunal planlegging av reindriftsnæringa. I
tillegg vil et kompetansesenter for reindrift hadde også vært en løsning

Kunnskapsbasert differensiert forvaltning
I planprogrammet snakkes det om kunnskapsbaserte differensierte forvaltningen som skal legges
til grunn. Det må her beskrives bedre hva som menes med «kunnskapsbasert differensiert
forvaltning», og denne må ha utgangspunkt i reindriftens egen tradisjonelle kunnskap på dette
området. Kunnskap innhentet fra div. institusjoner som eks NINA, er i mange tilfeller på
kollisjonskurs med den kunnskapen næringa selv forfekter. Detter gjelder eksempelvis i
særdeleshet i forhold til kunnskapen om rovdyr, hvor reindriftens egen tradisjonskunnskap ikke i
særlig grad har blitt lagt til grunn.

Særverdiområder
Mauken/Tromsdalen rbd, stiller seg kritisk til å utpeke «særverdiområder» for reindriften, all den
tid det er svært uklart for reindrifta, hvilken status i den fremtidige arealplanlegginga, i områder
som ikke defineres som særverdiområder, skal inneha. Næringa frykter at områder uten slik status,
av kommunene og andre utbyggingsinteresser vil bli oppfattet som områder hvor det er fritt frem
for arealinngrep. Det er også derfor næringens representanter i planarbeidet har vært såpass
negativ til slik differensiering av områder.
Reinbeitedistriktets syn på dette, er at når gode distriktsplaner utarbeides, vil disse danne
grunnlaget og heve kunnskapsnivået hos forvaltningen, slik at de kan se reindrifta i et
helhetsperspektiv, dette vil i neste omgang medføre at det ikke er behov for arealdiffrensiering,
man i dag ikke kjenner konsekvensene av.
Ut fra den kjennskapen til dette begrepet, man har i dag, med arealdiffrensiert forvaltning, som i
eksempelvis rovviltforvaltningen, har ikke denne forvaltningsmodellen hatt noen positiv virkning
på reindrifta, det har heller vanskeliggjort driften, da områder som er definert som prioritert for
rovdyr, har vist at det gis rom for svært lite uttak av rovdyr, som kan gjøres innenfor området
(Mauken som er prioritert område for jerv og gaupe). Dette har medført at det har blitt en
opphoping av rovdyr innenfor dette området, som har svært negative konsekvenser for reindrifta,
med store rovdyrtap, som igjen medfører mye ekstraarbeid og merkostnader.
På bakgrunn av denne erfaringen, i tillegg til det som distriktet bemerker, om hvilken status
områder som ikke defineres som «særverdiområde», er man kritisk til at reinens beiteareal skal
arealdiffrensieres, med de såkalte «særverdi områdene».
Videre frykter man, at differensiert forvalting, vil rokke ved reindriftas behov for fleksibilitet. Da
reindriften som en driftsform, er helt avhengig av faktorer som ikke lar seg planlegge, som ustabilt

vær, føre, beiteforhold og reinens vandring, frykter man at behovet for detaljplanlegging og
kartfesting kommer i konflikt med behovet for fleksibilitet.
Behov for fleksibilitet
Reindriftens behov for fleksibilitet må komme klarere til uttrykk i planprogrammet, og det må
pressiseres 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 gode og beskrivende
distriktsplaner.

Utredningsbehov:
-Utrede reindriftas behov for kompetanseheving og finne løsninger på reindriftens problem i
forhold til forvaltningsens forventninger om at distriktene skal ha en daglig saksbehandling og
mangelen på ressurser for å i møte gå dette kravet. Et kompetansesenter for reindrift, som kan b.la
kan bistå reinbeitedistriktene i forhold til manglende ressurser, er det stort behov for.
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