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HØRING –PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR REINDRIFT. INNSPILL FRA
HELLIGSKOGEN REINBEITEDISTRIKT
Reinbeitedistrikter bør involveres direkte inn i planprosessen. Særtrekk i reindriften i Troms
utredes av distriktene som selv kjenner sin distrikt. Ingen annen reinbeitedistrikt kan peke
på en annen reinbeitedistrikts utfordringer og si at det er felles utfordringer da det er ulike
reinbeitedistrikter, med egen historie, reintall, reinflokk struktur, egen driftsmønster osv.
Vi uttrykker bekymring for at kommunene skal bruke planen i samfunnsutvikling, det
innebærer jo utbyggig i reinbeiteland. Også den nye fjellloven er overgrep mot
reindriftsinteressene, og kan med urett frata reindriftsnæringen eksisterende rettigheter og
reinbeiteland.
Særtrekk i Helligskogen reinbeitedistrikt:
-Distriktet er gjort til hovedprioritets område for yngel for rovdyr. Forvaltningsgrenser for
rovvilt må innskrenkes så reinbeitedistriktet skjermes for kjerneområdet for rovvilt.
-Distriktet grenser mot Sverige, Finland og Kautokeino sommerbeitedistrikt og har
gjennomflyttingsdistrikt fra Finnmark både vår og høst gjennom distriktet. Distriktet har
sendt eksterne klager på at høst flytting har strekt seg til høst/vinter flytting og beslaglegging
av våre høst/vinter områder som vi selv har bruk for i vårt eget reinbeiteområde på det
tidspunktet.
-Topografi og kystklimaet her lager kontrastfylte årstidsskiftninger og det kan være tidlig bart
på året og/eller sen snøfall på høsten/vinteren. Reinen er vant å utnytte beitene i all slags
topgrafi såfremt der ikke er utbyggings elementer som forstyrrer og rovdyr som angriper fra
bakken( jerv, gaupe, bjørn eller streif ulv) , og lufta(ørn).
- Utbygginger har overskredet smertegrensen for hva distriktet kan tåle. Fortsatte
utbygginger og arealtap strir mot folkeretten og EMK 8.
-Distriktet bør fredes mot fremtidige utbygginger.

-Fylkesmann skal ikke låse reinbeitene til regionale planer og årstidsbeitekarter. Distriktet
opplever stor press og stadig er andre interessegrupper ute etter å overta reinbeiteområder
til egne interesser og bruksområder som kommer i konflikt med reindriftsnæringen.
-Regional plan for reindrift bør settes under risikoanalyse. Hva kan det bringe for
reinbeitedistriktene?
-Er regional plan en ulempe for reindriften og reinbeitedistriktene. Samt det at kommunene
da kan få et legalisert verktøy for å overkjøre reinbeitedistriktene
-Inneholder regional plan for reindrift at Områdestyret gjenoppstår? Denne gang med
reindrift som en undertrykt gruppe og kommunene som den sterke? Vil saker i et slikt styre
gjøre at vedtak faller i disfavør for reindriften?
Samlet sett gir disse ovvennevte punktene negative ringvirkninger for reindriftens arealbruk,
reindriften som næringsaktør og det kulturelle bærekraft.
Videre:
-Samerettsutvalgets forslag til ny konsultasjonslov, hva innebærer den? Kommer den på
høring?
- Fylkesmannen bør spørre seg selv: Hva vil de med planen? F.eks balanse opp mot andre
samfunnsinteresser. Helligskogen rbd ser at det allerede er stor ubalanse opparbeidet
gjennom mange år på den negative siden. Reindriften har mistet arealer til utbygginger.
Innskrenkinger og forstyrrelser i reinbeiteland har ført til merarbeid, psykososiale
stressfaktorer, økonomiske utfordringer. Jo mer reindrifta mister, jo mindre forstår
samfunnet og evner ikke å «reparere» skadene. De tilbyr nå regional plan som symbolsk
erstatning. Helligskogen reinbeitedistrikt er enda ikke ferdig med ny distriktsplan som andre
distrikte er. Alle utbyggingssaker har gjort at dette har måttet settes på vent. Vi ber om å få
avsatt tid til å gjøre dette ferdig, og delta på kurs og seminar for veiledning i dette arbeidet.
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