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Angående ønske om stadfesting av reingjerde ved Finnsætervatnet i Andøy
kommune
Det vises til brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, datert 17.09.2020 (mottatt
21.09), med overskrift: «Stadfesting av reingjerde Finnsæterdalen, Andøy
kommune».
Kommunen er usikker på hva som ligger i ordet stadfesting i denne sammenheng.
Etter det kommunen forstår kan det fritt settes opp reingjerder etter avtale med
grunneier. Her kjenner ikke kommunen til at det foreligger noen avtaler. Gjerder,
hytte og lavvoer har vært flyttet flere ganger, uten avtaler som kommunen kjenner til.
Kommunen er ukjent med om gjerdene tas ned når de skal, eller om de står oppe
hele tiden. Gjerdene som står der i dag er satt opp etter 1980-1990, da de før den tid
stod ca 300 meter lengre vest.
Dagens gjerder står nesten helt i vannkanten, med barduner mot vatnet. Dette
hindrer fri ferdsel rundt vatnet. Kommunen mener at oppsett av gjerder, hytte og
lavvoer er søknadspliktig når de ikke er midlertidig. Kommunen kan ikke se å ha
mottatt søknader om dette.
Kommunen kan ikke være med på å stadfeste et gjerde som ser ut til å være satt opp
ulovlig. De opprinnelige gjerder og lavvoer var satt opp mye lengre vest i terrenget.
Om dette var etter avtale med grunneierne har ikke kommunen oversikt over, men
det er sansynlig siden dialogen var bedre før mellom grunneiere og reineiere.
Eiendommens benevnelse i Matrikkel er gnr. 15 bnr. 1, men hører visstnok til under
jordsameiet på gnr. 15. Kommunen har ikke fått inn krav om retting i Matrikkel, men
vil kunne foreta retting ved framleggelse av dokumentasjon.
Kommunen arbeider med oppstart av nytt vannverk på Hinnøya, der Finnsætervatnet
skal være drikkevannskilde. Hinnøya har mest private brynner fra før, og det har vært
en del problemer med harepest. Kommunen har vært i dialog med reinbeitedistriktet
om etablering av drikkevannsforsyning med Finnsætervatnet som kilde. Planforslaget
for de deler av forsyningsanlegget som berører blant annet reindrift er under
utarbeidelse, og vil bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn i første halvdel av 2021.
Postadr.:
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postmottak@andoy.kommune.no

Omriss av området som ble varslet til planoppstart.

Tidligere gjerdeplass til venstre i bildet, og nåværende gjerde midt på bildet og ved
vannkanten.
Med hilsen
Sissel Johansen
Landbrukskonsulent
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