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Møtebok 2/2016
Norgga ja Suoma radjekommisuvnna Coahkkin Romsas, Norsk-Finsk
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1.

Duorastaga 17. b. Skabmannu dii. 0900 / Torsdag 17. november kl 0900
Romsa / Tromso
Per Johnny Sara
John Per L. Anti
Hannu Linjakumpu
Anne Ollila
Nils Heaika Nækelejærvi
Kari Henttunen
Ossi Hyvonen
Rolf Gunnar Mienna
Adam Klemet Hætta
Stein Tage Domaas
Øystein Ballari
Per Elvestad
Tormod Birkely
Jan Gunnar Brattli
Karen Proksi

Coahkkinjodiheaddj i/møteleder
Miellahttu / kommisjonsmedlem (vara)
Miellahttu / kommisjonsmedlem
Miellahtu / kommisjonsmedlem
Paliskuntain yhtistys, nubbinjodiheaddji
Paliskuntain yhdistys aidebargguid jodiheaddji
Apulaispoliisipaallikko
Vuostta$konsuleanta
Vuolitdirektevra
Sek5unshoavda
Fagaovdaolmmos / Fagansvarlig
Plan og beredskapsdirektør
Raddeaddi / Rådgiver
Raddeaddi / Rådgiver
Dulka / Tolk

Åpning av møtet.
Seksjonssjef Stein Tage Domaas åpnet møtet.

2.

Konstituering av møtedeltakere
Tilstede av kommisjonsmedlemmene er Hannu Linjakumpu og Anne Ollila fra
Finland og John Per Larsen Anti fra Norge.
Protokollen underskrives når den godkjennes av både Norge og Finland.

3.

Godkjenning av saksliste for møtet
Ny sak fremmet av Finland:
Anarjohka nasjonalpark hytte prosjekt bør være med i sakslista som eget punkt og det
bør foretas avgjørelse om hytta skal oppføres som et felles prosjekt. Saken godkjennes
og tas til behandling.
Sakslisten godkjennes.

4.

Felles hytte Anarjohka
Statskog i Finland har gitt klarsignal på at det kan oppføres hytte i Anarjohka på
Finsk side.
Det vil bli gjennomført befaring sommeren 2017 for å finne en konkret og egnet
lokalisering. Norge vil bli invitert på befaringen.
Finland har invitert Norge til å bli med på et spleiselag til hytta.
Norge har tilbydt kr. 80 000,- til prosjektet.
Adam K. Hætta informerte om at Norge vil ha en begrenset bruk av hytta. Estimert
ca. 6 dagers bruk i året.
Saken tas opp igjen på neste møte.

5.

Kort orientering om aktuelle saker fra begge land
Finland
Startet omorganiseringsprosess i forvaltninga. Ny organisering trer ikraft i 2019.
Reindriftsforvaltningen berøres ikke av dette slik den fortsetter som før.
Reinen i Finland er i bra kondisjon, beiteforholdene i Finland har vært veldig gode
i år.
Utbetalt mer erstatning i år enn tidligere i forbindelse med tap til rovvilt.
Det ble i tillegg orientert om flere temaer, arealutfordringer, reintall etc.
Fra 2008 til 2015 har Finland oversendt Norge erstatningskrav med en samlet sum
på 400 000,- euro for rein som har krysset grensen. Det er pr. i dag utestående
18 000,- euro som enda ikke er betalt av den Norske Stat.
2015/2016 har det ikke vært grunnlag for erstatningskrav. Det planlagte nygj erdet i
Tanadalen vil sannsynligvis bidra til at fremtidige erstatninger vil bli minimale.
Norge
•

Reinkjøtt selger bra og det er stor interesse for reinkjøtt hos norske forbrukere,
Finnmark rein som er et norsk slakteri har i pressemelding forklart at prisen på
reinkjøtt i dag er 150% høyere enn for to år siden. Prisen har økt i forbindelse med økt
etterspørsel og at markedsføringen av reinkjøtt har vært bra. Slakteriet har også i
samme pressemelding rapportert at gjennomsnittsvekten på reinen i enkelte områder
har økt med 20%.
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•
•
•
•

I februar 2017 arrangeres Tråante. Begivenheten er en felles feiring av 100-årsjubilet
av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917.
Ny stortingsmelding for reindrift- Det forventes at arbeidet sluttføres våren 2017.
Meldingen vil legge føringene for den norske reindriftspolitikken i årene fremover.
Skrantesjuke, en kort orientering om forskrift og hvilke tiltak norske myndigheter har
iverksatt i forbindelse med sykdommen.
Ny rovvilterstatningsordning er under arbeid. Høringen er gjennomført og
sannsynligvis trer ordningen i kraft mars 2017.
Kommisjonen tar orienteringen til etterretning.

6.

Rapportering fra begge land om arbeider som er utført siste sesong
Finland
Reingjerdet langs grensen mot Norge ble i 2016 vedlikeholdt på en strekning med en
sammenlagt lengde på 34 km. Vedlikeholdsarbeidet besto av bytting av gjerdestolper.
Kasivarsi 10 638 meter
Nakkala 12 819 meter
Kaldoaivi 3 520 meter
Neiden 6 800 meter
Norge:
Troms:
Fra kommunegrensa Kåfjord/Storfjord til Treriksrøysa mellom Norge, Sverige og
Finland i sør.
1. Befaring på vinterføre ble gjort medio mars. Vanskelig å se tilstand pga. store
snømengder.
2. Befaring 22.-24. juni. Ca. 100 punkter ble GPS festet for oppfølging av vedlikehold i
juli 2016. Gjerdet er i dårlig forfatning over Aldorassa, over elvene og enkelte steder
for øvrig. Arbeidsinnstruks ble utarbeidet for oppfølging.
3. Vedlikehold ble utført i perioden 10.-24. juli av Nils Morten Skum og Jørgen Aslak
Bals.
4. Ny sluttbefaring i tidsrommet 28.8 til 2.-9. 2016. Bra utførtjobb, men fortsatt ikke
tilfredsstillende over elvene. Det bør lages mer permanente løsninger.

Plan for 2017:
Skifte ut ca. 2 km netting over Aldorassa med bølgestreng. Dette krever ca. 2 uker
ekstra vedlikeholdsarbeid for 2 personer utover de 2 ukene som brukes hver sommer i
dag, samt ekstra kostnader.
Dersom tiden tillater det påbegynnes arbeidet med å lage mer permanente løsninger
over elvene med fjellfester, kraftigere stolper og wire.
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Plan for 2018:
En tar sikte på omlegging av gjerdetrasseen like nord for Buolvirjohka (Aldovarre,
ned mot Buolvijohka og opp mot Duolljehuipput)
Finnmark:
Varddoaivi - Valdejohka (Somasjavri) 11,1 km:
Nyoppføring
Skiftet ut bølgestreng med netting
Skiftet ut 300 stolper i området Sieiddegielas
Justert gjerdetrase i område Sieiddegielas over en strekning på 250 m
Haldi:
Nyoppforing Haldibakti-Lagusjohka 3,2 km
Skiftet ut netting med bølgestreng
> Vedlikehold Skihparas5a-Lagusjohka 15 km
Sesongmessig vedlikehold
Haldi-Deatnomuotki 45 km:
Sesongmessig vedlikehold med ekstraordinært vedlikehold i Ruksesjavri omradet
Deatnomuotki-Buvssasvarri 45 km:
Sesongmessig vedlikehold
Njuolasjohkanjalbmi-Skiehcanjohkanjalbmi 35 km:
Sesongmessig vedlikehold
Plan for 2017:
Vedlikehold og nyoppføringer:
Valdejohka (Somasjavri) Roaikuhanlahku Ruksesjavri 9 km:
Skifte ut bølgestreng med netting
Skifte ut 3 m stolp med 5 m stolp i dalsøkk
Endre gjerdetrase ved Somasjavri over en strekning på 870 m slik at Sieidderohttu i sin helhet
blir på finsk side av gjerde
Valdejohka:
Endre traseen over Valdejohka ved utløpet av Somasjavri
Plan for 2018:
Nyoppføring:
Deatnomuotki- Certeluohka ca. 7 km:
Flyttekorridor langs etter grensegjerde over Ruvnnavarri pa norsk side av gjerde, syd-vestlig
del av korridoren blir dagens grensegjerde. Da dette ikke direkte berører selve
konvensjonsgjerde, forutsetter tiltaket tillatelse fra styret for Reisa nasjonalpark.
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Fra Radjaoaivi til Treriksrøysa i Pasvik i Sør-Varanger kommune (ca. 65 km) og fra Angeli til
SkieCanjohknjalbmi (ca. 12 km).
Fra Radjaoaivi til Treriksrøysa i Pasvik i Sør-Varanger kommune:
1.

Våren 2016: Kontroll og vedlikehold av gjerdet utført av Are Hallonen 27. april 2016,
Arbeid: nye kramper og stramming av strenger.

2.

Høsten 2016: Kontroll og vedlikehold av gjerdet utført av Ole Isak Eira og Rolf G.
Mienna i tidsrommet 5.-9. september 2016, gjerdetraseen ble befart gående. Arbeid:
nye kramper, stramming av streng og satte inn netting nede på gjerdet hvor det var for
høyt og rein kunne gå under.

Når det gjelder skader på gjerdet på strekningen ved Lisakkijarven og på begge sider av
porten i Piilola ved Valevaara så vil det blitt foretatt retting av gjerdet snarest, reinbeitedistrikt
5 A vil utføre oppdraget.
Plan for 2017: vanlig vedlikehold og kontroll av gjerdet om våren, høsten og i tillegg ved
behov. Ingen store prosjekter.
Fra Angeli til Skied'anjohknjalbmi:
1.

Kontroll og vedlikehold av gjerdet utført av undertegnede i juni 2016. Arbeid utført:
nye kramper og stramming av streng.

2.

Kontroll og vedlikehold av gjerdet utført av Ingolf Balto og Rolf Gunnar Mienna i
november 2016, arbeid som ble utført: nye kramper og stramming av streng.

Plan for 2017: vedlikehold og kontroll av gjerdet om våren, høsten og i tillegg ved behov.

7.

Forslag til justering av gjerdetrase ved Somatjavri
Adam Klemet Hetta fremla forslag til traseendring ved Somasjavri og Valdejohka.
Finland tar saken videre slik at de kan forhøre seg med reindriftsutøvere på finsk side
om endringene. Gjerdet er planlagt endret sommeren 2017 slik at saken tas opp igjen
på neste kommisjonsmøte.

8.

Ny konvensjon - Fremdrift
Finland:
På finsk side ventes det på at det finske parlamentet vedtar konvensjonen.
Norge:
På norsk side har Stortinget ratifisert konvensjonen og vedtatt en iverksettelseslov.

11.

Neste møte
- Avholdes i Hetta fredag 07. april
- Befaringstur med snøscootere fra Angeli Hetta

torsdag 6. april.
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Kommisjonen fortetter som før inntil ny er oppnevnt.

Møtebok godkjent
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