
Referat fra befaring/møte i Frovåg den 16.07.20 kl. 0900- 10.30 om avbøtende tiltak for å minske 

negative konsekvenser for reindriften av oppsatt «sauegjerde»  

Til stede: Fra Sør-Senja Reinbeitedistrikt; Anne Berit Påve Kristiansen og Åge Kristiansen. Fra Frovåg 

Vel; Charles Olsen, Frode Olsen og Oddmund Olsen. Fra Senja kommune; Alf Rørbakk og Audun 

Sivertsen 

 

Fra Frovåg Vel ble det fra leder Charles Olsen tydelig informert om at rein ikke var noen 

konfliktskaper i forhold til fastboende/hytteeiere i Frovåg/Dragøy området. Det var sau på beite som 

har skapt konflikter i området og var bakgrunnen til at Frovåg Vel hadde satt opp gjerde med ferister 

i området for ca. 5 år siden. Gjerde fungerte godt i forhold til sau i dag. 

Fra Sør-Senja reinbeitedistrikt ble det poengtert viktigheten av fri passasje for reinen gjennom den 

aktuelle «trekkleia» for dyra vår- og høst. Det aktuelle gjerde som det var oppsatt var med å skape 

konflikt ved at reinen om våren ikke hadde fri passasje og derfor ikke hadde gode muligheter til å 

trekke sørover på øya, men i stedet fulgte ryddet «høyspent trase» tilbake til Stonglandshalvøya. 

Som et avbøtende tiltak for å minske konflikten i forhold til reinbeitetrekk videre sørover over ble det 

enighet i møte om at Frovåg Vel hver høst (etter at sauene var tatt inn) skulle legge ned deler av 

gjerde på «nermarka» til Gro Bjørnland. Aktuell strekning ble befart og fastsatt i møte. Denne delen 

av gjerde skulle ikke settes opp igjen før sauen til bønder i området ble satt ut på beite om våren. 

Dette mente reindriftsutøverne var et tilstrekkelig tiltak for å minske de negative konsekvensene av 

gjerde. I tillegg var det enighet om at det skulle være nær dialog mellom leder i Frovåg Vel Charles 

Olsen og Sør-Senja Reinbeitedistrikt v/ Anne Berit Påve Kristiansen om hvordan tiltaket fungerte og 

eventuelle justeringer av tiltaket for å få det til å fungere bedre. Mobiltelefon nr. ble utvekslet i den 

forbindelse. 

Etter befaring ble et nytt planforslag for ny detaljregulering av Frovågnes hyttefelt diskutert mellom 

kommune og Reindriftsutøverne. Fra utøverne ble det tydelig framholdt utfordringer i forhold til ny 

planlagt adkomst, parkering og fire nye hytter mot øst for å sikre fri passasje for reinen om våren 

sørover på Senja. Kommunen bringer dette videre til tiltakshaver/konsulent i en videre prosess før 

det legges ut et planforslag for område til offentlig ettersyn/høring. 

 

 

 

 

 

Vangsvik 16/7-20 

 

Audun Sivertsen (referent)  

 

 


