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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2018/1876-0 

Saksbehandler:  Frans Eriksen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 42/2018 24.10.2018 

 

Frode Utsi AS - Søknad om støtte til pilotprosjekt sleder mv. 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune gir av næringsfondet tilsagn om tilskudd Frode Utsi AS til delfinansiering av 
markedsundersøkelse/planer for utvikling av nye produkter i virksomheten. 
 
 
1. Tilskudd inntil kr 27.500,-. 
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 55.000,- 
3. Støtten gis som bagatellmessig støtte etter EØS-avtalen om offentlig støtte og etter forskrift 

om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte.  
4. Standard utbetalingsvilkår gjelder. 
 
 
Begrunnelse: 
Produktutvikling betraktes som bedriftsutvikling etter retningslinjene for næringsfondet. Samlet 
sett faller kostnadene til prototypeutvikling og markedsundersøkelse/plan utenfor kommunens 
grenser i retningslinjene for næringsfondet (jfr, kapitalgrenser). Kommunen har likevel valgt å 
støtte den delen av søknaden om gjelder markedsundersøkelse samt planer for utvidelse av 
lokalene for produksjon siden den delen av søknaden faller innenfor retningslinjene for 
næringsfondet. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Frode Utsi AS søker om støtte på kr 65.000,- til delfinansiering av et pilotprosjekt for utvikling 
av nye produkter til fjellbruk i næring og fritid.  
 
Selskapet Frode Utsi AS ble tilbakekjøpt fra Felleskjøpet av opprinnelig eier. Eieren har nå 
planer om å modernisere virksomheten noe og igangsette produksjon av nye produkter.  

5



 
Ett nytt produkt er en større type slede som er egnet til å spre høyfor til rein på fjellet. 
Klimaendringer gir rein større utfordringer med å nå til beite om vinteren og våren. Løsningen 
er mer foring. I dag finnes det slede for høyforing til rein laget i Finland. Den er for ruvende, 
tung og klossete og fungerer dårlig. Søkeren har alliert seg med Martin Schancke og Lars 
Andersson som kan utvikle denne typen systemer og design. Målet er et produkt som er lett å 
trekke etter skuteren, hendig og robust. I pilotfasene skal produktet utvikles i verkstedet til 
Frode Utsi AS. Felleskjøpet bruker i dag verkstedet med en opsjon på tre nye år. Produksjonen 
planlegges å skje i egne lokaler. Dette skal forprosjektet se nærmere på.  
 
I tillegg ønsker søkeren å utvikle en prototype til en mindre plastpulk (ikke glassfiber), en lukket 
slede for transport av mindre fjellutstyr. Den er tenkt brukt i forbindelse med reingjeting til 
reparasjoner i regi av kraftselskap og lignende.  
 
En annen produktide er å utvikle en prototype til Tanabåten, en elvebåt av plast. Den 
tradisjonelle finer- og trebåten ser ut til å forsvinne om en stund, og det er bare et fåtall 
håndverkere som har kunnskap om elvebåten. Med plastdesign kan en ta videre det meste av den 
lokale fasongen av båten som er viden kjent. Når de kommer i gang med produksjon, vil 
bedriften bli tilført nye arbeidsplasser. 
 
En butikk med produksjonslokale kan føres opp der de er i dag. Beliggenheten er trangt og lite 
tilpasset. Søkeren vurderer å flytte til en annen tomt i kommunesenteret. Dette vil bli vurdert i 
forprosjektet.  
 
 
Kostnadsoverslag: 
 
Produksjon av pilot  
Utvikling av pilot på høyslede med spreder kr   80.000,- 
Utvikling av pulk av plastmateriale kr   55.000,- 
Utvikling av elvebåt i plast kr   50.000,- 
Materiale kr   45.000,- 
Sum utvikling av prototype kr 230.000,- 
 
Markedsundersøkelse 
Datainnsamling kr   20.000,- 
Datainnsamling, primærundersøkelse kr   35.000,- 
Sum markedsundersøkelse kr   55.000,- 
 
Sum kostnader kr 285.000,- 
 
Finansieringsplan 
Tana kommune kr    65.000,- 
Sametinget kr    60.000,- 
Privat finansiering kr 160.000,- 
Sum finansiering  kr 285.000,- 
 
 
Reinbeitedistrikt 7 har fått støtte på kr 40.000,- av primærnæringsfondet til utvikling av og 
bygging av prototype for mekanisk vinterforing av rein. Det er et samarbeidsprosjekt med bla. 
Martin Schanche AS og NBIO. 
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Vurdering 
Det er Frode Utsi AS som søker som bedrift og ikke som primærnæringsutøver. Søknaden er utenfor 
retningslinjene til primærnæringsfondet og vurderes inn under retningslinjene til næringsfondet. 
 
Produktutviklingskostnader regnes som bedriftsutviklingskostnader i likhet med 
markedsføring/markedsundersøkelser etter retningslinjene for næringsfondet. Søknaden betraktes da 
som søknad om støtte til bedriftsutvikling. Totalkostnadene i prosjektet er imidlertid utenfor 
kostnadsrammer/kapitalbehov i ht. retningslinjene for næringsfondet (jfr, kapitalbehov i 
retningslinjene for næringsfondet). Søknaden sendes i slike tilfeller normalt til Innovasjon Norge 
Finnmark for vurdering og evt. finansiering i henhold til avtale med Finnmark fylkeskommune for 
tildelinger til næringsfondet. 
 
Tana kommune har gitt støtte til Reinbeitedistrikt 7 for utvikling av slede for mekaniske vinterforing 
av rein. Det er ikke hensiktsmessig å støtte et konkurrerende prosjekt på dette tidspunktet. Når det 
gjelder «Tanaelvebåten» er det trolig et veldig begrenset marked fordi båten er utviklet for 
forholdene i Tanavassdraget og trolig ikke så overførbart til andre elver. Det er dog positivt at søker 
vil gjennomføre en markedsundersøkelse omkring de nye produktene og samtidig vurdere nye 
områder/produksjonslokaler for mer egnet og tilpassede lokaliteter som bedre passer til dagens og 
framtidens virksomhet. Det er også svært positivt at søkeren ønsker å utvikle nye produkter som kan 
produseres lokalt. Det kan føre til mer nyskaping, styrking av eksisterende arbeidsplasser og 
eventuelt til flere ansatte.  
 
I stedet for å videresende saken/avslå saken med begrunnelse i at kapitalbehovet er utenfor 
retningslinjene til næringsfondet, er det et alternativ å støtte deler av prosjektet. Siden kommunen 
allerede støtter et prototypeutviklingsprosjekt for høyspreder til reindriften, bør det eventuelt omfatte 
markedsundersøkelse og produksjonsplaner. Søknaden tilrås innvilget med inntil 50 % av 
kostnadene til markedsundersøkelse. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2018/2069-0 

Saksbehandler:  Frans Eriksen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 43/2018 24.10.2018 

 

Máret Elle Varsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet 

 

Rådmannens forslag til vedtak 
 

Søknad fra Máret Elle Varsi om støtte til kjøp av ATV, rifle mv. avslås.  
 
Begrunnelse:  
I henhold til retningslinjene for primærnæringsfondet kan det: «gis tilskudd til tiltak i 
reindriftsnæringen som bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke 
økonomien. Det kan også gis et engangstilskudd til ungdom under etablering». Det er gitt støtte 
i 2017 i forbindelse med etablering i reindriften. Denne støtten regnes som «engangstilskudd til 
ungdom under etablering». På grunn av begrensede midler i primærnæringsfondet prioriteres det 
ikke ytterligere støtte i forbindelse med etablering i reindriften. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Máret Elle Varsi søker om støtte på kr 74.376,- for investeringer i forbindelse med inntreden i 
reindriften. 
 
Søkeren er 27 år gammel. Hun har tre-årig Reindriftsskole fra Kautokeino og avsluttet med 
gjennomført lærlingeordning i reindriftsfaget. Hun er også ferdig utdannet sykepleier fra Arktisk 
Universitet/Høgskolen i Finnmark. Sykepleierutdanningen har hun tatt for å få flere bein å stå på ved 
siden av reindriften.  
 
Varsi overtok sin fars reindriftsenhet og har drevet med reindrift i over tre år med egen driftsenhet i 
reinbeitedistrikt 9. Distriktet har vinterbeite i øvre deler av Tana kommune og sommerbeite på 
Nordkinn. I forbindelse med etablering i reindriften trenger hun å investere i nyere utstyr og 
materiell, bla. en ATV 
 
Investeringsplan 
Firhjuling (ATV) kr 132.000,- 
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Rifle  kr   23.280,- 
Diverse kr   10.000,- 
Sum investeringer kr 165.280,- 
 
Finansieringsplan 
Tana kommune, primærnæringsfondet kr   74.376,- 
Egne midler inkl. privat lån kr   90.904,- 
Sum finansiering kr 165.280,- 
 
 
 
Tidligere saker til primærnæringsfondet:  
 
HUN-sak 7/2017 den 9.2.2017:  
 

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Máret Elle Varsi.  
1.  Tilskudd innvilges med inntil kr 90 000,- 45 % av godkjent kostnadsoverslag.  
2.  Godkjent kostnadsoverslag kr 200 000,-  
3.  Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.  
 
Begrunnelse:  
Søker oppfyller særbestemmelsene for tilskudd til reindrift. Søker er 25 år og er under etablering, og 
tilhører reinbeitedistrikt 9.  
 
Det ble gitt støtte til snøscooter, slede, tilhenger for dyretransport og diverse. 

 
 
HUN-vedtak 14/2018 
 

Søknad fra Máret Elle Varsi om støtte til kjøp av ATV og gevær avslås.  
 
Begrunnelse:  
Det er gitt støtte i 2017 i forbindelse med etablering i reindriften. På grunn av begrensede midler i 
primærnæringsfondet prioriteres det ikke ytterligere støtte i forbindelse med etablering i reindriften. 

 

Vurdering 
I følge retningslinjene for primærnæringsfondet kan det: «gis tilskudd til tiltak i reindriftsnæringen som 
bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke økonomien. Det kan også gis et 
engangstilskudd til ungdom under etablering. Det kan ytes tilskudd inntil 30 % av godkjent 
kostnadsforslag. Øvre grense settes til kr. 70 000,-. Søker må tilhøre siidaandel i reinbeitedistriktene 7 – 
Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš».  
 
Søkerne oppfyller vilkårene for støtte. Det omsøkte kan bidra til å gi en mer effektiv og lønnsom drift og 
således i samsvar med retningslinjene for næringsfondet. I følge fellesbestemmelsen for 
«primærnæringsfondet skal tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og 
sysselsetting i primærnæringene prioriteres».  
 
Søkeren har tidligere fått høy støtteandel i forbindelse med etablering i reindriftsnæringen. Støtten som er 
gitt kan betraktes som «engangstilskudd til ungdom under etablering». Det omsøkte vil ikke føre til økt 
sysselsetting i forhold til i dag. På grunn av dette og svært begrensede midler i primærnæringsfondet 
tilrås det at søknaden avslås.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2016/357-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for utmark og næring 44/2018 24.10.2018 

 

Referatsaker/Orienteringer HUN 241018 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det kan i møte bli gitt orienteringer. 
 
 
 

Vurdering 
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Deanu gielda – Tana kommune 
Utviklingsavdelingen 

 

 

  

 
Notat 

 
Til: Hovedutvalg for utmark og næring 
Fra: Rådmannen 

 
 

Referanse Dato 

2016/740-0 15.10.2018 

Skuterløypene i Tana kommune: Orientering 

 
I møtet 12.09.2018 ba hovedutvalget for utmark og næring (HUN) om at det til neste møte blir 
gitt en orientering fra administrasjonen om skuterløyper i kommunen, hva som er gjort og 
prosessen.  
 
Det er 2 skuterløyper det er knyttet sterke interesser til, og der politikerne ønsker andre løsninger 
enn de eksisterende. Det gjelder løype 2B fra Lákšjohka til Gárppejohguolbba og løype 13 
gjennom Háná/Hanadalen til Austertana. 
 
Løype 2B fra Lákšjohka til Gárppejohguolbba 
Denne løypa er en alternativ trasé til løype 2A, som kun er åpen når løypa 2A er stengt. Tana 
kommune ønsker at denne løypa skal være en åpen skuterløype, som kun stenges for 
motorferdsel, når det er behov for det av hensyn til reindriftsnæringa. Denne saken ble behandlet 
av HUN 27.09.2017. Kommunen kom ikke fram til en løsning med det aktuelle 
reinbeitedistriktet før skutersesongen 2018, men har startet dialogen med reinbeitedistrikt 9 igjen. 
Rådmannen venter at en endelig avklaring er på plass i løpet av 2018, og arbeider for at denne 
løypa skal være åpen så mye som mulig i løpet av skutersesongen. 
 
 
Skuterløype 13 gjennom Háná/Hanadalen 
I de nordlige delene av Háná/Hanadalen går denne løypa gjennom områder der det er fare for 
snøskred, jf. skisse 1 nedenfor. På bakgrunn av dette ble følgende tekst vedtatt i den nye, lokale 
forskriften 15.12.2016: «Løype 13 Luftjok – Austertana gjennom de nordlige delene av 
Hanadalen er midlertidig stengt pga rasfare.» Vinteren 2017 ble det gjennomført befaringer og 
skredkartlegging i regi av Multiconsult. Sluttrapporten fra dette arbeidet ble levert 12.september 
2017.  
 
Utredningen viser at det er 3 områder der skuterløypa kan bli dekket av 100 årsskred. 
Utredningen anbefaler at skuterløypa legges om i disse områdene, for at faren for at løypa skal 
bli truffet av skred blir mindre enn 1/100. Dette tilsvarer kravet i TEK 10 for sikkerhetsklasse S1, 
som kommunen har valgt å legge til grunn i denne saken. Utredningen er vedlagt (vedlegg 2). 
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Side 2 av 2 

Figur 5 i utredningen viser det første området som er skredutsatt. Her er det mulig å legge om 
løypa. Det krever avtale med privat grunneier. Figur 8 viser området ved utløpet av 
Guivvešgorsa, der jord- og flomskred er dimensjonerende skredtype. Også her kan skuterløypa 
legges om, men det er svært kort avstand mellom utløpsområdene for skred fra de 2 dalsidene, 
kun 50 m. Ved skred som overstiger 100 årsskred, vil hele dalen kunne dekkes i dette området. 
 
Figur 10 viser de sentrale delene av Hanadalen, der det er 2 mindre områder der sannsynligheten 
for at skuterløypa skal bli dekket av skred er større enn 1/100. En flytting av løypa utenfor 
skredfare, krever at traseen legges inn i Hanadalen naturreservat.  
 
Saksbehandler har vært i kontakt med Austertana scooter og friluftsforening ved leder Tom Ivar 
Utsi om flytting av skuterløypa flere ganger. Utsi formidlet at det er mulig å flytte skuterløypa 
som skissert i utredningen. Foreningen har fått muntlig samtykke til å endre løypetraseen fra den 
berørte grunneieren lengst nord i løypetraseen.  
 

 
Skisse 1: Den nordlige delen av Háná/Hanadalen med skuterløypa tegnet med svart strek, naturvernområdet med 
gulgrønn farge og aktsomhetsområdene med rød farge. Mørk rød farge markerer utløsningsområdene for snøskred 
og lysere rød farge markerer utløpsområdene, dvs. områdene som kan bli dekket av skred. 
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Side 3 av 3 

I brev av 22.12.2017 ba Tana kommune fylkesmannen om å få flytte snøskuterløypa inn i 
Hanadalen naturreservat slik utredningen anbefaler, jf. skisse i vedlegg 2. Fylkesmannen svarte 
på denne henvendelsen i brev datert 15.01.2018 og viste til den nasjonale forskriften § 4a fjerde 
ledd: «Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 
villreinområder». Dette er et forbud som ikke kan fravikes. Det er dermed ikke adgang til å legge 
skuterløype 13 inn i Hanadalen naturreservat.» 
 
I brev av 22.12.2017 ba Tana kommune NVE om å vurdere skredutredningen og gi råd i forhold 
til om kommunen bør overvåke snøskredfaren kontinuerlig. I senere dialog oversendte 
saksbehandler et forslag til retningslinjer for drift av den aktuelle skuterløypa. I e-post av 
21.02.2018 ga NVE tilbakemelding om at skredfareutredningen er tilfredsstillende utført og et 
godt grunnlag for vurdering av trasé for skuterløypene. NVE mener i utgangspunktet at 
skuterløyper bør legges i områder som ikke er utsatt for skred. I den konkrete situasjonen har 
NVE forståelse for at det er vanskelig å få til, og at de foreslåtte retningslinjene kunne legges til 
grunn for drift av løypa.  
 
Områdene som har høyere risiko for skred enn 1/100 (100-årsskred) er begrenset, slik 
utredningen viser. Men det har gått og vil gå skred i områder der risikoen for skred er lavere, 
f.eks. 1/200. Utløpsområdet for slike skred er langt større enn 100-årsskred. Skisse 2 viser et 
område der det har gått skred fra Mátduottar som har nådd helt til Hánájohka/Hanaelva, og som 
dermed har gått over skuterløypa. Skisse 3 viser et annet tydelig skredløp lenger sør i dalen. I 
denne delen av kommunen er det anslått at nedbørsmengdene vil øke med opptil 25 % de neste 
50 årene som følge av klimaendringer. Det vil kunne gi økt sannsynlighet for mer omfattende 
skred enn 100-årsskred. Dermed vil større deler av løypa kunne bli utsatt for skred.  

Skisse 2: Foto som viser et tidligere skredløp fra østsiden av Mátduottar. Skredet har nådd helt til 
Hánájohka/Hanaelva. 
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Side 4 av 4 

 
Skisse 3: Foto som viser skråningen av den sørlige delen av Mátduottar. De røde sirklene markerer løsneområder.  
 
Utviklingsavdelingen og Bygg og anleggsavdelingen har drøftet saken og forslaget til 
retningslinjer. Avdelingene har konkludert med at Tana kommune ikke har kompetanse til å 
vurdere skredfaren i Hanadalen kontinuerlig. Det er vurderinger som må foretas av personer med 
tilstrekkelig kompetanse. Ingen i Tana kommune kan påta seg ansvaret for å holde løypa åpen og 
stenge den, når det er påkrevd. Rådmannen mener derfor det ikke er grunnlag for å gjenåpne 
løype 13 gjennom Háná/Hanadalen. 
 
 
 
 
 
Jørn Aslaksen 
Rådmann      Svein Ottar Helander 
       Avdelingsleder 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Side 5 av 5 

Vedlegg 1: Forslag til omlegging av skuterløypa gjennom naturreservatet 
 

  
Skisse: Forslag til omlegging av skuterløypa gjennom Hanadalen naturreservat som ble sendt fylkesmannen.  
 
 

Mulig omlegging av 
skuterløypa
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00 12.09.2017 Utredning reell skredfare Hanadalen Victor Isaksen Maria Hannus Peder E. Helgason 
REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 
 

MULTICONSULT | Løkkeveien 37 | Postboks 1011, 9503 ALTA | Tlf 78 10 12 00 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Hanadalen DOKUMENTKODE 713924-RIGberg-NOT-001 
EMNE Skredfarevurdering TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Tana kommune OPPDRAGSLEDER Victor Isaksen 

KONTAKTPERSON Frans Eriksen SAKSBEHANDLER Victor Isaksen 
KOPI   ANSVARLIG ENHET 4014 Tromsø Bergteknikk 

 

SAMMENDRAG 

I følge aktsomhetskart i NVE Atlas ligger deler av utredningsområdet i Austertana og Hanadalen i Tana kommune 
innenfor aktsomhetsområde for skred. 
I forbindelse med åpning av skuterløypa ønsker Tana kommune at den reelle skredfaren vurderes i henhold til Plan- og 
bygningslovens tekniske forskrift TEK 10. Multiconsult er engasjert av Tana kommune til å utføre skredfarevurdering 
for det aktuelle området.  
Kravet til sikkerhet er definert som sikkerhetsklasse S1 i Tek 10. Multiconsults vurdering er at det er fare for skred i 
deler av skuterløypa og at sikringstiltak dermed må gjennomføres. Dersom skuterløypa flyttes i henhold til angitte 
faresonekart vurderes det at faren for at skuterløypa kan bli truffet av skred er mindre enn kravet for S1 (1/100). 
Utfra ovennevnte forutsetninger vurderes det at dagens sikkerhetskrav S1 er oppfylt for kartlagte områder i 
Austertana og Hanadalen i Tana kommune. 

1 Bakgrunn 
Tana kommune ønsker utredning av reell skredfare for skuterløype gjennom Hanadalen i Tana 
kommune. Ifølge NVE Atlas framkommer det at eksisterende skuterløype er plassert innenfor 
aktsomhetsområde for skred. Tana kommune har engasjert Multiconsult for en detaljert 
skredfarevurdering for det aktuelle området ihht. NVE’s retningslinjer og TEK. 10, se figur 1. 

Befaring i området ble foretatt den 10. mai 2017 av Victor Isaksen fra Multiconsult. Det var -2o C, 
delvis skyet oppholdsvær, noe snø og vind men god sikt på befaringstidspunktet. Det var snø igjen i 
terrenget. Befaringen ble utført til fots, med snøskuter og gjennom dronefilming. 

Ved befaringen ble det studert potensielle løsneområder, topografi, vannveier og vegetasjon i 
området.  

Kartleggingsområdet er delt inn i 5 mindre områder; Austertana, Matduottar čohkka, Søndre 
Matduottar, Herrekløftfjellet og Fáktoaivi se figur 2. 
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Figur 1. Oversiktskart. Utredningsområdet er omtrentlig avmerket med stjerne. 
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Figur 2. Inndeling i 5 områder; Austertana, Matduottar čohkka, Søndre Matduottar, Herrekløftfjellet 
og Fáktoaivi. Grønt er vegetasjon og svart heltrukken linje er skuterløype. Målestokk er angitt i A4. 
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2 Geologi 
Berggrunns kart fra NGU viser at berggrunnen i det aktuelle området i hovedsak består av 
kvartsittisk sandstein, slamstein, leirstein og sandstein. Dette stemmer godt med registrert blokk-
steinmateriale og eksponert berg i området. 

Bergarten er i hovedsak oppsprukket med to hovedsprekkeretninger i tillegg til foliasjonen.  

NGUs løsmassekart viser tynn morene, elveavsetninger, glasifluviale avsetninger og bart berg i 
området. Ved befaring er det observert elveavsetninger, blokkmark og bart berg. Deler av 
utredningsområdet ligger under marin grense som i området er om lag på kote 75. 

3 Klima 
Faktorer som nedbør, temperatur og vind har stor betydning for utvikling av skred. Raske 
temperaturskiftninger har størst betydning når det gjelder faren for steinsprang. Vindretning har 
effekt på hvor det i skråningen det akkumuleres snø, og på stabiliteten til snødekket. 

Nærmeste værstasjon i drift er 96850 Tana bru som er om lag 20 km sørvest for det aktuelle 
området. Tidligere har det i mange år vært drift ved værstasjonen 96800 Rustefjelbma som er om 
lag 10 km vest for utredningsområdene. 

Stasjonene viser dominerende vindretning vinterstid fra sør-sørøst men også fra nordvest-vest, se 
figur 3. Vinden som følger de store dalstrøkene er den mest dominerende og transporterer snø inn i 
fjellområdene. Denne vinden transporterer også bort snø fra vest og østvendte skråninger. 

De vestlige vindene er mindre dominante, men kan transportere mye snø over platåområdene slik 
at det blir snøansamling i de østvendte skråningene. I følge www.senorge.no er det i perioden 
2003-2013 registrert om lag 100-150 cm snødybde i det aktuelle området. 

I følge klimamodeller forventes det i framtiden en økning av total nedbør og økt 
gjennomsnittstemperatur. Det betyr at det med stor sannsynlighet vil bli mindre nedbør i form av 
snø men mer som regn, samt at man vil erfare hyppigere temperaturskiftninger. 
(klimaservicesenter.no, 2017) 

De undersøkte skråningene er nordøst-, vest og østvendt. Planområdet ligger langt mot nord og øst 
og er i så måte mer utsatt for polare lavtrykk enn det som er vanlig i landet for øvrig. Dette kan i 
perioder gi uforutsigbare mengder nedbør i form av snø. 
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Figur 3. Vindrose Rustefjelbma og Tana bru for vintermånedene januar til april. 
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4 Modellering 
Det er utført beregninger etter α/β-modellen på teoretiske snøskredutløp i området Austertana 
Matduottar čohkka og Fáktoaivi. Dette er en statistisk/topografisk modell som tar utgangspunkt i 
fjellskråningens lengdeprofil.  

Profilene er valgt ut fra faktiske hendelser og topografi, og gir et kompletterende grunnlag for å 
vurdere eventuelle utløp for snøskred. 

Alfa/beta modellen tar ikke hensyn til snødybde, snøens lagdeling/oppbygging eller underlaget. 
Disse faktorene kan ha stor betydning for utløpslengden til snøskred.  

5 Utredningsområde Austertana 

 Beskrivelse 
Utredningsområdet går fra kote 16 til kote 117 og er 300 000 m2 med maksimum bredde på 380 m 
og maksimum lengde på 980 m. I hele kartleggingsområde Austertana er terrenget slakt < 27o. 

Fra kote 120 og nedover er terrenget slakere enn 27o. Like over utredningsområdet, omtrent på 
kote 120, starter et brattere parti på om lag 40 m med helning 27 o -45o. Det brattere partiet er i 
sør-nord retning like vest for utredningsområdet. Slalåmbakken ligger like sør for dette området. 
Området er brattest i sør (35 o -45o) og har enkelte bratte partier i nord, se figur 4 og foto 1. 

Videre fra om lag kote 180 stiger den nordøstvendte skråningen med < 27o om lag opp til kote 320 
der terrenget blir helt flatt.  

Snøskred løsner normalt ikke ved skråninger < 27o.  

Det er bjørkeskog om lag til kote 180. I slalåmbakken, mot sør i utredningsområdet, er skogen 
fjernet.  

Skråningen framstod som tørr og det ble ikke registrert bekker i skråningen. 
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Figur 4. Helningskart Austertana. Målestokk er angitt i A4. 
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 Skredhendelser 
Lokalbefolkningen nevner mulig observert skredhendelse/utglidning i snøen i området ved 
slalåmbakken. Det er usikkert om disse utglidningene skyldes kjøring med snøskuter. 

 Vurdering av skredfare 

5.3.1 Vurdering av steinsprangfare 
Det aktuelle området er ikke avmerket som aktsomhetsområde for steinsprang på NVE Atlas. 

Det er heller ikke gjort registreringer ved befaring som tilsier at aktuelt område ligger innenfor 
utløpsområde for steinsprang.  

Det er ikke fare for steinsprang i det kartlagte området.  

5.3.2 Vurdering av jord- og flomskredfare 
Det aktuelle området er ikke avmerket som aktsomhetsområde for jord- eller flomskred på NVE Atlas. 

På befaringen ble det heller ikke gjort observasjoner som tilsier at det aktuelle området ligger 
innenfor utløpsområde for jord- eller flomskred.  

Det er ikke jord- eller flomskredfare fra skråningen mot det kartlagte området. 

5.3.3 Vurdering av fare for sørpeskred 
Det er ikke observert områder der akkumulert snø kan bli vannmettet og føre til sørpeskred. 

Det er ikke fare for sørpeskred fra skråningen og inn i det kartlagte området 

5.3.4 Vurdering av snøskredfare 
Store deler av utredningsområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred på NVE Atlas. 

I NVE Atlas er utløpslengde på potensielle snøskred teoretisk beregnet. I slike beregninger er ikke 
alle lokale topografiske variasjoner eller vegetasjon tatt med.  

Den øst/nordøstvendte skråningen ligger ikke utsatt til for snøakkumulering fra sør- og sørøstlig 
vind, som er den fremherskende vindretningen. Nordvestlige og vestlige vinder vil kunne føre til 
akkumulering av snø i området. Foto 1 og befaring viser at det er skaveloppbygging i de åpne 
delene av skråningen mot sør der slalåmbakken ligger. I midten og mot nord avtar graden av 
skaveloppbygging og snøen er i større grad forankret med trær. 

Store deler av skråningen samt potensielt løsneområde er i stor grad småkupert og dekke av tett 
bjørkeskog, som gir en stabiliserende effekt mhp. snøskred.  

Skavelen over slalåmbakken og området like nedenfor er et potensielt løsneområde. Det vurderes 
at mindre snøskavl-brekk og nedfall kan forekomme. Slike hendelser antas dog å være mindre 
sannsynlig, men man kan ikke se bort fra at det kan nå til eksisterende skuterløype ved 
slalåmbakken.  
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Foto 1. Viser skavel oppbygging i området fra slalåmbakke og mot nordvest. 

I og med at teoretiske betraktninger indikerer at det kan være løsneområder for snøskred i hele 
skråningen ovenfor det aktuelle området, er det viktig å ikke foreta snauhogst av skogen i 
skråningen som endrer den gunstige situasjonen. Hogst som er med på å vedlikeholde skogen kan 
og bør gjennomføres. 

 Faresoner 
En samlet vurdering basert på befaring i området, filming med drone, kart og fotoanalyser, klima og 
skredhistorikk, samt skredutløpsberegninger er grunnlaget for fastsettelse av faresonen.  

Dimensjonerende skredtype er snøskred. Deler av eksisterende skuterløype kommer innenfor 
faresonegrensen i figur 5. 
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Figur 5. Skredfaresonekart Austertana. Grønn farge er vegetasjon. Heltrukken svart linje er 
eksisterende skuterløype. Målestokk er angitt i A4. 
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6 Utredningsområde Hanadalen Matduottar čohkka 

 Beskrivelse 
Hanadalen er en typisk U-dal, orientert i retning sør-nord og Matduottar čohkka ligger nordvest i 
utredningsområdet, se figur 6. Terrenget stiger fra om lag kote 35 i midten av dalbunnen ved 
Hánájohka til kote 390 ved toppen av Matduottar čohkka i vest. Området er begrenset av 
Guivvešgorsa i sør og nordenden av Hanadalen i nord. I hele kartleggingsområdet er terrenget slakt 
< 27o. Utredningsområdet er her om lag 350 m bredt og 2 km langt, se figur 7.  

Like over utredningsområdet, omtrent på kote 120, starter et brattere parti med helning 27 o -45o. 
Det bratte området strekker seg opp til kote 350, og ligger fra Guivvešgorsa i sør og videre om lag 
1400 m mot nord. Området er brattest i den midtre delen og her er det synlige bergknauser like 
over tregrensen i skråninga, se foto 3. Mot sør og nord er området mer skogkledd og småkupert. Se 
foto 2 og figur 7. 

Det er bjørkeskog om lag opp til kote 200 og i den østvendte dalsiden er det to tydelige skredløp 
der trærne er borte.  

Guivvešgorsa danner en V formet bekkedal som er vinkelrett på Hanadalen. Skråningssidene er 
bratte med høydeforskjell fra bunn til topp på om lag 150 m med maksimum bredde på om lag 300 
m. Området er om lag 1300 m langt. Vannveien for bekken i Guivvešgorsa er klart definert. 

Skråningen framstod som tørr og det ble ikke registrert bekker i skråningen utenom ovennevnte.  

Terrenget i dalbunnen er relativt kupert i nordenden av Hanadalen og flater ut sørover. 

Det er skogsbilvei og avmerket skuterløype i dalen. 

 

 
Figur 6. Typisk profil i Hanadalen. Matduottar til venstre (vest) og Herrekløftfjellet til høyre.  
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Figur 7. Helningskart Matduottar čohkka og Herrekløftfjellet. Grønn farge er vegetasjon. Målestokk 
er angitt i A4. 
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  Skredhendelser 
I møte med Tana kommune ble det opplyst om snøskredhendelser fra Matduottar čohkka. Det er 
ikke opplyst om skredhendelser på NVE atlas. 

 Vurdering av skredfare 

6.3.1 Vurdering av steinsprangfare 
Det aktuelle området er ikke avmerket som aktsomhetsområde for steinsprang på NVE Atlas. 

Det er gjort flere observasjoner av bart berg i området. Disse områdene vurderes å være for langt 
unna samt at terrenget er ikke bratt nok til at det er fare for steinsprang inn i området. Det er ikke 
gjort registreringer ved befaring som tilsier at aktuelt område ligger innenfor utløpsområde for 
steinsprang.  

Det er ikke fare for at steinsprang kan nå inn i det kartlagte området.  

6.3.2 Vurdering av jord- og flomskredfare 
Det aktuelle området er ikke avmerket som aktsomhetsområde for jord- eller flomskred på NVE Atlas. 

Det vurderes at løsmassene langs Guivvešgorsa kan bli vannmettet i perioder med mye snøsmelting 
og nedbør.  

Et lite område sør i utredningsområdet er derfor avmerket som fareområde 

6.3.1 Vurdering av fare for sørpeskred 
Det vurderes at snø i tilknytning til slake områder langs Guivvešgorsa kan bli vannmettet og føre til 
sørpeskred. 

Et lite område sør i utredningsområdet er derfor avmerket som fareområde 

6.3.2 Vurdering av snøskredfare 
Store deler av utredningsområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred på NVE Atlas. 

I NVE Atlas er utløpslengde på potensielle snøskred teoretisk beregnet. I slike beregninger er ikke 
alle lokale topografiske variasjoner eller vegetasjon tatt med.  

Den østvendte skråningen ligger ikke utsatt til for snøakkumulering fra sør- og sørøstlig vind, som er 
den fremherskende vindretningen. Nordvestlige og vestlige vinder vil kunne føre til akkumulering 
av snø i området. Foto 2 og befaring viser at det er skaveloppbygging mot toppen antagelig som 
følge av snøtransport fra nordvestlige og vestlige vinder.  

Det er løsneområde for snøskred fra skavelen og like nedenfor i store deler av området. Dette 
området er i stor grad over tregrensen. I midtre del er det bergknauser like nedenfor løsneområdet 

Det er vurdert at snøskavl-brekk, nedfall og snøskred kan skje og har skjedd i området. Det er 
vurdert at terrengformasjoner, topografi og typisk vindretning indikerer at det er snøskredfare. 

Den vurderte snøskredfaren er vist i faresonekartet, se figur 8. Eksisterende skuterløype ligger ikke i 
faresonen. 
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Foto 2. Skredløp og skavel på østsiden av Matduottar čohkka, sett mot vest. 

 

Skogen i området bidrar til forbedret stabilitet mhp. snøskred, så det er viktig å ikke foreta 
snauhogst i området. Hogst som er med på å vedlikeholde skogen kan og bør gjennomføres. 

 Faresone 
En samlet vurdering basert på befaring i området, filming med drone, kart og fotoanalyser, klima og 
skredhistorikk og enkle beregninger er grunnlaget for fastsettelse av faresonene.  

Dimensjonerende skredtype for hovedparten av utredningsområdet er snøskred. I søndre del av 
utredningsområdet er jord- og flomskred dimensjonerende, se figur 8.  
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Figur 8. Faresonekart Matduottar čohkka, og Herrekløftfjellet, Grønt er vegetasjon og svart 
heltrukken linje er skuterløype. Målestokk er angitt i A4.  
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7 Utredningsområde Hanadalen v/ Herrekløftfjellet 

 Beskrivelse 
Denne delen av kartlagt området ligger ved foten av Herrekløftfjellet nordøst i utredningsområdet 
Hanadalen, avgrenset av Juovvagorsa i sør og Austertana i nord. Bjørneskaret ligger i nordre del av 
utredningsområdet. 

Terrenget stiger fra om lag kote 35 i midten av dalbunnen ved Hánájohka til kote 320 på toppen av 
Herrekløftfjellet i øst. I hele kartleggingsområdet er terrenget slakt < 27o. Snøskred løsner normalt 
ikke ved skråninger < 27o. Fra kote 60 og nedover er terrenget slakere enn 27o, se figur 6. 

Utredningsområdet er omlag 2 km langt. Terrenget i skråningen har mange brattskrenter og 
forhøyninger/forsenkninger. Ihht. befaring og kartgrunnlag er det registrert 5 skar i fjellet der 3 av 
disse er vannførende. 

I dalbunnen er terrenget kupert med skrenter opp mot 45oog høydeforskjeller på om lag 10-20 m. 
Fra dalbunnen opp til kote 100 er helningen < 27o fram mot foten av Herrekløftfjellet. Fra kote 100 
til 260 er det opp mot 55o helning og terrenget slaker deretter av mot toppen av fjellet. 

Juovvagorsa og Bjørneskaret er V-formede skar som er vinkelrett på Hanadalen. Skråningssidene er 
bratte med høydeforskjell fra bunn til topp på opp mot 200 m med maksimum bredde på om lag 
500 m. Vannveiene for bekken i skarene er klart definert. 

Det er bjørkeskog om lag til kote 200. 

 Skredhendelse 
Det er ikke kjent at det har vært historiske skredhendelser i området. 

 Vurdering av skredfare 
7.3.1 Vurdering av steinsprangfare 

Tre områder på Herrekløftfjellet er avmerket som aktsomhetsområde for steinsprang i NVE Atlas. 
Utløpsområdet fra Bjørneskaret er om lag 50 m fra utredningsområdet. 

På grunn av avstand til det kartlagte området, topografi og helning vurderes det at steinsprang ikke 
kan nå fram til det kartlagte området. Dette støttes av aktsomhetskartet i NVE Atlas. 

Det er ikke fare for at steinsprang kan nå inn til kartlagt område. 

 

7.3.2 Vurdering av jord- og flomskredfare 

Fem partier i utredningsområdet er avmerket som aktsomhetsområde for jord- og flomskred på 
NVE Atlas. 

Det vurderes at løsmassene langs de fem partiene kan bli vannmettet i perioder med mye 
snøsmelting og nedbør.  

Områdene er derfor avmerket som fareområde. 

 

7.3.3 Vurdering av fare for sørpeskred 

Det vurderes at snø i tilknytning til slake områder ved Juovvagorsa og Bjørneskaret kan bli 
vannmettet og føre til sørpeskred. 

Dette er derfor avmerket som fareområde. 
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7.3.4 Vurdering av snøskredfare 

Store deler av utredningsområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred på NVE Atlas. 

I NVE Atlas er utløpslengde på potensielle snøskred teoretisk beregnet. I slike beregninger er ikke 
alle lokale topografiske variasjoner eller vegetasjon tatt med.  

Den vestvendte skråningen ligger ikke utsatt til for snøakkumulering fra sør- og sørøstlig, 
nordvestlige og vestlige vinder, som er de fremherskende vindretningen. 

Store deler av skråningen samt potensielt løsneområde er i stor grad småkupert med brattskrenter 
og dekket av bjørkeskog som gir en stabiliserende effekt mhp. snøskred. På befaringen ble det ikke 
observert store snømengder i området. 

Det er vurdert at terrengformasjoner, topografi og typisk vindretning indikerer at det ikke er 
snøskredfare inn i det kartlagte området. 

 
Foto 3. Viser Herrekløftfjellet på nordøst siden av Hanadalen, sett mot nordøst. Rød sirkel er 
aktuelle løsneområder. 

 

I og med at teoretiske betraktninger indikerer at det kan være løsneområder for snøskred i 
skråningen ovenfor det aktuelle området, er det viktig å ikke foreta snauhogst av skogen i 
skråningen som endrer situasjonen. Hogst som er med på å vedlikeholde skogen kan og bør 
gjennomføres. 

 Faresoner 
En samlet vurdering basert på befaring i området, filming med drone, kart og fotoanalyser, klima og 
skredhistorikk, er grunnlaget for fastsettelse av faresonene.  

Dimensjonerende skredtype for mesteparten av utredningsområdet er sørpeskred, jord og 
flomskred, se figur 8.  
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8 Utredningsområde Hanadalen søndre Matduottar 

 Beskrivelse 
Denne delen av utredningsområdet ligger sørvest i Hanadalen. Terrenget stiger fra om lag kote 70 i 
midten av dalbunnen ved Hánájohka til kote 330 på toppen av søndre Matduottar i vest. Området 
er begrenset av Guivvešgorsa i nord og Lakta i sør. Utredningsområdet er om lag 2,5 km langt.  

Fra dalbunnen stiger terrenget slakt opp til skogsbilveien som ligger om lag på kote 70. Deretter 
stiger terrenget med 10 o til 35o opp til kote 150. Et bratt parti med helning 27 o til 45o strekker seg 
over hele området fra sør til nord fra kote 150 til kote 250. Terrenget er småkupert med 
brattskrenter i dette området. Over kote 250 slaker terrenget noe av opp mot kote 330. 

Skråningen framstod som tørr og har tre store utstikkende rygger og to vannførende skar, se foto 5.  

Lakta danner en V formet bekkedal som er vinkelrett på Hanadalen sør i området. Skråningssidene 
er bratte med høydeforskjell fra bunn til topp på om lag 150 m med maksimum bredde på om lag 
700 m. Området er om lag 2 km langt. Vannveien for bekken i Lakta er klart definert. 

Det er skogsbilvei og avmerket skuterløype i dalen. 

Det er bjørkeskog om lag til kote 200. 

Terrenget i dalbunnen er relativt flatt med myrområder i øst. 
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Figur 9. Helningskart Søndre Matduottar og Fáktoaivi. Målestokk er angitt i A4. 
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 Skredhendelser 
Det er ikke kjent at det har vært historiske skredhendelser i området. 

 Vurdering av skredfare 
 

8.3.1 Vurdering av steinsprangfare 

To partier er avmerket som aktsomhetsområde for steinsprang i NVE Atlas, se foto 4. 

 
Foto 4. Sett mot øst. Aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred fra søndre Matduottar. 

 

Terrenget nedenfor brattskrentene på kote 250 er bevokst med skog og her er kupert terreng med 
koller og forsenkninger. Det vurderes at rullemotstanden nedenfor løsneområdene er stor nok til å 
hindre blokk og stein å nå fram til aktuelt område for skuterløype. 

Det er ikke fare for at steinsprang kan nå inn til området for aktuell skuterløype. 

 

8.3.2 Vurdering av jord- og flomskredfare 

To partier i området er avmerket som aktsomhetsområde for jord- og flomskred på NVE Atlas. 
Området i sør er vist i foto 4.  

Det vurderes at løsmassene langs bekkene kan bli vannmettet i perioder med mye snøsmelting og 
nedbør.  

Områdene er derfor avmerket som fareområde. 
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8.3.3 Vurdering av fare for sørpeskred 

Det vurderes at snø i tilknytning til slake områder ved Lakta og skarene i skråningen kan bli 
vannmettet og føre til sørpeskred. 

Dette er derfor avmerket som fareområde. 

8.3.4 Vurdering av snøskredfare 

Store deler av utredningsområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred på NVE Atlas. 

I NVE Atlas er utløpslengde på potensielle snøskred teoretisk beregnet. I slike beregninger er ikke 
alle lokale topografiske variasjoner eller vegetasjon tatt med.  

Den østvendte skråningen ligger ikke utsatt til for snøakkumulering fra sør- og sørøstlig vind, som er 
den fremherskende vindretningen. Nordvestlige og vestlige vinder vil kunne føre til akkumulering 
av snø i området. Foto 5 og observasjoner fra befaringen tilsier at det akkumuleres snø i skråningen 
antagelig som følge av snøtransport fra nordvestlige og vestlige vinder. 

Det er potensielle løsneområder for snøskred i skarene samt i søndre og nordre del over 
tregrensen, se foto 5. 

Foto 5 og befaring viser at det i liten grad er oppbygging av skavel i området.  

Foto 5 viser skredbane og eksisterende skuterløype i foten av skråningen. 

Det er vurdert at terrengformasjoner, topografi og typisk vindretning indikerer at det er 
snøskredfare i deler av utredningsområdet. 

Den vurderte snøskredfaren er vist i figur 10. 

 
Foto 5. Skråning på østsiden av søndre Matduottar, sett mot sør. Rød sirkel indikerer aktuelle 
løsneområder. 

 

I og med at teoretiske betraktninger indikerer at det kan være løsneområder for snøskred i 
skråningen ovenfor det aktuelle området, er det viktig å ikke foreta snauhogst av skogen i 
skråningen som endrer den gunstige situasjonen. Hogst som er med på å vedlikeholde skogen kan 
og bør gjennomføres. 
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 Faresoner 
En samlet vurdering basert på befaring i området, filming med drone, kart og fotoanalyser, klima og 
skredhistorikk er grunnlaget for fastsettelse av faresonene. Dimensjonerende skredtype er 
snøskred, sørpeskred og jord og flomskred. 

 
Figur 10. Faresonekart søndre Matduottar og Fáktoaivi. Grønt er vegetasjon og svart heltrukken 
linje er skuterløype. Målestokk er angitt i A4. 
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9 Utredningsområde Hanadalen v/ Fáktoaivi 

 Beskrivelse 
Denne delen av det kartlagte området ligger ved foten av Fáktoaivi sørøst i utredningsområdet 
avgrenset av Juovvagorsa i nord og Fádnogorsa i sør. 

Terrenget stiger fra om lag kote 70 i midten av dalbunnen ved Hánájohka til kote 350 på toppen av 
Fáktoaivi i øst. I hele kartleggingsområdet er terrenget slakt < 27o, se figur 9. 

Utredningsområdet er her om lag 2,5 km langt.  

I dalbunnen er terrenget flatt og stiger med under 27o opp til kote 150. Fra utredningsområdet er 
dette en avstand på 350 m med under 27o helning før helningsvinkelen øker til opp mot 80o og 
terrenget deretter slaker av ved kote 300, se figur 9.  

Det er bjørkeskog om lag til kote 200 og to vannførende kløfter i dalsiden. 

Terrenget i dalbunnen er relativt flatt med myrområder i øst. 

Juovvagorsa og Fádnogorsa er V-formede skar som er vinkelrett på Hanadalen. Skråningssidene er 
bratte med høydeforskjell fra bunn til topp på opp mot 200 m med maksimum bredde på om lag 
500 m. Vannveiene for bekken i skarene er klart definert. 

I tillegg er det to skar i fjellet som vender ut mot Hanadalen, se foto 6. 

 Skredhandelser 
NVE atlas har registrert følgende: 

«Om formiddagen den 18. februar 1958 gjekk eit stort snøskred i Hanadalen i Østre Tana. 200 
reinsdyr vart tekne av skredet då dei skulle drivast over Hanadalen. Truleg vart dei flste av dyra 
drepne av skredet. Manglar informasjon om nærare lokalisering. Kartreferansen er plassert 
vilkårleg i Hanadalen.» 

I møte med lokalbefolkning fra Austertana ble det informert om at hendelsen er lokalisert i nordre 
del av Fáktoaivi.  

 Vurdering av skredfare 

9.3.1 Vurdering av steinsprangfare 
Store deler av fjellsiden er avmerket som aktsomhetsområde for steinsprang i NVE Atlas.  

Det er observert bart berg flere steder i skråningen der det vil komme steinsprang. På grunn av 
avstand til det kartlagte området, topografi og helning vurderes det at steinsprang ikke kan nå fram 
til det kartlagte området. Dette støttes av NVE Atlas. 

Det er ikke fare for at steinsprang kan nå inn til område for aktuell skuterløype. 

 

9.3.2 Vurdering av jord- og flomskredfare 

To partier i området er avmerket som aktsomhetsområde for jord- og flomskred på NVE Atlas. 
Områdene er vist i foto 6.  

Det vurderes at løsmassene langs bekkene kan bli vannmettet i perioder med mye snøsmelting og 
nedbør.  

Områdene er derfor avmerket som fareområde. 
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9.3.3 Vurdering av fare for sørpeskred 

Det vurderes at snø i tilknytning til slake områder av Juovvagorsa og Fádnogorsa kan bli vannmettet 
og føre til sørpeskred. 

Områdene er derfor avmerket som fareområde. 

9.3.4 Vurdering av snøskredfare 

Store deler av utredningsområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred på NVE Atlas. 

I NVE Atlas er utløpslengde på potensielle snøskred teoretisk beregnet. I slike beregninger er ikke 
alle lokale topografiske variasjoner eller vegetasjon tatt med.  

Den vestvendte skråningen ligger ikke utsatt til for snøakkumulering fra sør- og sørøstlig vind eller 
nordvestlige og vestlige vinder som er de fremherskende vindretningene.  

Observasjoner fra befaringen tilsier at det akkumuleres mye snø i skarene antagelig som følge av 
snøtransport med sør- og sørøstlig vind. 

Deler av skråningen samt potensielt løsneområde er småkupert og dekket av bjørkeskog som gir en 
stabiliserende effekt mhp. snøskred. Foto 6 og befaring viser at i store deler av skråningen er 
skråningen bratt slik at det er begrenset mulighet for snøakkumulasjon. 

Foto 6 viser skar og skredbane ut mot skuterløypa. Området har store områder der det kan 
akkumuleres snø. 

Det er vurdert at terrengformasjoner, topografi og typisk vindretning og avstand til 
utredningsområdet indikerer at det ikke er snøskredfare i utredningsområdet i denne sonen. 

 
Foto 6. Viser Faktoaivi på sørøst siden av Hanadalen samt skavl på vestsiden. 

 

I og med at teoretiske betraktninger indikerer at det kan være løsneområder for snøskred i 
skråningen ovenfor det aktuelle området, er det viktig å ikke foreta snauhogst av skogen i 
skråningen som øker snøskredfaren. Hogst som er med på å vedlikeholde skogen kan og bør 
gjennomføres. 

Faktoaivi 
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 Faresoner 
En samlet vurdering basert på befaring i området, enkle beregninger, filming med drone, kart og 
fotoanalyser, klima og skredhistorikk er grunnlaget for fastsettelse av faresonene. To områder er 
avmerket på faresonekartet, se figur 10. 

Dimensjonerende skredtype er sørpeskred og jord og flomskred. De avmerkede faresonene 
påvirker ikke skuterløypa i dette området. 

10 Oppsummering 
Aktsomhetskart for skred på NVE Atlas indikerer at deler av utredningsområdet ligger innenfor 
utløpsområde for sørpeskred, snøskred, steinsprang, samt jord- og flomskred.  

En detaljert vurdering er utført med befaring i området. Det er sett på nåværende plasseringen av 
skuterløype i forhold til potensielle løsneområder, skredbaner og skredtyper.  

Skråningene og terrenget under består av variert topografi og terrengformer. Her er flere markerte 
førhøyning og området er også bevokst med løvtrær.  

Det er mulighet for akkumulering av snø i flere områder ovenfor skuterløypa. Potensielle snøskred 
vurderes å stoppe i terrengformasjonene før det når aktuelt område. 

Det vil forekomme steinsprang som følge av naturlige erosjonsprosesser i berget ved flere 
lokaliteter. Stein som eventuelt løsner vil stoppe i skråningen og i skogen i god avstand fra kartlagt 
område.  

Flere små partier er avmerket på faresonekartet for jord- og flomskred. Det vurderes at løsmassene 
i disse skarene kan bli vannmettet og derfor kan komme i bevegelse under snøsmelting og i 
perioder med mye nedbør.  

Det vurderes at snø i tilknytning til slake områder i vannførende skar og daler kan bli vannmettet og 
føre til sørpeskred. Dette er avmerket på faresonekart. 

Tana kommune har valgt å følge Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven TEK 10 for skuterløype i 
Hanadalen, og kravet til sikkerhet er definert som sikkerhetsklasse S1. Multiconsults vurdering er at 
det er fare for skred i deler av skuterløypa og at sikringstiltak dermed må gjennomføres, se figur 5, 
8 og 10. Dersom skuterløypa flyttes i henhold til angitte faresonekart vurderes det at faren for at 
skuterløypa kan bli truffet av skred er mindre enn kravet for S1 (1/100). 

Utfra ovennevnte forutsetninger vurderes det at dagens sikkerhetskrav S1 er oppfylt for kartlagte 
områder i Austertana og Hanadalen i Tana kommune. 

Alle ovennevnte vurderinger gjelder for de to avmerkede utredningsområdene for skuterløype som 
forutsettes å være åpen kun i vinterhalvåret. 
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REINBEITEDISTRIKT 17 – KARASJOK ØST 

Postboks 99,    

9735  Karasjok      Dato;  25.04.2018 

 

Til 

Karasjok kommune  epost 

Porsanger kommune  epost;   postmottak@porsanger.kommune.no 

Tana kommune  epost 

Fylkesmannen i Finnmark epot 

Finnmark fylkeskommune epost 

 

Utkast  -  distriktsplan 2018-2019 for Reinbeitedistrikt 17 – Karasjok Øst       
 
 Iflg  Reindriftslovens § 62 heter det at kommune, fylkeskommune og fylkesmann bør 
orienteres om planarbeidet og skal gjøres kjent med hovedinnholdet i planen før den vedtas. 
 
Videre heter det i loven at kommune, fylkeskommune og fylkesmann, samt berørte 
nabodistrikter, skal få tilsendt den vedtatte planen. 
 
Distriktsstyret for Reinbeitedistrikt 17 – Karasjok Øst har utarbeidet utkast til distriktsplan for 
perioden 2018 – 2019  i møte den 24.04.2018. 
 
Distriktet vedtar planen i juni/juli måned 2018. 
 
Distriktsplan utkastet sendes med dette til orientering 

 

 

Med hilsen 

Johannes  M.  Anti 

Sekr. 
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Til: Finnmark fylkeskommune; Balto, Ingolf; Porsanger kommune; postmottak@karasjok.kommune.no; Tana
Postmottak
Kopi: 

Emne: UTKAST - DISTRIKTSPLAN FOR REINBEITEDISTRIKT 17 - KARASJOK KOMMUNE
Vedlegg: Oversendelse av utkast distrPlan 2018.docx;Utkast distriktsplan 2018_2019.docx
Oversendes overnevnte planutkast til orientering.
2 vedlegg.

mvh 

Distrikts sekr  johs m anti
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UTKAST 

 

DISTRIKTSPLAN FOR 2018 – 2019  -  Reinbeitedistrikt 17 – K.jok Øst 

 

Innhold 

1. Bakgrunn 
2. Angivelse av flyttemønstre i distriktet 
3. Oversikt over årstidsbeiter, kalvingsbeiter o.l 
4. Oversikt over nødvendige fremkomst- og transportmidler  
5. Oversikt over alle gjerder og anlegg av permanent art og gjerder av midlertidig art 
6. Eventuell inndeling i beitesoner 
7. Nåsituasjon – trender i distriktet 
8. Kortsiktige mål 
9. Langsiktig mål 
10. Tiltak 
11. Avslutning 

 

1. Bakgrunn 
 

Distriktsårsmøte for 2017 besluttet å revidere og utforme en distriktsplan med tillegg av punkter som 
kort- og langsiktige mål, tiltak, og nåsituasjon med positive og negative trender i distriktet.   

 

1.1 Rettsgrunnlaget for samisk reindrift. 
 
Samisk reindriftsrett er en bruksrett av privatrettslig karakter og hviler på sedvane, alders tids bruk, 
hevd og særlige rettsforhold. Det nærmere innhold av reindriftsretten fremgår av reindriftsloven 
kapittel 3. Oppregningen i loven er ikke uttømmende. Reindriftsretten har etter rettspraksis et 
ekspropriasjonsrettslig vern, som er foreslått kodifisert i forslag til ny reindriftslov. 
         I reindriftsloven § 1 (formålsparagrafen) heter det blant annet at for det samiske reinbeiteområdet 
skal loven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i 
samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. For 
å nå disse mål skal loven gi grunnlag for en hensiktsmessig organisering og forvaltning av reindriften. 
Reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv. Loven skal bidra til 
sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. 
Reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk næring, kultur og samfunnsliv.       
Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere 
og myndighetene.   
Lovens § 3 sier at loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.  
           Grunnloven § 110a pålegger Staten å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe 
kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.  
Reindriften er et viktig uttrykk for samisk kultur og samfunnsliv, samtidig som reindriften framstår 
som en selvstendig næring. 
             Norge er gjennom internasjonale konvensjoner til vern av urfolks rettigheter, som for 
eksempel FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, spesielt artikkel 27, ILO-konvensjon nr. 

43



2 

169 og artikkel 8j i konvensjonen om biologisk mangfold, forpliktet til å ta hensyn til urfolks 
rettigheter. Det er ikke omtvistet at samene er et urfolk. Dette innebærer at samisk reindrift har et 
særlig folkerettslig vern. 
             Grunnloven § 110a og internasjonale regler forplikter både kommunale, regionale og statlige 
myndigheter til å ta hensyn til samisk kultur, næring og samfunnsliv opp til særskilt behandling og 
vurdering i samfunnsplanleggingen generelt, og i arealplanleggingen spesielt.  
 

1.2 Rammevilkår for reinbeitedistriktet 
 
Det har vært utøvet samisk reindrift i distriktet fra gammel tid. Distriktet har sitt utspring i tidligere 
fellesbeitedistrikt 17/18 i Karasjok reinsogn som ble opprettet ved fylkesmannens forordning av 
03.11.34 i medhold av den gamle reindriftsloven av 1933. 

Reindriftsstyret fastsatte den 2. desember 2004 Forskrift om distriktsgrenser i Polmak og 
Karasjok i medhold av reindriftsloven § 2, annet ledd.  I forskriften ble fastsatt nye grenser for 
Reinbeitedistrikt 17 (forskriften er ikke kunngjort i Norsk Lovtidend og heller ikke oversatt til 
samisk), og det er også understreket at disse grensene er midlertidige. 

Reinbeitedistrikt 17/18 fikk sine grenser endret i 2004 ved at distriktene ble delt i et østlig og 
et vestlig vår, høst og vinterbeitedistrikt. 

De midlertidige distriktsgrenser ble sendt til høring i mars 2009 og distrikt 17 uttalte 
prinsipielt at Reindriftslovens 42 gir ikke Reindriftsstyret hjemmel til å fastsette distriktsgrenser når 
disse vil være i strid med påståtte privatrettslige grenser.  Forholdet er at det er siidaer innenfor distrikt 
17 som påberoper seg sedvanemessig bruk av konkrete områder som i 2004 ble tildelt distrikt 16. 

Utmarksdomstol er oppnevnt i 2014, og skal fungere som domstol i forbindelse med tvister 
vedrørende beitearealer mellom siidaer og distrikter i reindriften.  Spesielt er det påpekt at distrikt 14 
Spiertanjarga (med øvre reintall på 5000) har mistet sine tradisjonelle vinterbeiter innenfor distrikt 17 
(tidligere distrikt 18) til distrikt 16, og har dermed ikke i dag økologisk bærekraftig reindrift.     

Distrikt 17 har henvist til Stortingsmelding nr 28 (1991-1992) en bærekraftig reindrift, og 
mener at ved deling av vinterbeitene mellom vestlig og østlig distrikt, så må det være et hovedprinsipp 
at alle vintersiidaene får rettmessige tildelt alle årstidsbeiter. Og videre at den enkelte sidaens 
rettigheter skal ivaretas og i samsvar med de tradisjonelle rettighetsforholdene for vintersiidaene i 
Karasjok. 

Og heller ikke er det tatt særlig hensyn til variasjon på ulike type beiteland, de østlige arealer 
består stort sett av skogsområder og lite av høyland. Av type høyland er områdene; 1/3 del av Iskurasj, 
Diljavarri og den østlige Galmat. Mens vestlige sonen har fått fordelt betydelige mer kv.km. av type 
høylandarealer som er viktig beiteareal ved ulike klimaforhold på vinterstid. 
 
Reintall 
Reindriftsstyret har fastsatt høyeste reintall for distriktet.  Reinbeitedistriktene 13, 14 og 14A som har 
beiterett innenfor distrikt 17 har øvre reintall på tilsammen 21 300 rein. 
 
 

2. Angivelse av flyttemønstre i distriktet 
 

Tamrein lever året rundt på utmarksbeite, hvor den er prisgitt uforutsigbare værforhold og store 
variasjoner i tilgang og kvalitet av beite mellom sesonger og mellom år. Gjennom de mest kritiske 
periodene har reinen et stramt energibudsjett, som foruten å forsyne reinen med energi til de basale 
livsprosessene, skal dekke aktiviteter som beiting, gåing og løping. Simlene skal i tillegg ha energi til å 
die kalven gjennom sommer og høst. Reinen er tilpasset et skiftende miljø der beiteopptak og levevis 
veksler med variasjonene i plantedekket gjennom året. Variasjonen i beiteopptak er tilknyttet 
sesongmessig appetittregulering, fettlagring og evnen til å utnytte ulike typer for. Variasjonene i 
levevis er knyttet til reinens trekk mellom ulike beiteområder, både i form av regionale trekk mellom 
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sesongbeiter og lokale trekk innenfor samme beiteområde. På tross av sterke tilpasninger til et 
skiftende miljø er reinen likevel sårbar for en del miljøforandringer, som eksempelvis fysiske inngrep 
og forstyrrende aktiviteter. 

Reinen trekker om våren naturlig mot kysten, hvor det er godt reinbeite av grønnvekster og mindre 
innsektsplager. Om høsten trekker reinen tilbake mot vinterbeitet. Nedenfor beskrives 
flyttemønsteret og beitebruken i et normalår. Beitebruken og flyttemønsteret kan variere mye på 
grunn av uforutsigbare værforhold og beitetilgang. 

I mars/april flytter den enkelte vintersiida samlet med reinflokken fra vinterbeite i distrikt 17  til sine 
respektive sommerdistrikter i kysten, etter tradisjonelle flytteleier til vår-/sommerbeitet. Simlene 
samler seg i mindre flokker og trekker seg ut av distrikt 17 mot sine kalvingsplasser på 
sommerdistriktet. Okserein og fjorårskalver trekker noe senere ut av distriktet, når innsektsplagen blir 
mer intensiv, og sprer seg i utover hele vårbeitet. 
 

Om høsten trekker reinen naturlig sørover mot vinterbeitet, men glatt is på elvebreddene får reinen til å 
trekke ned i dalene. Brunstperioden er i oktober/november, og parringsområde er i hovedsak innenfor 
distrikt 17, som er inntegnet på arealbrukskartet. Det er viktig for produksjon av kalver at reinen har ro 
i parringsperioden.  
 
I slutten av november samler all rein som er blitt igjen på sommer-/høstbeitet og reinen drives til 
høstbeitet i distrikt 17 for reinslakting og reinskilling i Sopparvadda og Savkadas. Deretter flytter 
vintersiidaene sine reinflokker til siidaområdene på vinterbeite innenfor distrikt 17. 
 
Flyttingen til vinterbeite sør for Karasjok skjer i november/desember. 
 
Rbd 13 fordeles i  4-5 vintersiidaer og Rbd 14A fordeles i 5-6 vintersiidaer. Siidaene flytter til sine 
tradisjonelle siidaområder sør i distrikt 17. 
Mens Rbd 14-Spierttanjarg er en vintersiida og de har vår-/høst- og vintersiida på nordsiden av 
Karasjok. 
 
Flytteleier og trekkmønster er inntegnet på distriktets arealbrukskartet. 
 
Flytteleier og trekkleie går stor sett fra nord i fra sommerbeite for de de tre sommerdistriktene 13, 
14 og 14A og inn i distrikt 17.  Flytteleiene går i flere paralleller sør – nord retning for de ulike siidaer.  
Enkelte steder knyttes flytteleier sammen.   

 

3. Oversikt over årstidsbeiter mv 
 

Tradisjonelt har reindrifta  8 ulike årstidsbeiter, som kalles; vinter, vårvinter, vår, forsommer, 
sommer, høst, brunst og høstvinter.  

I Reindriftsloven har reindriften 4 ulike årstidbeiter, som kalles; vinter, vår, sommer og høst beite.    

Rbd 17 har 3 av årstidsbeiter og det er vinter, vår og høst beite. Mens sommerbeite for reinen er 
innenfor sommerdistriktene 13, 14 og 14A som er lokalisert langs Finnmarkskysten. 

Distrikt 17 er et fellesdistrikt for siidaer som stammer fra sommerbeite distriktene 13-Lagesduottar, 
14-Spierttanjarga og 14A-Spierttagaisa.  Disse tre distrikter er lokalisert rett nord for distrikt 13 i 
kommunene Porsanger, Lebesby og Gamvik. 
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Grensebeskrivelse for Reinbeitedistrikt 17 – Karasjok Øst; 
 
Grensebeskrivelse for distrikt 17 – Karasjok øst (vedlegg følger kartbilag med angitte inntegnet 
grensebeskrivelse): 
 

“Fra Skuovanvarre sørover oppover langs elva Savgnojohka, og rett sør og oppover 
Cadjejohka, mellom Gottevarri og topp 302 (øst), videre sør til Stuorra Cadjejavri, deretter sør-øst til 
Idajajavri (ved Muorrasuolu) og videre til Bearttosnjarga, videre langs E6 sørover til Sieiddejavri, 
derfra rett vestover langs Nieiddaidjohka til sørenden av Ramasvuolesjavri, videre sørover langs 
myrer til Leaibejavri, og nedover Leaibejohka sørover til Geammejohka, videre nedover til munningen 
Karasjohka (på oversiden av Ballodievva.  
Fra Geiammejohka elvemunning og oppover Karasjohka-elva helt frem til Luossajavri, og sørover 
langs Sikta-aja, til Noadatjohka, videre til sørenden av Stuorra Vuccoljavri, sør-vest til 
Njoammiljohka, til munning av Mattit Njoammiljohka, og sør over myrer og rett mot Gossjohka, 
deretter opp Gossjohka og rundt Galmmat-nussir opp ei aja mot sør og over myrer og rett sør-sør-øst 
til Spierkoladdot og videre i rett linje over Spieerkojeaggi og på vest siden av Sammolasbeacka og 
videre østover nord for Caskincohkka, og følge bekken derfra til Oarjitt Caskinjohksuorgi og videre 
sør-øst langs denne til Caskinjoha og ned til finskegrensa.” 
 

Beitetider 

For distriktet er i bruksregler fastsatt beitetider for årsbeiter: 
 

 15. september – 1. juni  nord for Karasjohka – vår- og høstbeite   
 01. november – 1. mai   sør for Karasjohka    _ vinterbeite 

 
 
Merknad;   Siidaer som har vinterbeiter nord for Karasjok elva er beitetidene 1. nov.  – 1. mai. 
 
Vår- og høstbeite er nord for Karasjok.  Enkelte siidaer har vinterbeite også på nord siden av 
Karasjok. 

Kalvingsland; 

Kalvingsland er lokalisert i sommerbeite distriktene.  

Lovlig beite i distriktet er helt frem til 1. juni.  Kalvingen skjer i mai/juni måned og en og annen 
kalving kan skje innenfor distriktet. 

 

Parringsområder; 

Parringsområder er på høstbeite, og lokalisert nord for Karasjok. 

I Indre-Finnmark (Karasjok og Kautokeino kommune) er elgjakta regulert de siste 10-årene slik at det 
tas hensyn til parringstida for rein ved at jakta avsluttes 1. oktober på høstbeite – nord for Karasjok. 

 

 

 

46



5 

4. Oversikt over nødvendige fremskomst- og transportmidler 
 

Reinbeitedistrikt 17 har ikke det totale oversikt over de ulike fremkost- og transportmidler 
den enkelte utover har i sin besittelse.  Den oversikten har de respektive sommerdistrikter 
hvor den enkelte reindriftsutøver har sin konsesjons/reindrift  rett. 

Distriktet har et grovt oversikt av driftsmidler som benyttes innenfor distriktet, følgende: 

 Snøscootere,   anslag 70-90 stk  (inklusiv Rbd 14 på høstbeite) 
 ATV,   anslag    40-50 stk 
 Motorsykler,  anslag        20 stk 
 Traktorer,  anslag        3-4 stk 

Brukere til kjøretøy er tilhørende under sommerbeite distriktene 13. 14 og 14A og disse 
distrikter har konkrete oversikter over kjøretøyene og dens eiere. 

 

5. Oversikt over alle gjerder både permanente og midlertidig art 
 
Det er et stort behov for sperregjerde mot Finland langs hele distriktsgrensen. Dette for å hindre at 
norsk rein trekker over til Finland og lager problemer i forhold til en annen stat. Tidligere 
Reinbeitedistrikt 17/18 har søkt om tillatelse til oppføring av gjerdet og har argumenter for 
gjerdebehovet. Distrikt 17 mener at gjerdet er absolutt nødvendig. 
Det er også påtrengende nødvendig med sperregjerde mot Reinbeitedistrikt 16 for å hindre 
sammenblanding av rein fra de to flyttesystemene Karasjok-øst og Karasjok-vest.  
 
Permanente gjerder som er legalisert; 
 

 Slakte- og skillegjerde med flyttekorridor i Sávkadas. 

 Slakte- og skillegjerde med slaktekorridor i Sohpparvađđa 

 Skillegjerde ved Nallogoatduottar. 

 Sperregjerde Rasteluoppal ved Skoganvarre – Karasjok 

 Arbeidsgjerde i Diljavárri 

 Levajohka- Valjohka 

 Skillegjerde vest for Stohkkečaŋŋa. 

 Arbeidsgjerde i Nieidajohka 

 
Midlertidige sperregjerder; 
Nedenfor benevnte gjerder skal bestå inntil Finnmarkskommisjonen er ferdig med utredning av 
beiterettigheter / eller til ordinær byggetillatelse er gitt jfr. Bruksregler godkjent av Fylkesmannen i 
skriv 27.4.2015 ; 
 
 Galmatvuovdi – nordover Gorsjohka  -  nordvestover Vuččuljohka – 

 Over Vuččulskaiddi – østover Massurbmi – og mot sør over Kruvnačielgi. (Aslak J. Anti) 
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 Nord for Vuččuljohka  fra reingjerde Aslak J. Anti og vestover til høyde 314 (om lag 4 km) (Ingos-
siida) 

 Fra Aslak J. Anti-gjerde (Gosjohka) og opp Galmatbogiaja til Galmatboki (Per Henrik Guttorm) 
 

 Lavkajávri – Kárásjohka 

 
 Ruvvasjohka – Galleája – Rantiljávri 

 
 Fra Anarjohkveien over Mareveaiskaidi   (John Per L. Anti) 
 Fra Kruvnačielgi og sørover til Askkasjohka  (John Per L. Anti) 

 
 Ruvvas – Asskasjohka  (Samuel John N Anti) 

 Caskinjohnjálmi –  Surggiidgavnnadeapmi   (Aslak A. A. Anti) 

 Báhkiljohka – sørover opp Báhkiljohka  (Nils Aslak J. Guttorm) 

 Mánnevárri – Jávremuotkenjarga –  Roavvesavun   (Rbd 14A) 

 Dorvonjarga – Angeli og Valjohka – Leavvajohka kan stå inntil grensegjerdekommisjonens forslag 
om endring av loven om oppføring av reingjerder og vedlikehold av gjerdene er vedtatt. De 
midlertidige gjerdene som er oppført på norsk side, fungerer på en hensiktsmessig måte og hindrer 
at norsk rein beiter på finsk side. 

 Distriktet 14A har oppført et sperregjerde fra Mannevarri – Roavvesavun for å hindre at reinen 
trekker over til vinterbeite sør for Karasjohka for tidlig. Distrikt 17 vurderer gjerdet som 
nødvendig.  

 
I tillegg har distriktsstyret anbefalt etter søknad, følgende gjerde; 
 Marviskaidi geazes / Lavzetjohkceahkki som går langs flytteleie helt til Iskuras-johka,  (Nils 

Mahtis Gaup) 

 
Gjeterhytter innenfor distrikt 17: 
 

 1 gjeterhytte i Lavkajavri. Petter S. Utsi. 
 1 gjeterhytte  i Iskurasjohka. Ander P. Gaup. 
 1 gjeterhytte   i Maridalen.  Amund L. Anti 
 1 gjeterhytte  i Ruvvari.  Aslak J. Anti. 
 1 gjeterhytte  i Galmmatbogaja.  Aslak J. Anti. 
 1 gjeterhytte i  Askas-skaidi.  Per Ailo Anti.  (eierforhold endret i 2017) 
 1 gjeterhytte  i Stohkkecanna.  Per Henrik Guttorm. 
 1 gjeterhytte  sør for Iskurasjohak, Leif Ole Anti 
 3 gjeterhytter  i Mattit Assuorgi.  Piera-Heaika T. Guttorm, Aslak A. A. Anti- siida og John 

Erik Eira/Ivar Ande Eira. 
 9 hytter  i Nieidajohka hyttefelt  og   13 hytter i Sohparvadda hyttefelt 
 Gjeterhytte ved Allamaras,  Ingosiid-siida.                                          
 Tomtetillatelse for gjeterhytte  ved Gossjohka,  Aslak J. Anti/Idar Anti.     
 Gjeterhytte ved Mattit-Asuorgi,  Piera-Heika T Guttorm 
 Tomtetillatelse ved Mattit Assurgi, Nils Jovnna Eira og Mattis Aslak Eira. 
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6. Eventuell inndeling i beitesoner 
 

Distriktets vår/høstbeite er oppdelt i 3 beitesoner; 

 Vestlig sone er for siidaer som stammer fra Rbd 14A – Spiertagaisa 

 Østlig sone  er for siidaer som stammer fra Rbd 13 – Lagesduottar 

 Nordlig-midt sone er for siidaer som stammer fra Rbd 14 - Spieranjarga 

 Vinterbeite sone sør for Karasjok. Fellessone for  vintersiidaer med egne beitegrense 

 

7. Nåsituasjon – trender i distriktet 
 

Beiteareal; 

Rbd 17 forvalter vår-, høst- og vinterbeite for siidaer/distrikter som stammer fra sommerbeite 
distriktene 13-lagesduottar,  14-Spierttanjarg og 14A-Spierttagaisa.    

Beitearealet er stort sett innenfor Karasjok kommune, men mindre arealer i Porsanger kommune i 
nordvest og Tana kommune i nordøst.   

Distriktets totale beiteområde er geografisk lokalisert i aksen fra nord i krysset E6 og Luostejohk 
derifra stort sett rett sørover til Karasjok og videre sørover til Iškoras punkt 643 (Luftforsvarets 
stasjon),  til  Šuolggajohka, til  til  Vuččoljohka, sørover til Galmmatbohki. Derfra sørvestover til 
samløpet med Anárjohka/Finske grensa. Derfra rett nordover langs finske riksgrensa helt frem til 
Leavvajohka. Derfra rett vestover langs distrikt 13 sine grenser  og distrikt 14A grenser til 
utkastpunktet kryssingen mellom E6 og Luostejohka.                                                                            (Mer 
nøyaktig grensebeskrivelse vises til pkt 3 ovenfor). 

 

Konsesjonshavere / arbeidskraft; 

Totalt er det om lag 50 konsesjonshavere med lovlig reindrift fordelt på 15-18 ulike vintersiidaer. 
Arbeidskraft er på om lag 100 årsverk innenfor primærnæring reindrift i Karasjok Øst – dvs som er 
samlet i de tre distrikter som er innenfor distriktet på vinterperioden. (Jf. Totalregnskap - reindriftsnæringen.) 

 

Positive  trender i distriktet; 

 Distriktet har lovlig bruksregler. 
 
 2 hoved slakte- og skillegjerde, forholdsvis godt vedlikeholdt, den ene lokalisert i Savkadas om 

lag 5 km med bilvei forbindelse til Karasjok. Den andre er lokalisert i Sohparvadda, og anlegget 
har slaktekorridor om lag 10 km ned til bilvei i Valjok. 

 
 Flesteparten av siidaer/familiegrupper har egne gjeterhytter både på høst- og vinterbeite område. 
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 Alle 3 sommerdistrikter har reinantallet som stort sett er innenfor lovlig øvre reintall.  Samlet 
øvre reintall er fastsatt i bruksregler til 21.300 rein pr 1. april. 

 

Negative trender i distriktet; 

 Vinterbeite arealet i distriktet er marginal -  hovedgrunnen til det er at Reindriftsstyret i 2005 
delte opp tidligere fellesdistrikt 17/18 i to.  Det østlige distrikt 17 sine vintersiidaer ble frarøvet 
forholdsvis store arealer til det vestlige distrikt 16 – Kjok vest.   Flesteparten av vintersiidaer har 
klaget/krevd tilbake sine tidligere beiteområder via Finnmarkskommisjonen.  

 
 Med minimale vinter beitearealer over lengere periode – om lag 13-15 år – så har dette forårsaket 

at reinbeite er blitt dårligere fra år til år. Og i tillegg de seinere år med vanskelige klimatiske 
forhold så har dette ikke skapt bedre beite. Disse negative momenter så har flere og flere siidaer 
måttet foreta drastiske grep og flytte langt tidligere enn før til sommerbeite.  

 
 På bakgrunn av tidligere fellesbeite område er fradelt med egne siidagrenser. Dette har skapt uro 

mellom vintersiidaer og gitt mindre muligheter å flytte mellom ulike beiteområder mellom 
skogsområder og høyfjell, ettersom beite endres etter vær og vind – i tillegg de seineste 
klimaendringer med regnvær midt på vinteren eller stor snødypde osv. 

 
 Store tap av rein forårsaket av rovdyr 

Rovdyrtapene har utviklet seg nærmest til en sosial katastrofe for reinbeitedistriktene. Tap til 
rovdyr av rein er større enn summen av alle rein tap i reinbeiteland.   

Miljødirektoratet har ingen kontroll over rovdyr bestandene innenfor Stortingets bestandsmål på 
rovdyr.  Bestandsoverslagene er bare minimumstall, og brukes bevist i posisjonerings øyemed. 

Reinbeitedistrikt 17, ser at reinbeitedistriktene i Karasjok øst vil om noen år ha en økonomi som 
er bygd på erstatninger og vederlag.  Reineiere ønsker en næring som er basert på positiv 
næringsinntekt og dermed ha trygge sosiale rammer i samfunnet.  Reindriftsnæringen er 
påtvunget en økonomi på bekostning av skattebetalerens penger.       

 
 Fredning etter naturvernloven 

Deler av Anarjohka nasjonalpark ligger sør i distriktet mot grensa til Finland. Nasjonalparkens 
forskrifter medfører restriksjoner for reindriftas utnyttelse av arealet.  

 
 Motorisert ferdsel 

Det går en rekke barmarks løyper i distriktet og kommunen gir mange dispensasjoner til kjøring 
utenom godkjente løyper. Bruk av terrenggående kjøretøy på barmark medfører kjørespor i 
terrenget og erosjon av humuslaget slik at det oppstår tap av beiteland. Bruken av 
terrengkjøretøy bør begrenses til det som er strengt nødvendige nytteformål. 

Kjøring med snøscooter medfører liten skade på naturen men kan være til alvorlig ulempe 
for reinen ved at den ikke får nødvendig ro til beite. Opprettelse av snøscooterløyper må skje i 
nært samarbeide med distriktet. Bruken av snøscooter bør begrenses til det som er strengt 
nødvendige nytteformål. Blant annet er stor ulempe for reindriften at scooterløyper er 
opprettet langs flytteleier, og dette forårsaker direkte kollisjon mellom reinflytting og fritids 
snøscooterkjøring.  
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 Mineralleting 
Norske myndigheter må snarest ta ansvar for å hindre CO2 –utslipp i reinbeiteområder ved å 
verne reinbeitearealer, spesielt mot store inngrep som mineralutvinning.                                                             
Nye arbeidsplasser som eksempelvis gruveselskap gir vil føre til at reindriften vil bli nødt til å 
nedlegge sine arbeidsplasser.  Dette er ikke samfunnsnyttig utvikling, men stor tap for 
reindriftsnæringen. Muting, og deretter mineralleting er såpass alvorlig at dette er en trussel mot 
reindriftens fremtid i området.  

Arealrettigheter må bli vurdert i et urfolks perspektiv med bakgrunn i Grunnlovens § 110 a og 
internasjonale konvensjoner. 

        Rbd 17 er sterkt imot all mutinger og mineralutvinninger innenfor distriktets område. 
 
 

 Fritidshytter 
Det er en spredt bebyggelse av fritidshytter.  Distriktet har merket seg at det har skjedd 
bruksendringer fra landbrukseiendommer til fritidsbruk. Dette har medført mer hyttebygging i 
tidligere landbrukseiendommer, som igjen har medført en økning av ferdselen i området og da 
særlig motorisert ferdsel. Kommunene bør føre en bedre kontroll av hva som bygges i utmark 
utenom allfarvei. 

Videre i tilknytning til kraftvanns ressurser i Gaggavann i Porsanger har det utviklet seg stor 
frilufts ferdsel i dette området, og dette har medført store hytte- og veibygging, scooterløyper og 
økt allment ferdsel.   

 

8. Kortsiktige mål 
 

 Forbedre samarbeid med statlige og kommunale myndigheter i hele spekter av ulike 
samfunnsutvikling både i forkant på planstadium og gjennomførings fasen.   
 

 Å få de omsøkte 6 midlertidig sperregjerde på vinterbeite til  permanent status.  

 
Distrikt 17 fikk tildelt marginale vinterbeite områder av myndigheter i år 2005. Og uten 
permanente sperregjerder i et slikt tvangsgrep så vil reindriften i området slite unødig og på sikt 
være fare for store rein-sammen-blandninger  og i tillegg fare for utvidelse til nabodistrikter. 

 
9. Langsiktig mål 

 I samråd med statlige og kommunale myndigheter å bidra til vern av beitearealer i distriktet. 
 

10.    Tiltak 
 Renovere  skille- og slaktegjerdeanlegget i Sohparvadda i fellesskap med Rbd 13.    
 Fjerne og rive ned skillegjerde ved Nallotduottar, sør for Karasjok. 

 
11.      Avslutning 

Planen sendes til kommuner som distriktet grenser til, fylkesmannen og fylkeskommunen til 
orientering, før planen sluttbehandles av distriktet. 

Etter sluttbehandling sendes planen til orientering til de samme overnevnte instanser.
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