
Utredningstema Fosen 
 

Konkretisering av utredningsprogrammet – mulige punkter 

 

1. Problembeskrivelse – dagens situasjon 

 

• Utredningene bør starte med en god situasjonsbeskrivelse av dagens drift 

gjennom reindriftsåret, hvilke konsekvenser vindkraftverkene, sammen med 

andre gjennomførte tiltak, har for reindriften på Fosen. Sentralt er bruken av 

tilgjengelige beiter og statusen på disse, bruk av infrastruktur, samt utvikling 

av produksjon og produktivitet. 

 

• Med bakgrunn dagens situasjon skal utredningen også gi en beskrivelse av 

forventet utvikling av reindriften på Fosen uten at det blir iverksatt nye 

kompenserende og avbøtende tiltak.  

 

 

2. Avbøtende og kompenserende tiltak  

 

• Med utgangspunkt i dagens situasjon for reindriften og dagens 

inngrepssituasjon på Fosen, skal det vurderes mulige avbøtende og 

kompenserende tiltak  som kan sikre grunnlaget for fortsatt reindrift på Fosen.  

   

• Utredningene bør blant annet omfatte 

 

I. Bruken og potensialet for utvidelse av beite innenfor og utenfor dagens 

distriktsgrenser.  

▪ Tiltak for å tilgjengeliggjøre beiteområder, forenkle bruken og 

begrense konflikter med andre interesser.   

▪ Vurdere utvidelser/erstatningsbeiter 

▪ Vinterbeitepotensialet i fjord- kyst- og skogsområder  

II. Vurdere samlet beitesituasjon i distriktet som helhet uavhengig av 

dagens fordeling.   

III. Tiltak for samling og flytting  herunder transport, infrastruktur og 

tilrettelegging av flyttveier, krysningspunkter med vei mv 

IV. Tiltak i og i tilknytning til utbyggingsområdene 

▪ Tilrettelegging for økt beite og enklere drift i og i tilknytning til 

utbyggingsområdene, herunder hvordan om og i hvilket omfang 

områdene i og i tilknytning til vindkraftverkene også kan utnyttes 

til beite for eksempel gjennom foring, gjeting, kantbevoktning, 

gjerder, stansing av turbiner eller andre tiltak.  

▪ Tiltak for å øke fremkommeligheten i utbyggingsområdene, for 

eksempel ved samling av rein, for eksempel redusert brøyting, 

midlertidig turbinstans ved samling mv. 

▪ Andre endringer i drift, utforming og/eller omfang av 

vindkraftverkene med tilhørende infrastruktur og anlegg, 



herunder utbedring av veier/skjæringer, ferdselsbegrensinger og 

flytting/fjerning av turbiner. 

 

V. Annet 

▪ Vurdere driftsmessige endringer i reindriften og flokkstruktur 

▪ Tiltak for å redusere konflikt ved at rein trekker inn på innmark 

▪ Tiltak for å redusere rovviltbelastningen. 

 

 

 


