
 

 

PROTOKOLL  
 
  
KONSULTASJONSMØTE MELLOM REINØY REINBEIEDISTRIKT OG 

KYSTSONEPLANEN FOR TROMSØREGIONEN  
 

 
Når:  Fredag 10.06.2022 Kl.: 09:00 – 10:00  
Hvor: Teams 
Hvem: Reinøy reinbeitedistrikt: Johan Daniel I. Turi (leder) 

 Karlsøy kommune: Leif Hovden (kommunedirektør), May-Jorunn Corneliussen       

(avdelingsleder plan og utvikling) 

Prosjektleder for Kystsoneplanen for Tromsøregionen: Ingrid Berthinussen  

 

   

Velkommen Prosjektleder ønsket velkommen, og takket Reinøy reinbeitedistrikt for å 

ha satt av tid til dette gjensidige informasjonsmøtet som vil være grunnlag 

for diskusjonen i neste møte 16. august 2022.  

Formål og rammer for 
møtet 

Formålet med møtet var å gi Reinøy reinbeitedistrikt god og tilstrekkelig 

innsikt i Kystsoneplanen for Tromsøregionen, med fokus på arealbruk 

rundt Reinøya.  

Det var videre et formål at Karlsøy kommune skulle få god innsikt i hvilke 

utfordringer reinbeitedistriktet ser med arealbruken. 

Ved konsultasjonen skal partene klargjøre sitt standpunkt i saken. 

Konsultasjonen skal foregå i god tro og med målsetting om å oppnå 

enighet.  

Det skrives protokoll fra møtet. I protokollen vil det gis en kort 

redegjørelse for hva saken gjelder, partenes vurderinger med grunngitte 

standpunkter og konklusjon i saken.  

Det er på forhånd også invitert til et andre konsultasjonsmøte 16. august 

2022. 

Vedlagt innkallingen til møtet: 

Høringsinnspill fra Reinøy reinbeitedistrikt til Kystsoneplanen for 

Tromsøregionen 

Kommunens standpunkt fremkommer av planforslaget som var på 

offentlig høring og ettersyn i perioden 10. desember 2021 – 18. februar 

2022, alle saksdokumenter ligger tilgjengelig her: 

https://tromso.kommune.no/kystsoneplan 

 

Kystsoneplanen for 

Tromsøregionen 

Kystsoneplanen for Tromsøregionen er en overordnet arealplan på 

kommuneplannivå. Tromsøområdet regionråd er prosjekteier og 

kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø inngår i regionen. 

https://tromso.kommune.no/kystsoneplan


Plandokumentene som var gjenstand for høring og offentlig ettersyn i 

perioden 10. desember 2021 – 18. februar 2022 ligger tilgjengelig på 

kommunenes nettsider. Øvrig informasjon om prosjektet, herunder 

fremdrift, referater fra møter mv. er tilgjengelig på Tromsøområdet 

regionråds nettsider. 

Prosjektleder informerte om organisering, prosess (herunder medvirkning) 

og endret arealbruk foreslått i planforslaget og høringen. Det ble lagt vekt 

på endringer i arealbruk rundt Reinøya og hvordan samiske interesser er 

ivaretatt i planarbeidet. Det ble også gitt informasjon om hvilken arealbruk 

som vurderes endret etter høringen. Presentasjon er vedlagt protokollen. 

Det ble på spørsmål utdypet hva arealavsetningene betyr i praksis. Alle 

arealplaner lages ihht. Plan og bygningsloven. I planen avsettes et areal til 

f.eks. ensidig akvakultur, men det bestemmes ikke i planen hvem som 

faktisk skal bruke arealet, eller hvor mye biomasse det vil være tillatt å ha 

der. Akvakulturaktørene må søke Fylkeskommunen om tillatelse til å 

bruke arealet. I søknadsprosessen sjekker Fylkeskommunen med 

kommunen om arealet er avsatt til akvakultur (at kommunens arealplan 

tillater denne aktiviteten på arealet). Disse søknadene, og hvor mye 

biomasse (fisk) det vil være lov til å ha på arealet, reguleres etter 

akvakulturloven. Tilsvarende hvis et areal er avsatt til NFFF (natur, fiske, 

ferdsel og friluftsliv) i planen, så er dette formålene nye tiltak må vurderes 

om vil være i konflikt med. Det fremgår f.eks. av bestemmelsene til dette 

formålet at det ikke åpnes for akvakultur innenfor disse områdene. 

Kommer det en søknad om et akvakulturanlegg innenfor et slik areal, så 

skal det i utgangspunktet få avslag. 

Utenfor Reinøya er det foreslått to nye lokaliteter for akvakultur:  

Korsnes II: Aktøren ønsker å flytte den lokaliteten som ligger sør for 

Karlsøya til Reinsvoll. Nåværende lokalitet sør for Karlsøya vil tas ut av 

plankartet om lokaliteten blir vedtatt.  

Distriktet påpekte i høringen at området på land er et LNFR-område hvor 

kommunen har gitt enkeltdispensasjoner til hyttebygging. Dette er 

fremstilt feil i KU, og vil korrigeres i merknadsbehandlingen (dokumentet 

hvor høringsinnspillene gjennomgås). Lokalbefolkningen har også påpekt 

at det ikke bare er hytter men også fastboende i området. Dette vil også 

korrigeres. 

Kommunen mener at et anlegg her i liten grad vil påvirke reindriften. 

Dette er et område med fastboende, jf. allerede aktivitet/støy på land. Det 

legges ikke opp til aktivitet på land, men at landbasen til lokaliteten legges 

til Nordeidet. Dette medfører at ny aktivitet kun vil være ett båtanløp i 

døgnet. Det er foreslått bestemmelse om landstrøm eller alternativ 

teknologi som reduserer støy og CO2-utslipp tilsvarende. 

https://tromso.kommune.no/kystsoneplan.
https://www.tromso-omradet.no/prosjekt/revisjon-av-kystsoneplan-tromsoregionen/
https://www.tromso-omradet.no/prosjekt/revisjon-av-kystsoneplan-tromsoregionen/


Flathaug: Dette er et reinkalvingsområde. Reinkalvingen foregå lengre mot 

nord-nordvest. Hvor det kalves avhenger imidlertid av vinteren, jf. 

snøforhold. Det er enkelte hytter i området.  

Kommunen mener at et anlegg her i liten grad vil påvirke reindriften. Det 

legges ikke opp til aktivitet på land, men at landbasen til lokaliteten legges 

til Nordeidet. Dette medfører at ny aktivitet kun vil være ett båtanløp i 

døgnet. Lokaliteten ligger i et område som er hovedfartsåren for båter 

inn/ut fra Tromsø. Det er foreslått bestemmelse om landstrøm eller 

alternativ teknologi som reduserer støy og CO2-utslipp tilsvarende. 

Reinøy reinbeitedistrikt  Begge lokalitetene på Reinøya ligger utenfor områder som er av stor 

betydning for reindriften. 

Distriktet tok opp to forhold, begge knyttet til landstrøm som de er 

bekymret for og vil gå imot: 

De peker på at flere anlegg allerede henter landstrøm fra Reinøya. Jo flere 

anlegg, jo flere inngrep og jo mer landstrøm hentes fra Reinøya. De er 

både generelt mot inngrep på land for å kunne hente landstrøm – men også 

at anleggene skal hente strøm (også til ladning av f.eks.) batterier) fra 

Reinøya. 

Karlsøy har uttalt at de ønsker å være en kraftkommune. Distriktet er 

bekymret for at flere tiltak (de kumulative effektene) som krever strøm vil 

bidra til at det tvinges frem utbygging på land for å få ny kraftproduksjon, 

f.eks. på Fakken II. Flere anlegg som krever tilførsel av strøm på Reinøya, 

vil dermed bidra til at kraftprodusentene vil kunne bruke det som et 

argument for økt kraftutbygging. Dette vil kunne få konsekvenser for de 

arealkrevende næringene som reindriften. 

De peker på at om Lerøy kan dra strømkabler ut til nordsiden av Helgøya, 

så må anlegg utenfor Reinøya kunne hente strøm fra Ringvassøya.  

Hovedutfordringen med hensyn til anleggene er at de vil kreve kraft fra 

Reinøya. Dette er distriktet imot. De krever at strømmen hentes fra andre 

steder.  

Infrastruktur Distriktet pekte i høringen på det ikke tas opp hvilken ny aktivitet som 

kreves for å etablere to nye anlegg på Reinøya.  

 

Kommunen viste til konsekvensutredningen hvor dette er utredet både med 

hensyn til infrastruktur og støy, på det nivået som kreves i en overordnet 

arealplan.  

 

Distriktet viste igjen til at deres bekymring er den samlede påvirkningen 

særlig med hensyn til strøm, jf. ovenfor. 



Ørn Distriktet er bekymret for at flere anlegg vil bidra til økt problematikk 

knyttet til ørn. 

 

Kommunen viste til at det ikke finnes noen vitenskapelig dokumentasjon 

på at det er en økning i ørn der det er oppdrettsanlegg. Det kan imidlertid 

skydels at det ikke er gjennomført forskning på tematikken, jf. om 

akvakultur medfører en økning i fuglebestander i området inkludert ørn. 

Forvaltningen er imidlertid bekymret for hekkesuksessen til ørn om et 

anlegg legges for tett opptil et ørnereir. Enkelte anlegg har fått avslag fra 

Statsforvalteren med slik begrunnelse.  

 

Distriktet viser til erfaring med at de to gangen det har vært stans i 

produksjonen ved det eksisterende anlegget ved Nordeidet (Lubben) så har 

også ørneaktiviteten gått ned i området. Når de starter opp igjen, øker 

ørneaktiviteten i området. De antar at ørnen har tilpasset seg dette. De 

etterlyser forskning på effekter av akvakultur på naturen på land, inkludert 

rein.  

Videre prosess Det andre konsultasjonsmøtet er berammet til 16. august 2022 kl. 09:00 – 

10:00. Det legges primært opp til at dette vil være et ordinært fysisk møte 

på Hansnes. Reinøy reinbeitedistrikt ba om at Sametinget inviteres til å 

delta som observatør i dette møtet.  

 

Prosjektleder utarbeider en protokoll fra møtet. Utkast til protokoll sendes 

Reinøya reinbeitedistrikt for gjennomgang før det ferdigstilles. Endelig 

protokoll legges på saken (er offentlig). 

 

Prosjektleder utarbeider et posisjonsnotat til neste møtet. I dette notatet vil 

det belyses hva kommunen mener de vil kunne imøtekomme og hva de 

mener de ikke vil kunne imøtekomme, basert på det som er belyst fra 

Reinbeitedistriktet i dette møtet.  

 

 


