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Ingress:  
Troms fylkeskommune har utarbeidet utkast til planprogram for arbeidet med «regional 
plan for reindrift i Troms». 
 
Utkastet til planprogram er utsendt til en rekke høringsinstanser, her under alle kommuner 
i Troms Reinbeiteområde. 
 
Høringsfristen er satt til 7.juli 2017.  
 
Rådmannens tilrådning:  

 Harstad kommune viser til mottatt utkast til planprogram for Regional plan for 
reindrift i Troms. Utkastet dekker langt på veg de områder som er viktig for å 
kunne hensynta reindriftsnæringa i kommunale planprosesser.  

 Harstad kommune ber om det i planprogrammet blir presisert at det skal gjøres en 
gjennomgang og oppdatering av all relevant informasjon om reindriftas viktigste 
områder og få oppdatert relevante kartverktøy. Dette gjelder spesielt reindriftas 
trekk-leier, flytte-leier, kalvingsområder, samleområder og viktigste sesongfordelte 
beiteområder. 

 Harstad kommune ber også om at det i dette arbeidet, så langt det er mulig, blir 
prioritert mellom viktige og mindre viktige områder for reindriftsnæringa. 

 
 
Saksopplysninger 
Regional plan for reindrift utarbeides i tråd med Regional planstrategi for Troms 2012- 
2015.  
 
Fylkesrådet i Troms vedtok i sak 211/14 oppstart av arbeid med regional plan for reindrift.  
 
Utkast til planprogram foreligger nå og er sendt på høring med frist 7. juli 2017. 
 
I tråd med pbl § 4.1, skal planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. 
 
I forkant av at utkast til planprogram nå foreligger, har det vært avholdt 
informasjonsseminar og oppstartsmøte i regi av Fylkeskommunen. Harstad kommune har 
vært representert på begge disse.  



 

 
Formål, tema og utredningsbehov fremgår av utkastet til planprogram. 
 
Vurdering  
Store deler av Harstad kommunes areal er en del av Troms Reinbeiteområde. Pr. i dag 
gjelder det hele den delen av kommunen som ligger på Hinnøy. Slik reindrifta er organisert 
i dag, er det Kongsvikdal reinbeitedistrikt som har beiterettigheter i Harstad kommune.  
Med dagens kommuneinndeling, er det ingen reindriftsutøvere som bor i Harstad 
Kommune. De som har beiterettigheter i kommunen, bor i dag på Hinnøydelen av 
Tjeldsund kommune. 
 
Harstad kommune opplever i dag relativt lite konflikter med reindriftsnæringa. Vi mener å 
ha gode rutiner for å involvere næringa i større arealbrukssaker.  I alle saker etter Pbl, 
Jordlov og andre relevante lover som berører næringa, er næringas organisasjoner 
høringspart. 
 
Det største konfliktpotensialet finner en i arealbrukssaker. Reindriftsnæringa er ekstremt 
arealavhengig og er sårbare for inngripen i dette. Det er derfor viktig at det nå blir gjort et 
godt arbeid for å sikre reindriftsnæringa sine interesser samtidig som samfunnets behov 
for utbyggingsarealer og infrastruktur blir ivaretatt.  
 
Det er avdekket at de planverktøy, spesielt i form av kart som er tilgjengelig i 
planarbeidet, ikke er godt nok oppdatert i forhold til reindriftsnæringas viktige 
arealområder. Planprogrammet bær «spisses» på dette området og ta inn formuleringer 
som sikrer at slik oppdatering blir gjort. 
 
Harstad kommune mener derfor at det i dette arbeidet blir viktig å få kartlagt de viktige 
arealområdene for reindrifta og at dette blir nedfelt i arealbruksplaner og – kart slik at 
samfunnsplanlegginga kan ta nødvendig hensyn, eller etablere gode avbøtende tiltak ved 
inngrep. Dette bør presiseres sterkere i planprogrammet. 
 
Der det er mulig, bør det også gjøres en vurdering av de ulike arealenes viktighet for 
reindriftsnæringa. 
 
Ut over dette gir, etter Harstad kommunes mening, utkastet til planprogram et omfattende 
og godt grunnlag for utarbeidelse av selve planen. 
 
 
 
 
 
 
Hugo Thode Hansen      Jan-Inge Lakså 
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