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Behov for fredning av Stonglandsbalvøya— —~

høringsuttalelsefra Fylkesmanneni Troms, landbruksavdelingen

Bakgrunn
Stonglandshalvøyable fredetmot reinbeitealleredei 1910. Vanskeligevinterbeiteforhold
vinteren 1980/81gjordeat detble søktom dispensasjonfra fredningen.LD menteat dennye
reindrifisloven(1978)ikke gahjemmelfor dispensasjon,og detserut til atfor åkunne
imøtekommedetbehovetsomhaddeoppstått,blevedtaketfra 1910opphevetog ny fredning
medhjemmelfor dispensasjonbleetablert.

Avtale
Detharværtgjort flere forsøkpå løsekonfliktenesomharværttil stedeog i år2000 lyktes
detåkommefram til enavtalemellomreindrifisutøvereog grunneiere.Detble enighetom å
søkedispensasjonfor fem vintersesonger.
Avtalenslo fastat detskulleopprettesei tvistenemndpåtre personersomskulle trei krafi
dersomdetskulleoppståuhell ellerepisoderi løpetav avtaleperioden.Tvistenemndabestår
av enpersonoppnevntav Sør-Senjareinbeitedistrikt,enpersonoppnevntav Stonglandet
grunneierlagog enpersonoppnevntav Fylkesmanneni Troms.
I løpetav denførstevintersesongenvar deten del uheldigeepisoderog nemndahaddemøte
4. april 2001 for åoppsummerevintersesongen.Fragrunneierholdble detytretønskeom mer
direkte informasjonfra reindrifienssideom antalldyr somslippes,datofor slipp og datofor
samlingav reinen,samtinformasjonom foringsplasseretc.Det ble ogsåbestemtat
Fylkesmannensammenmedreindriftsforvaltningenskulle ta opp spørsmåletom overvåking
av beitenei perioden.Detteerutført i 2002av HansPrestbakmo.

I løpetavvintersesongen2001/2002var detendelbrevvekslingmellom grunneiereog
daværendeIandbruksdirektørHansKolbeinDaMe,detvar møterog telefoniskkontaktmed
reineierne,menikke storekonflikter. Sidenlandbruksdirektørensluttet i februar,ble det ikke
noemøtedenvåren.Detble søktSND om midler til tilskuddsforingav rein som
konfliktforebyggendetiltak.

Nåsituasjon
Vinteren2002/2003bledet ogsåsøkt om slike midler, mendabarefra reindrifiensside uten
atdethaddeværtkontaktmedgrunneierneeller fylkesmannenslik avtalensier.Detmedførte
atgrunneierlagetsattesegi mot enslik søknadog Tvistenemndable innkalt til møte.
Fremdelesetterlysergrunneierneinformasjonfra reindriftaom antalldyr, datofor slipp og
dato for samlingetc.Tvistenemndable ettermyediskusjon,enigeom ågjennomføre
informasjonsmøtepåStonglandseidetvår og høst— det førstemøtet6. mai 2003. Pådette
møtetgikk grunneiernemedpååpånytt behandlesakenomstøttetil søknadenom midler til
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tilskuddsforingav reinen.Forå opprettholdemulighetenefor fortsattdialog, har
grunneierlagetseinerevedtattåbifalle søknadenpåbetingelseav at avtalenble-fuigtoppwed
seineresøknader.SND harderetterbehandletsøknadenog gift slikt tilskudd.

Det sisteer at detnå er kommetny søknadtil SND for kommendesesongfra reindrifwns&de
utenat denneharværtdiskutertmedgrunneierneeller fylkesmarmenslik avtalenpålegger
partene.

I følgerapportenfra beitevurderinggjort av HansPrestbakmogår det fram atlaviheitenrer
sterktbeitet,menatdet ikke er registrertskadepåannenvegetasjonsomfølgeåtxrbeiting.

Vurdering
Settfra vår side, tror vi deter riktig åopprettholdefredningsbestemmelsenemedadgangtil
dispensasjonslik detnå fungerer.Det vil gi denbestekontrollenmedantalldyr, beitepressog
opprettholdeLseav dialogenmellompartenei konflikten.

Slik vi tolkerbeitevurderingenefra HansPrestbakmo,vil vinterbeitetmeddetpressetsomer i

dag,ikke kunneta segopp, og detvil værefarefor økt presspåinnmarka.En medvirkende
årsaktil detteer dentidlige våreni detteområdet.Samtidiger detviktig åholdekontroll med
at antalldyr i områdetikkeblir størreenndetsomerfastsatti avtalen.
Utfordringaderetterblir åopprettholdebestmulig kommunikasjonog dialog mellompartene
og haenvilje og enevnetil å følgedetsomavtalenslår fast.En opphevingav
fredningsbestemmelsenevil kunneføre til ensterkereog endamerfastlåstkonflikt mellom
partene.Detville væremerformålstjenligå arbeideaktivt for åfinnealternativeordningerfor
permanentvinterbeitefor reinfiokkeni Tranøybotn.
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Berit NergårdNyr
landbruksdirektør


