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Kommuneprosjektet

 Et samarbeidsprosjekt mellom reindrift, kommune og Fylkesmannen i Troms

 Lokal forankring av Reindriftsforvaltning – Kommunene i Troms Samspill og 

samhandling mellom Målselv kommune, Fylkesmannen i Troms, Distrikter/sidaer og 

Troms Reindriftssamers fylkeslag (TRF).

Mål :

 Bygge opp strukturer/arenaer for kompetanseoppbygging og god samhandling 

mellom Troms Reindriftssamers fylkeslag, Reinbeitedistriktene/siidaene og kommunene 

i Troms



Reindriftsloven § 62 - distriktsplan



Kommunene i Troms Fylke

Årlig

250-300 reguleringsplaner

5-600 dispensasjonssaker



Samhandling mellom 

reindrift og kommune 

gjennom distriktplan
Reinbeitedistriktet

Distriktsplan

Kommunen



FUNN GJORT I KOMMUNEPROSJEKTET

 Mangler i samhandlingen mellom reindriftsnæringa og kommunal forvalting. Dette er en 

situasjon som ikke er tilfredsstillende. 

 Mangel i forhold kunnskap om reindriftsnæringa i kommunene, både på generell og 

lokal kunnskap. 

→ Når reindriftens beitearealer forvaltes av kommunene, som MANGLER kunnskap,  resulterer dette 

i at reindriftas arealer fragmenteres mer og mer, i takt med samfunnets økte behov.



Hva kan gjøres:

 Øke bevisstheten rundt sikring av 

reindriftas arealer, hos de som 

forvalter reindriftas beitearealer

 Kompetanseheving, om reindrift 

som skjer innenfor kommunes og 

fylkets grenser

→For å forstå eks. hvilke 

konsekvenser det har for næringa, 

når den stadig må forholde seg til 

nye arealinngrep. 



Plan- og bygningsloven –
den sentrale loven i forhold til arealforvaltning 

av reinbeiteområdene, og viktigstet 

virkemiddlet for sikring av reindriftas arealer 

 -Det er et krav om at kommunen skal ta hensyn til 

reindrifta i sine planer. §3-1, c

 Formål: sikre, utvikle og styrke reindrifta, I tråd med 

nasjonale mål og føringer

→men dette krever at reinbeitedistriktene har en god 

distriktsplan, slik at de kan være en premissleverandør til 

kommunens planer



Kommunen må i Kommunal 

planstrategi være bevisst på: 

 At det er sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk

 Den danner grunnlaget for kommunenes langsiktige utviklingsretning 

 At denne utviklinga også skal ivareta reindriftas interesser jf. §3-1 i P&BL 

 Dårlig håndverk her, lett skaper trøbbel senere i planprosessene nedover –

bred involvering viktig

 Utvikling av planstrategi kan være et verktøy for tidlig konflikthåndtering



Kommuneplanens samfunnsdel

 Kommuner innenfor det samiske reinbeiteområdet skal behandle reindriften i 

kommuneplanens samfunnsdel. For å sikre, utvikle og styrke reindriftsnæringen og 

derigjennom følge opp nasjonale føringer og målsetninger. 

 I sin behandling skal kommunen vurdere Reindriftens mulige innvirkning på kommunens 

samfunnsutvikling. Ved denne behandlingen er det viktig å være bevist reindriftens bidrag 

til næringsmessig mangfold



Reindriftsloven § 62 - distriktsplan



Hvordan bruke kart og distriktsplan?

 Definisjon på flytteveg, trekklei og 

oppsamlingsområde?

 Hva tenker reindrifta om 

flytteveger?

 Poenget med 

oppsamlingsområder?

 Sammenhenger mellom disse 

begrepene?



Hvordan bruke verktøyene?

https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=reindrift&bgLayer=graatone_cach
e&X=7671714.72&Y=638376.21&zoom=5&catalogNodes=170&layers_opaci
ty=0.75

https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=reindrift&bgLayer=graatone_cache&X=7671714.72&Y=638376.21&zoom=5&catalogNodes=170&layers_opacity=0.75


Takk for oppmerksomheten.

Spørsmål?


