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Kommuneplanens arealdelfor Hammerfest og Kvalsund 2020 -2032

Viser til kommuneplanens arealdelfor Hammerfest kommune ute på høring og offentlig ettersyn.

Viser også til epost fra @yvind Sundquist den 30.9.2020. Reinbeitedistriktet er innvilget forlenget
høringsfrist til 15 oktober 2O2A.

Som kommuneplanleggere vet og som vi reindriftsutØvere på Kvaløya vet, har vi i begge veldig store
utfordringer med arealdisponeringene og bruken av arealene på Kvaløya. Fra kommunens side som
opplever stor vekst og utbyggingsaktivitet etterstreber iherdig å tilrettelegge økt utvikling i form av
nye arealer til bolig, industri med mer. Fra reindriftas side etterstreber vi iherdig å ta vare på de
gjenværende beitearealene som vi har igjen. Gjennom en årrekke hvor reinbeitearealer på Kvaløya er
blitt omregulert til andre formål gjennom en bit for bit utbygging, har vi nå kommet til ett punkt hvor
dette ikke lar seg løse nå uten at det gjøres noen større grep. Arealutfordringene på Kvaløya bør
løftes opp på statlig nivå som ofte har det siste ordet iforvaltningssystemet. Vi etterlyser
forutsigbarhet og sikkerhet for at vi har nok egnede arealer til å drive og uwikle vår næring videre.

Med bakgrunn i arealepresset på Kvaløva har vi følgende innspill:

Vi går helt imot akvakultur VKA 212 og VA 219 i Ytre Torskefjord. Dette er i kjernen av gjenværende
uberørt område på østsiden. Dette området er særdeles viktig kalvings og beiteland og med veldig
smal trekk og flytteleie langs strandsonen. Planlagt tiltak vil helt klart være svært forstyrrende for
reinens bruk av område, og må ikke reguleres til akvakultur eller annen lignende aktiviteter.

Vi går imot uwidelse av Forsøl med BA 101, også foreslår vi som tidligere i vån brev av 22.11.2015 at
BA L02 reguleres til LNFR lengst Øst, der det ikke finnes fysiske inngrep i dag og har rikelig med
grØnnbeiter. Reguleringsplaner som ikke er utbygd kan omgjøres tilbake til LNFR igjen.

Vi går imot BRU 201 i Kvalfjord, og foreslår masseuttak på veien til Blåbærdalen. Videre stØtter vi å
awikle snøskutercrossbanen BIA 101 i Kvalfjord. lnntil snøskutercrossbanen er flyttet og gjennomført
skal gjeldende reguleringsplan datert t2.02.2AO4 fortsatt gjelde. Vi foreslår crossbane sør for
Skaidibrua, område mellom E6 og Repparfjordelva hvor det tidligere har vært arrangert crossløp.
Som ett andre alternativ foreslår vi som tidligere område ved Blåbærdalen, men da må adkomstvei til
crossbane være samme som eksisterende vei til skytebanen.

Den smale reinpassasjen og de gode beitene og kalvingslandet iområde Kvalfjord/Miilletmuotkiog
Myllingenhalvøya er særdeles og avgjørende viktig for reindriften. Dette blir tydelig støttet av NINAs



oppdragsmelding 765 Snøhvit og samisk reindrift, framtidsutsikter, konsekvenser og avb6tende tiltak
s. 25 under anbefalinger:

«Det bør ikke skje noen videre utbygging nord for Hammerfest, i områdene rett nard og sør for veien

til Forsø|, eller sørøst for Forsgl, inkluderc bolig- og industriutbygging, flyploss ag scootercrassbone.
De gjenværende uberørte områdene rundt Mylingen nord ag rett sgr for veien må reguleres til
reindrift. Hvis ikke dette blir gjennomfgrt, vil viktige kalvingsland- og beiteområder gå tapt som følge
av en bit-for-bit- utbygging. Dette er den viktigste konklusjonen i utredningen»

Vi går imot BRU 203 Skjåholmen. Defie området er særdeles viktig vårbeite tidlig bart og forholdsvis
lite rnenneskelig aktivitet. På våren blir en del av reinflokken transportert på trailere og da er dette
området meget godt egnet til avlastning. Terrenget er av slik karakter at det er lett for rein å bevege
seg opp i terrenget og bort fra veien. Reinen for beitero og kan oppholde seg i området lenge. På

våren er reinen svakere etter lang vinter og flytting, de har tært på reservene. Mot sensommeren og
høsten er dette svært viktig oppsamlingsområde for i forbindelse med reinsvømmingen. I den siste
arealdelplan prosessessen for Kvalsund kommune var Kargenesset lagt av til fremtidig
industriområdet. Dette ble seinere tatt ut på grunn av viktigheten av området for reindriften.

For akvakultur VA 112 og VA 217 Sammalnuorri skal det ikke forekomme noen form for installasjoner
bygg eller lignende på land/strandsonen. Dette må skrives og presiseres planbestemmelsene.

For LS 127 Storbukt og LS 126 Mellafjorden gjelder vedtak tra Z{januar 1995
Miljøverndepartementet. I forbindelse med denne saken i 1995 ble det for Storbukt og Midtre
Torskefjord gitt tillatelse for oppføring av 5 og 3 hytter. Vi mener at denne kvoten er fullt opp nå, og
det kan ikke tillates flere byggverki LS 127 Storbukt og LS 126 Mellafjorden.
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