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Svar: Høring og offentlig ettersyn av planprogram samt varsel om oppstart av
regional plan for reindrift

Storfjord kommune har mottatt høring og offentlig ettersyn av planprogram samt varsel om
oppstart av regional plan for reindrift datert 12.04.2017.

Storfjord kommune er den sørligste kommunen i Nord Troms, og har reindrifta so m en aktiv
næring i kommunen. Vi har helårsbeite for Bassevuovdi/Helligskogen reinbeitedistrikt (HRB),
samt krysseleier for andre reinbeitedistrikt på tvers av kommunen . HRB er lokalisert ut fra
Galggo, med hoved område knyttet til Skibotndalen og tilstøtende områder i Kåfjord kommune.

Svaret på denne høringen er gjort administrativt. Det tas grunnlag i tidligere vedtak i de
kommunale utvalgene for kommunens standpunkt. I senere saksgang vil politisk utvalg Plan - og
driftsstyret involveres i planprosessen.

Regional plan for reindrift er svært viktig for Storfjord kommune, og vi ønsker å være en aktiv
part i utarbeidelsen av planen.

2.3 kommunens rolle i forhold til plan - og bygningsloven

I kommunal planstrate gi (ligger til vedtak 21.06.17) er det ikke prioritert en egen reindriftsplan.
Næringsbiten vil ivaretas gjennom strategisk næringsplan som er felles for alle næringer i
Storfjord kommune.

Reindrifta er ivaretatt gjennom kommuneplanens arealdel (KPA 2016) og kommuneplanens
samfunnsdel (KPS 2012). I KPA er det vedtatt hensynssone for reindrift. Disse områdene er
hentet fra kartlagene fra NIBIO angående reindrift. I dagens KPA er det de utdaterte kartlagene
som er lagt til grunn.

Ved rullering av KPA var det tydelig at Skibotndalen er et pressområde for utbygging, dette for
næring , infrastruktur og fritidsbebyggelse. Flere innspill til KPA ble avskåret i planprosessen for
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å avklare innsigelser fra Fylkesmannen og Sametinget knyttet til reindrifta. Dette un derstreker at
reindriftsnæringa og dets arealbruk er svært viktig for fremtidig utvikling i kommunen.

Selv om reindrift var et stort tema i siste rullering av KPA, og at vedtatt plan var uten innsigelser
fra sektormyndigheter knyttet til reindrifta og sa misk utøvelse, opplever kommunen at tiltak i
henhold til KPA møtes med motstand næringen. Dette fremkommer i høringssvar og direkte
medvirkning til reguleringsprosesser i Skibotnområdet. Kommunen ser derfor det oppstartede
arbeidet med regional plan for re indrift som svært aktuelt og viktig for vår kommune.

2.3.1 kommunesammenslåinger
Storfjord kommune har vedtatt å stå som egen kommune i kommunereformen. I punkt 2.3.1
påstås det at kommunesammenslåing potensielt kan medføre bedre kompetanse innen reindrif t og
arealforvaltning. Dette er en påstand som vi ikke ser grunnlag for, og ber om at dette tas ut av
planprogrammet.

5. Formål og tema for planarbeidet
Storfjord kommune har en relativt ny kommuneplanens arealdel. I denne planen er
reindriftsnæringa ivar etatt gjennom vedtatte hensynssoner etter vurderinger gjort av kommunen
og fylkesmannen i Troms. Regional plan for reindrift skal inneholde eventuelle
planbestemmelser og temakart med hensynssoner, samt retningslinjer og strategier for fremtidig
arealbruk. Storfjord kommune ønsker dermed at det blir tydeliggjort hvordan dette vil utspille
seg i forhold til vedtatt KPA.

Vi ser det som svært gunstig at planen planlegges som styrking av det digitale kartgrunnlaget, og
ser det som en forutsetning at kommunen skal kunne bruke dette som gjeldene oppslagsverk for
arealbruk/forvaltning.

5.3.3 Behov for konsekvensutredning
Storfjord kommune ønsker at Skibotndalen blir sett på som særobjekt i KU. Dette på grunn av at
Skibotndalen er et spesielt pressområde mellom reindrift og andre utbyggerinte resser (Statlig,
kommunal, og privat). I rulleringa av kommuneplanens arealdel 2016 ble det ikke gjennomført
KU for totalbelastning for området. Siste KU for Skibotndalen som helhet ble gjort ved forrige
rullering av KPA i 20 07.
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