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FREDNINGENAV STONGLANDSHALVøYA - OMRÅDESTYRETSSAK 18/03

Det visestil deresbrev av8.4. d.å.

Spørsmåletom fredningenav Stonglandshalvøyable behandletavområdestyreti møteden 6. d.m.
somsak 18/03. Detblei faftet følgendevedtak:

Områdestyreter forelagtLandbruksdepartementetsbrevav 8.4.2003hvor det besom
uttalelsetil spørsmåletom fredningenav Stonglandshalvøyai Sør-Senja
reinbeitedistrikt.

Områdestyreter tilfreds medatdennesakennå kanbli gjenstandfor en bred
vurderingpåbakgrunnav det tidligerearbeidetmed løsningerog denavtalesom ble
inngåttmellom parteneforvel tre årsiden.

Områdestyretkanikkeseatdeterjuridiske eller fagligegrunnerfor åopprettholde
fredningenav Stongslandshalvøya.Styret tilrår at fredningsvedtaketopphevesog at
det for reindriftasbruk avhalvøyafastsettesrammerfor reintall og beitetid i h.t.
Reindriftslovens§ 2. Det visesogsåtil forutsetningenei avtalemellomStonglandet
grunneierlagog Sør-Senjareinbeitedistriktav 8. mai 2000og
Landbruksdepartementetsbrevav 13.11.2000om dispensasjonfor vinterbeitingover
en femårsperiode.

Styretunderstrekeratveden opphevingav fredningenmåsamarbeidetpartene
imellom videreføres.Mulighetenfor konfliktforebyggendetiltak eksvedgjerding av
junmarkmå ogsåholdesåpen.

/, Kopi av møtebokaer vedlagt.

Adreassa- Adresse Telefovdna- TeIe/bn Telefåksa- Te/efaks
77831340 77831293
www.reindrift.no
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FREDNINGENAV STONGLANDSHALVøYA - HØRING

Saksdokumenter

:

1. Landbruksdepartementetshøringsbrevav 8.4.2003

Saksframstillin2

:

Landbruksdepartementet(LD) har i brev av8.4. d.å.tatt opp spørsmåletom behovetfor fred-
ning av Stonglandshalvøya.Detteområdeter somkjent en del avSør-Senjareinbeitedistrikt,
og er medLDs vedtakav 13. april 1981 fredet i medholdav Reindriftslovens§ 11. Denne
fredningenble vedtattetterat en tidligere fredninggjennomkgl resolusjonfra 1910 var blitt
opphevet.

Fredningenhar i langtid værtet omstridtog konfliktfylt temai forholdetmellom reindriftaog
jordbruk/grunneierinteressenei området,og har i en årrekkeinvolvert mangeinstanseri for-
søk på å finne løsninger.I avtaleav 8. mai 2000 mellomreinbeitedistriktetog grunneierlaget
kom en imidlertid til enighetom at det skal kunnetillates reinbeitingpå halvøyaoveren fem-
årsperiode,dvs fram til 2005,og davedenbeitebruksomer regulerttil periodenI. november
— 15. april, og for inntil 150 rein. Landbruksdepartementethar sluttetsegtil avtalenmedat
deter gitt dispensasjonfor slik vinterbeitingfram til 2005.

Kopi avdepartementetshøringsbrevervedlagtsaken.

Bakgrunn:

SelveStonglandshalvøyaerpå 41,5 km2, og bestårfor det mesteav relativt lågtliggendeare-
aler medkupertog skogkledtterreng.Høgeste.punkt er på301 moh. Områdetligger ogsåslik

legger lite snøtil at det seg oo meddeterdet ettermåtengodebeiteforholdfor rein vinteren
igjennom.Dersomdet kommerstørresnømengder,vil det somregel ikke gå langtid førdisse
er redusertellernærmestbortepågrunn av vindeksponeringog regn/mildvær.Selv om det Lit

vegetasjon,beite og klimatiskeforhold utgjør et godt vinterland,er det ogsåslik at rein som
befinnerseglier ute, fort søkerinn på innmarksom blir liggendebar.Den dyrkamarkaer
heller ikke beskyttetmedtilstrekkelig gjerding. Reinpå innmarker her som ellersen kilde til
konflikter, og detteforsterkesytterligere i kombinasjonmedat en her ogsåharå gjøremedet
fredningsområde.Spesielti tilfeller hvor rein blir igjen i områdetutover vårennår veksten
skyterfart, haren hatt ågjøremedsterkemotsetninger.

Sidenfredningsvedtaketi 1981 har dennesakenmedde tilhørendekonflikter versertbådei
styringsorganene,forvaltning,og for dendel ogsåfor domstolene.Reineierneer flere ganger
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dømtfor bruddpå bestemmelseneom driveplikt. Det er ogsåholdt sl~jønnfor fastsettingav
erstatningfor skadpå innmark.

Likevel har en settdet somsværtproblematiskå holdereinenunna disseområdenevinterstid
Liten en heltekstraordinærinnsats.Ulike alternativerfor løsningharværttil vurderingog også
prøvd Lit, det væresegtiltak medgjerdingfor åstengeav helehalvøya,gjerdingav innmark,
forsterketinnsatsmedleid hjelp til gietingog ogsåforing for å holdereinenunnainnmarkog
halvøyasomsådan.Enkommerikkehernærmereinn på dissespørsmålene,men vil visetil at
til trossfor dissetiltakene,harområdestyreti tidligerevedtakholdt fastvedatopphevingav
fredningenog samarbeidparteneimellom er denbestevei å gafor å kommetil løsninger.

Her gjengisprinsipiellevedtakområdestyretharfattet i dettespørsmålet:

Frastyretsvedtak i sak27/94:

Områdestyret anser at den samlet sett beste løsning er at fredningen av
Stonglandshalvøya oppheves, og at reinbeitedistriktet og berørte gårdbruke-
re/grunneiere samarbeider om utveier på problemene næringene imellom. Dette må
foruten tiltak med gjerding av innmark, ni.a. innebære at det for reinbeitedistriktet
utarbeides en forpliktende distriktsplan for driftsopplegg og beitebruk, med plan for å
forebyggekonflikter.

Dersom fredningen ikke oppheves,tilrås gjerding over lang strekning ved Stonglands-
eidet som alternativ for å begrenseproblemenemed rein på Stonglandshalvøya.Det
pekesdog på at dette kan medføre at koiiflikten/belastningeu overføres til andre om-
råder på Sør-Senja.

Styretsvedtaki sak21/96:

Områdestyretviser til sin uttalelse om Stonglandet-sakai sak30/94,og holder
fast ved at den besteløsning på deniie problematikken er gjennomtiltak med
opphevingav fredninga, gjerding av lunmark og en regulert beitebruk med rein-
tall og beitetid. Områdestyretbeklager sterkt at dette forslagetså langt ikke har
fått tilslutning. Det er derfor nødvendigå arbeide med alternative løsningerpå
konflikten mellom jordbruk/gru nneierinteresserog reindrift i dette området.

Styret ser derfor positivt på samarbeidet og dialogensomer etablert partene
imellom. Sjøl om det så langt ikke syneså ha ført til endeligeløsninger, er det
viktig å bidra til at dette samarbeidetvidereføres.Styret vil derfor tilrå at tilta-
kene for vinteren1996/97sompartene har samletsegom blir gjennomført, og
un(lerstreker spesieltbehovetfor å få utført en beiteundersøkelse.
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Styret framholder at dette må sessom midlertidige tiltak for vinteren 1996/97,og
at framtidige løsninger i dennesaka må være basert på en opphevning av fred-
ni uga.
Styret understreker at finansiering av dissetiltakene ikke ensidigskjer over

Reindriftens utviklingsfond, slik tilfellet var for vinteren 1995/96.

Styretsvedtak i sak 14/98:

Detiltakene somhar vært satt i gang for å losekonfliktene på Stonglanåshalvøya,
har etter områdestyrets mening ikke gitt den ønskedeeffekt.

Områdestyret vil derfor holde fast ved sine tidligere vedtaksom anbefaler opp-
heving av fredningen av området samt forebyggendetiltak med gjerding av inn-
mark. Styret ber reindriftsstyret ta dettespørsmåletopp somsak.

På bakgrunn av dettesistevedtal<eti Områdestyret,behandletReindriftsstyretsakeni møte
den I 3.4.99,sak 12/99, og fattet følgendevedtak:

Reindriftsstyret tilrår at Landbruksdepartemeiitet opphevervedtak oni fredning
av Stonglandshalvøyamot reinbeiting.

Reindriftssjefen ntarbeider utkast til forskrifter om beitebruken på
Stonglandshalvøya.Utkastet sendespå høring og leggesfram for Reindriftsstyret.

Områdestyret for reinclrift i Troms arbeider videre med konfliktløsende tiltak,
herunder gjerding. Arbeidet må skje i nært samarbeid med grunneierne.

Dagenssitnasjon:

Sjøl om arbeidetog tiltakenepå Stonglandetgjennomsistehalvdel av 90-talletførtepartene
sammentil en drøfting av forslagog utprøvingav løsningerpå konflikten, førtedettetilsyne-
latencletil aten ikke kom noenærmereet endelig resLiltat. På dennebakgrunnog øvrigehen-
vendelserog Lltspill somvar gjort i saken,ble detpå initiativ fra Fylkesmanneni Troms(vi
daværendefylkesmannHelø),vinteren2000 opprettets.k. meklingsrådfor å søkeløsningpå
konflikten om Stonglandshalvøya.

Slikt meklingsrådkorn i standmedbakgrunni retningslinjerfastsattav LD 4. september
1997.Detheteri disse atmeklingsrådkan oppretteshvor det er uenighetmellomrein-
driftsnæringaog andreprivaterettighetshavereom areal-og ressursutnyttelsei reinbeiteområ-
dene.Fylkesmannenskal lede rådet,somellersbestårav 2 representanterfra hver av partene
og 2 personersom erfagkyndigei de spørsmålsakenreiser.
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Gjennommøterog forhandlingeri meklingsrådetfor Stonglandetkom en i mai s.å.fram til en
avtaleparteneimellom.Avtalen innebarma. at det skulle søkesom dispensasjonfor enfem-
årsperiodefor beitingpåhalvøyamedinntil 150 rein.i perioden1. november— 15. april. Bei-
teperiodenskulle på vissebetingelserkunneforlengesut april. Landbruksdepartementetslut-
tet segi brev av 13.11. 2000 til denneavtalen,vedatdet ble gitt dispensasjonfra fredningsbe-
stemmelseneover 5 år.

Denneavtalenharnå fungerti 3 vintersesonger,og det er reindriftsagronomensbestemteopp-
fatning at denneharvirket positivt vedat reindrifta kannytte områdetinnen fastlagterammer,
og kommetunnakonfliktene og pressetforbundetmed atreinentil enhvertid skalholdesbort
fra området.Forat avtalenskal fungereetterintensjonen,sesdet som særligviktig at reinen
blir flyttet ut i tide på våren.Avtalenog dispensasjonenmå siesåværehelt i tråd medtid lige-
re vedtakog tilrådingerfra områdestyret,somhaddevektlagtat det burdegis mulighet for en
sLik regulertbruk av halvøya.

Reindriftsagronomensvurdering~

Når departementetnå berom etvurderingav fredningen,bør en ogsåse på det prinsipielle
grunnlagetfor dennesaken.

Fredningenav Stonglandsbalvøyaer gjort medhjemmeli Reindriftslovens§ Il, hvor det i 2.
leddheter:

Kongen kan gjøre vedtak om at bestemtebarskogstrekninger skal værefredet for
reinbeiting i en viss tid, når dette ansespåkrevet av hensyn til skogensforyngelse
eller gjenvekst. Kongenkan ogsåi andre tilfelle gjøre vedtak om freding av nær-
merebestemteområder når særligehensyn tilsier dette.Fredingsvedtakkan også
gjøresgjeldendefor flytting med rein.

Områder som blir fredet for reinbeiting bør kompenseresved-utIe~geis~av til-
svarendebeitearealer hvor dette er mulig.

I selvefredningsvecltaketfra 10. april 1981 er det ikke redegjortfor hvilke hensynsomligger
til grunnfor fredningen, mendet har hele tiden værtpå det reneat deter konflikten i forhold
til jordbrul<etsom har værtansettsom ‘særlige hensyn’.Det erklart at Stongslanclshalvøya
medsin beliggenhetog forhold vinterstideret områdehvor det fort kan oppståkonflikter
mellom reindrift og jordbruk.Dissekonfliktene kan likevel ikke seså værespesiellefor dette
området.Hvorvidt mulighetenfor konflikt mellom reindrift og jordbrukher er ‘særligehen-
syn’ somtilsier fredning,mådet derforkunnestillesspørsmålved.Et annetforhold er at en
fredningutelukkerreindrifta fra et lite, menviktig vinterbeiteområdeuten at detteblir kom-
pensertfor på annenmåte.
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Etter reindriftsagronomensvurderingerdet i dennesammenhengenpå sinplassogsåå ta i
betraktning,de ulemperog tap av beiteland reindriftagenereltpåføresgjennom inngrepog
utbygginger.Som områdestyretmegetgodt kjennertil, har særskilthyttebyggingskuttfart de
seinereår. Dette eret betydeligproblem i alle reinbeiteområderog — distrikt. [et områdesom
Sør-Senjaerdet særligkonfliktfylt at byggingenførst og fremstskjer i de sjø- og kystnære
områdenesomogsåersentraleog viktige vinterbeiter.Detteer tapnæringapåføresutenatdet
til nå er blitt kompensert.Belastningmedinngrepog utbyggingeri tillegg til fredningenavet
betydningsfulltvinterornrådegjørat distriktet blir ekstrahardtrammet. Reindriftsforvalt-
ningenharogsåerfaringmedat fredningenav Stongslandshalvøyapå kommunalthold har
vært utledettil at reindriftahelt er fratatt rettighetertil bruk, og meddet ikke kanøveinnfly-
telsepå arealdisponeringi detteområdet.I arbeidetmed arealsakeri detteområdethar det
vært lagt storvekt på å få fram at Stonglandshalvøyahørertil reinbeitedistrikt,og de grunn-
leggenderettigheterfor næringaer til stedetil trossfor fredningen.Detteharogsåkunnetun-
derbyggesetterat dispensasjonfor beiting ble gjort gjeldendefra 2000.

På dennebakgrunn,medhenvisningtil tidligerevedtaki områdestyretog reindriftsstyret,og
erfaringenemedden nåværendedispensasjonsordningen, tilrår reindriftsagonomenat fred-
ningenavStongslandshalvøyaoppheves.Detforutsettesatdetfor beitebrukenfastsettes
rammermedreintall og beitetid,noesom kangjøresi h.t. Reindriftslovens§ 2.

Forslag til vedtak

:

Områdestyreter forelagtLandbruksdepartementetsbrev av 8.4.2003hvor detbesom uttalelse
til spørsmåletom fredningenav Stonglandshalvøyai Sør-Senjareinbeitedistrikt.

Områdestyreter tilfreds medatdennesakennåkanbli gjenstandfor enbredvurderingpå
bakgrunnavdet tidligerearbeidetmedløsningerog denavtalesomble inngåttmellomparte-
ne for vel tre år siden.

Områdestyretkan ikke se at det erjuridiskeeller faglige grunnerfor å opprettholdefredning-
enav Stongslandshalvøya.Styret tflrår at fredningsvedtaketopphevesog atdetfor reindriftas
bruk avhalvøyafastsettesrammerfor reintall og beitetid i h.t. Reinclriftslovens§ 2. Det vises
ogsåtil forutsetningenei avtalemellom Stonglandetgrunneierlagog Sør-Senjareinbeitedist-
rikt av 8. mai 2000 og Landbruksdepartementetsbrev av ‘i3.1 1.2000om dispensasjonfor vin-
terbeitingover en femårsperiode.

Styretunderstrekerat veden opphevingav fredningenmå samarbeidetparteneimellom vide-
reføres.Mulighetenfor konfiiktforebyggendetiltak eksved gjerdingav innmarkmå ogsåhol-
desåpen.

Områdestyrets vedtak

:

Reindriftsagrononiens forslag ble enstemmigvedtatt.
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