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Ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon - Høring

06.10.2010 Formannskapet

Møtebehandling:
Formannskapet innarbeidet uttalelsen fra Varntresk grendelag inn i kommunens
høringsuttalelse til landbruks- og matdepartementet.

Formannskapets forslag på innstilling enstemmig vedtatt.

FS-091110 Vedtak:
Hattfjelldal kommune vil i forbindelse med ny reinbeitekonvensjon gi følgende uttale:
Vi vil henlede oppmerksomheten til følgende i områdeprotokollens §§ 28 og 30. Her foreslås det
et nytt gjerde på til sammen 22 kilometer gjennom deler av Hattfjelldal kommune. Dette
foreslåtte gjerde vil måtte krysse flere private landbrukseiendommer i området. Grunneierne i
området har ikke blitt spurt,  og de har heller ingen interesse av å få sine eiendommer oppdelt
slik et gjerde vil gjøre. At Staten også har andre planer for arealbruken i området synes ikke å
ha blitt vurdert, da slike gjerder ikke vil være forenlig med foreliggende utkast til verneforskrift.
Hattfjelldal kommune vil derfor be landbruks- og matdepartementet om snarlig å vurdere disse
forhold før konvensjonen blir sendt stortinget for ratifikasjon. Hattfjelldal kommune inviterer
gjerne statsråden til en befaring for å synliggjøre hva dette handler om.

Konkret krever kommunen følgende endringer i høringsdokumentet:

1. Flytte konvensjonsgrense mellom Samebyene Vapsten og Umbyn til Krutåga og
Krutvatnet. Da kan naturlige barrierer utnyttes. Gjerdebehov vil, om ikke fjernet, så
være betydelig redusert. Videre unngår en kryssing av flere private eiendommer som
foreslåtte gjerde vil måtte gjøre. Forslaget krever en omskriving av områdeprotokollens
§§ 28,30.

2. Gjøre tilføyelse i særskilt vedlegg om ansvarsfordeling mellom Norge og Sverige for
oppføring og vedlikehold av gjerder. Tilføyelsen gjelder gjerde mellom Arevatnet og

Postadresse: O. T. Olsens vei 3 a Telefon: 75 18 48 00  Bank: 4530 .05.00629
8690  HATTFJELLDAL Telefaks: 75 18 48 99 Org.nr.: 944716904

E-post: post@hattrjelidal.kommune.no Internett: www.hattfjelldal.kommune.no



Krutfjellet.  Dette gjerdet er det ikke lenger behov for. Det anses som en
forurensingskilde og må fjernes.  Plassering av ansvar for opprydding må fremgå av
konvensjonen.

3. Skulle det mot formodning settes opp et gjerde i omtalte områder, må det velges n
annen trase enn hva som er foreslått.  Vi har i prioritert rekkefølge her alternative
traseer.

Alt. 1: Grensen  kan settes etter  riksvei 73 fra  riksgrensen og over krutfjellet.

Alt. 2: Fra riksgrensen ved Kalven, nord for Fisklausvatnet, i skoggrensen sør for Varnfjellet,
videre i skoggrensen til Leirelva og ned til Røsvatn.

Alt: 3 Fra riksgrensen ved Linhobben.  Parralelt med den store overføringslinjen til Brattlitjønna.
Så paralelt med Bolvasselva til utløpet av Rauvasselva,  gjerdet må gå på sørsiden av elva. Fra
Famnvatnet på sørsiden av elven,  og sør om Varnvasselva til Sørdal.

Rett utskrift  bekreftes,
Hattfjelldal kommune 06.10.10

Mona Vik Larsen
formannskapssekretær
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