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Endringer i arealbrukskartet for Feren reinbeitedistrikt.
Viser til telefonsamtale og e-post den 23.04.12, angående forespørsel om oppdaterte arealbrukskart
for reindriften og kommentar til endringene i Tromsdalen.
Først er det viktig å kommentere den formelle statusen til arealbrukskart for reindriften.
Det er kun distriktsgrensene som er juridisk bindende i kartet og de er vedtatt ved kgl. ress.. Foruten
for distriktsgrensen, er det reindriftsutøverne som bestemmer hva som tegnes inn. Gjennom
reindriftslovens §§ 57 og 61er det et krav at distriktet viser reindriftens arealbruk gjennom året,
beitebruk, flyttleier, anlegg, hovedkjøreleier, med mer. Det er reindriftsutøverne som vet hvordan
de planlegger sin drift og hvordan rein benytter arealene. Det er således naturlig at reindriftutøverne
er ansvarlig for innholdet i kartene. Reindriftsforvaltningen står som eier av kartene, ut i fra at vi
digitaliserer og har ansvaret for det tekniske rundt kartbasen. Kartene skal oppdateres fortløpende,
etter hvert som distriktene foretar endringer i sin drift.
Rundt starten på 1990-tallet ble det lagt ned stor jobb på å få digitalisert arealbrukskart for
reinbeitedistriktene. Det meste for Nord-Trøndelag ble inntegnet fra 1990 og utover. I forbindelse
med ny reindriftslov av 2007 ble det startet en runde med oppdatering av arealbrukskartene. For
Nord-Trøndelag er nå 5 av 6 reinbeitedistrikter oppdatert. Når vårt hovedkontor i Alta har
kvalitetssikret kartbasen angående det tekniske, vil den bli publisert på Norge Digitalt (og Gint.no).
Vi skal gi beskjed som avtalt når den publiseres, men kan pr i dag ikke si noe tidspunkt.
Det ble i e-posten bedt om en faglig forklaring fra reindriftsforvaltningen på endringene i
arealbrukskartet for Tromsdalen. Det er i utgangspunktet reindriftsutøverne som er den rette
adressat til spørsmålet, jfr. ovenfor. Reindriftsagronomen vil likevel kunne knytte noen
kommentarer rundt endringene i kartet for Feren reinbeitedistrikt.
Generelt er det viktig å ha med seg at grenser for beite er veiledende. Dette er ikke konkrete grenser
som rein er bevisst. Vær, føre, forstyrrelser, rovdyr, beiteforhold, osv, vil medføre forskjellig bruk
av beitene fra år til år. Reindriftsforvaltningen kan se at ved første inntegning på kartene var flere
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reinbeitedistrikt restriktive ved inntegning og viste bare ”kjerneområdene” for sesongbruk. Selv om
rein i praksis benyttet større områder rundt. I saksbehandlingen oppfattes ofte en grense bokstavlig,
og det er derfor nødvendig i størst mulig grad vise hele området, men og at den er mest mulig
korrekt. Reindriftsforvaltningen har gjennom oppdateringen bedt om at distrikter tegner
beitegrenser mest mulig ut til naturlige grenser; vannkant, elv, høydekote, el.
Reindriftsforvaltningen bruker arealbrukskartet som veiledende ved sin saksbehandling. Vi vurderer
søknader mot arealbrukskartet, vår kunnskap om distriktets bruk, eksisterende forhold og de
konsekvensene vi kan se vil forekomme.
Vårbeite/ kalvingsland ble tatt opp spesielt i forespørselen. Vårbeite ble ved revisjonen utvidet noe i
nord (Tromsdalen) og også vesentlig i sør/øst, mot Funnsjøen og Feren. Utvidelsen kan etter
reindriftsagronomens syn gi et mer reelt bilde av reinens beitebruk på våren. Økt utbyggingspress
andre steder i distriktet vil på sikt påvirke arealbruk og reineiernes planlagte drift. Som sagt vil
beitebruken variere, slik at det nødvendigvis ikke er de samme områdene benyttes hvert år.
Reindriftsagronomen vil tro at Tromsdalen er av samme viktighet for reindriften, selv om
beitegrensene er flyttet noe i området. Vi er ikke kjent med at distriktet har tenkt å bruke
Tromsdalen på noen annen måte enn tidligere.
Reindriftsagronomen ber om at videre spørsmål knyttet til innholdet i arealbrukskartet stilles til
reindriftsutøverne i Feren reinbeitedistrikt ved leder Nils S Danielsen.
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