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Høring og offentlig ettersyn av planprogram for reg ional plan for reindrift

Kvænangen kommune behandlet høring på forslag til p lanprogram for regional plan reindrift i
formannskapet 6. juni. Møteboka med protokoll følge r.

Med hilsen

Åsmund Austarheim
Konsulent
77778845

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke hånd skrevet signatur
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/14 -19

Arkiv: V07

Saksbehandler: Åsmund Austarheim

Dato: 23.05.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/17 Kvænangen formannskap 06.06.2017

Høring og offentlig ettersyn av planprogram for reg ional plan for reindrift

Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven Kap. 8

Vedlegg
1 00084H

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig ve dtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune avgir slik uttale i saken:

Kvænangen kommune mener forslag til planprogram for regional plan for reindrift legger til rette
for en god planprosess.

Dokumentet synes å ivareta nødvendige problemstilli nger i denne saken. Vi vil likevel presisere
at ved utarbeidelsen av selve planen er det viktig å sikre tett samarbeid mot
forvaltningsmyndigheten i Finnmark og utøverne i Ve st-Finnmark reinbeitedistrikt slik at de
lokale forholdene i Nord-Troms ivaretas best mulig i planarbeidet.
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Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune avgir slik uttale i saken:

Kvænangen kommune mener forslag til planprogram for regional plan for reindrift legger til rette
for en god planprosess.

Dokumentet synes å ivareta nødvendige problemstilli nger i denne saken. Vi vil likevel presisere
at ved utarbeidelsen av selve planen er det viktig å sikre tett samarbeid mot
forvaltningsmyndigheten i Finnmark og utøverne i Ve st-Finnmark reinbeitedistrikt slik at de
lokale forholdene i Nord-Troms ivaretas best mulig i planarbeidet.

Saksopplysninger

Fylkesrådet i Troms har utarbeidet forslag til plan program for regional plan for reindrift i Troms.

Planprogrammet er en plan for planprosessen og plan leggingen. Den skal klargjøre formålet med
planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre prosessen. I den foreslås det hvilke tema
og problemstillinger som bør løses i planarbeidet, opplegg for informasjon og medvirkning, og hvilke
utredninger som anses nødvendige for å gi et godt b eslutningsgrunnlag.

Forslaget til planprogram er nå ute på høring og of fentlig ettersyn med frist 07.07.2017. Det er
lagt opp til at planprogrammets høringsperiode er l enger enn plan- og bygningslovens krav om 6
uker, jf. pbl. §§ 5-2 og 8-3. Dette for å ta hensyn til reindriftens driftssyklus, samt at det kan vær e
behov for å gjennomføre høringsmøter underveis i hø ringsperioden.

Formålet med planen
Hovedformålet med planarbeidet  er å komme frem til en langsiktig og helhetlig plan for en
økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reind rift i Troms, der reindriftens arealer og
næringens utviklingsbehov med basis i samisk kultur , tradisjon og sedvane sikres, samtidig som
hensynet til reindriften veies opp mot andre samfun nsinteresser.

Videre skal planen bidra både til kunnskap, forutsi gbar forvaltning, bedre samarbeid mellom
sektorer og prosessen rundt reinbeitekonvensjonen m ellom Norge og Sverige. For utfyllende
informasjon om målsetningene og virkningen av plane n vises det til kapittel 5 i høringsforslaget.

Planprogrammet er nokså omfattende og består av sek s kapitler. De første kapitlene omhandler
grunnlagsinformasjon, handlingsrom og organisering av næringen. Denne delen av planprogrammet
bærer derfor preg av å også være et opplysningsdoku ment. Kapittel 5 og 6 i planprogrammet tar for
seg formål og tema for planarbeidet, samt organiser ing og medvirkning i prosessen.

Tema som skal belyses, beskrives og utdypes særskil t i det videre planarbeidet er:
Arealutfordringer
Reindriften som næringsaktør
Kulturell bærekraft
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Vurdering

Planprogrammet legger føringene for planarbeidet og alle hovedlinjene i den ferdige planen skal
være med i planprogrammet. Det er derfor viktig at vi på det nåværende stadiet i planarbeidet får
med det som vi mener er ønskelig i belyse i planen. Det er gjort en omfattende prosess i forkant
av utarbeidelsen av planprogrammet. Nord-Troms regi onråd har jobbet med saken i de
innledende rundene til planarbeidet. De vil også gå gjennom planprogrammet. Reindrifta i
Kvænangen er stor og det er viktig at vi deltar akt ivt i denne planprosessen. Kvænangen
kommune gav et innspill til den innledende forespør selen våren 2016. Planprogrammet har i stor
grad tatt høyde for synspunktene vi kom med.

Det er første gangen det lages en slik plan for rei ndrift. Reindrifta er ei spesiell næring som
påvirker samfunnet her nord både arealmessig og kul turelt. Det er derfor mange forhold som
berøres og det er ingen fasit på hvordan en slik pl an bør utformes og hva som bør vektlegges.
Ved slikt nybrottsarbeid er det ikke alltid like kl art hva som skal være med og ikke.

Planens virkeområde følger fylkesgrensa for Troms. For Nord-Troms er ikke dette ideelt da
reinen som er på sommerbeite hos oss har vinterområ dene sine i Finnmark. Fylkesrådet har gjort
en vurdering av dette. I høringsforslaget blir det argumentert med at dette er den første
reindriftsplanen av denne typen og samarbeidet mell om fylkene og med Sametinget vil ivareta
disse utfordringene. En utvidelse av planområdet vi l medføre en større prosess og synes å være
lite aktuell, selv om vi gjerne hadde hatt større n ytte av en plan som også inkluderte vest-
Finnmark reinbeiteområde.

Det videre arbeidet med utarbeiding av selve planen vil også bli gjenstand for medvirkning og
høring.


