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Rein på sommerbeite ioHlrådct fra Akkarvik til Geitvika

Vi tillater oss å henvende oss til dere som styrende organ innenfor reinforvaltningen vedrørende det vi

oppleversomreinplager utenfor hus~ og hyttedørene våre. Dette er et problem som har eskalertde senere
årene.

La oss først presisere at vi ikke er motstandere av næringen, men kommer med innspill som kan hindre

fremtidige konflikter og negativitet mellom oppsittere og reindriftsutøverne.

Reineierne har hatt rein på sommerbeite på Arnøya i mange år, og det foreligger vel som sådan historiske

rettigheter på dette området. Den endringen vi har sett de senere år er at landingen av rein er forskjøvet fra
de innarbeidede områdene til området Akkarvik -Geitvika. I år ble reinsdyrene satt i land i området Lillevik

og Geitvika i slutten av april/begynnelsen av mai. Vi forstår det dit hen at samene foretrekker å sette dyrene
ut i dette området, da det er sørlendt og tidligere bart i dette området. Det er imidlertid ikke innhentet

tillatelse fra grunneierne om at dette er greit. Det et for øvrig første gang det er landet rein i dette området,
oss kjent. Lappekodisillen ble opprettet i 1742 primært for å regulere næringen i grenseområdene mellom

Norge og Sverige, til opplysning har det vært norsk bosetning i vårt område som kan spores så langt tilbake
som til midten aV170o~tallet.

Problemet med å ha reinen gående rett utenfor husdørene skaper problemer for oss grunneiere som høster

av nature, f.eks i form av bærplukking. Med masse rein rundt hushjørnene er det ikke bare hagene som får

unngjelde, men fine områder for både blåbær-, krøkkebær-, tyttebær og multer blir tråkket ned eller
forurenset av avføring fra dyrene.

Om ikke dett er nok, viser det seg at en stor del av dyrene er utmattet etter en stressende flytteprosess fra

vidde til fjord og dør rett etter, eller en periode etter ankomst til området. I dag ligger det et titalls kadaver og
råtner etter dyr som ikke har klart overgangen til sommerbeite. Denne forurensingen tar naturen seg av etter

hvert, men i det omfanget det er, tar det tid før predatorene klarer å konsumere kadavrene. I tillegg til lukt
frykter vi forurensing i våre drikkevannkilder.

Vi stiller også spørsmål om ikke samene har gjeterplikt. Dyrene hører hjemme på fjellet der det er godt beite,

og på Arnøya er det nok av fjell. Det skulle være unødvendig at reinen beiter mellom husene . Om dyrene
hadde vært gjetet kunne dyrene blitt ført til fjells og kanskje hadde det vært mulig å redde noen av dyrene

som sliter, og etter hvert dør. Samene kunne også på denne måten tatt vare på kadavrene i stedet for at de
skal ligge rundt omkring på våre eiendommer.
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Vi opplever også at antallet rein øker for hvert år, og at returen fra øya blir senere. Tidligere vaf der slik at
dyrene forlot øya i september, i 2010 forlot ikke reinen øya før i november. Det var også flere rein som

overvintret på øya.

Vi stiller vår lit til at dere som har det overordnede ansvaret følger dette opp overfor de samene som har rein

her ute, slik at samene for fremtiden forholder seg til utsetting av rein ide etablert~ områdene, samtidig som
de blir pålagt å gjete sine egne husdyr.

Med vennlig hilsen
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