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Høringsuttalelse – Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 Nærøysund
Nærøysund kommune har oversendt forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 til Åarjel
Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt). Samfunnsdelen skal legge føringer for hvordan
kommunen skal utvikle seg de neste 12 årene.
Det er den ene av to driftsgrupper i Åarjel Njaarke sijte, Meatelen sijte, som benytter distriktets
områder innenfor kommunen. Meatelen sijte har beiteområder på Vikna og sør for Foldafjorden i
kommunen. I tillegg har sijten flytterett på høsten og våren i området mellom Korsneset og Marøya.
Dette er et område som ligger innenfor Voengelh Njaarke sijte.
Meatelen sijte har ingen spesielle merknader til kommunens satsningsområder og de ulike
målsetningene knyttet til disse.
Arealstrategien blir et viktig bindeledd mellom samfunnsdelen og ny arealdel. Dersom ny arealdel lar
vente på seg, blir arealstrategien også førende for forvaltningen etter eksisterende arealplaner.
Det er kommuneplanens arealdel som er det viktigste planleggingsverktøyet for reindrifta.
Arealdisponeringer gjennom kommuneplanens arealdel har stor påvirkning på reindriftas bruk.
Aktiviteten i gamle Nærøy og Vikna kommuner har vært høy over mange år, og dette har sakte, men
sikkert forringet enkelte områder av kommunen som reinbeite. Fremover er spesielt flyttleia sør for
Kolvereid viktig å ivareta for sijten, men også vinterbeitene (spesielt på Vikna) er av stor betydning.
Meatelen sijte har derfor en forventning om at ny arealdel legger til rette for å ivareta flyttleia og
reinbeiter i kommunen. I praksis betyr det en mer restriktiv bruk av spredte byggeområder og en mer
begrenset bruk av dispensasjoner. Det er spesielt vanskelig å vurdere konsekvensene av mindre
dispensasjoner enkeltvis. I sum kan det innebære store ulemper for reindrifta.
Hensynet til samisk reindrift må derfor også gjenspeiles i samfunnsdelen, herunder arealstrategien.
Gjennom Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 skriver
regjeringen følgende om sine forventninger (kulepunkt 16, s. 11):
-

Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for å styrke samiske språk, kultur og
næringsgrunnlag i planleggingen, når det er relevant.

Meatelen sijte savner en presis formulering i kommunens samfunnsdel som omtaler nettopp denne
forventningen. Med to reinbeitedistrikt innenfor kommunegrensene er det relevant at kommunen
synliggjør sine forpliktelser overfor den samiske reindrifta. Kommunens forpliktelser er først og
fremst nedfelt i plan- og bygningsloven § 3-1 c. Enkelte prioriteringer i strategien ivaretar indirekte
reindrifta, gjennom f.eks. fortetting og bruk av tilgjengelig infrastruktur.
Kommunen bør allikevel innlemme omtale av reindrift i arealstrategien. Vårt forslag er et eget
kulepunkt under temaet Utbyggingsmønster:
-

Det samiske næringsgrunnlaget skal ivaretas.

Dersom dette innlemmes i arealstrategien, bidrar samfunnsdelen til å styrke næringsgrunnlaget for
reindriften i kommunen.
Åarjel Njaarke sijte ser frem til å bidra når arbeidet med kommuneplanens arealdel starter opp.
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