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Høring om dispensasjon for fjerning av hytte og oppsett av ny større hytte, ref 19/607-2 

Det vises til brev av 18.06, høring behandlet av Distrikt 9 styre 2.juli 2019, sak 20/19 

Styret i Reinbeitedistrikt 9 går på det sterkeste imot omsøkte tiltak som er utvidelse av en hytte ved 

Guvvačohkka. Området er sentralt i forhold til distriktets gjerdeanlegg ved Aslakhaugen, med 

tilhørende sperregjerde nær den omsøkte brakke. 

Styret legger ved det manuelt tegnede kartmaterialet fra revidering av distriktsplan i 2016, over 

distriktets beitebruk og drift, som Fylkesmannen dessverre enda ikke har digitalisert slik at det ligger i 

oppdaterte databaser. Kartet viser inntegnet trekk- og flyttelei der omsøkte hytte ligger. 

Distriktet kjenner godt til brakkens historie, og man har kalt den ”tannlegehytta” fra gammelt av. 

Bruken av denne har vært og er meget beskjeden. Den vesentlige utvidelsen som nå søkes om, vil 

forventes å generere økt ferdsel og aktivitet i området, noe som også fremgår av søknad om bruk for 

både barn og barnebarn.  

Distriktets reindriftanlegg er utformet og oppført over mange år, og områdets beskaffenhet og det at 

der ikke er etablerte hytter er nettopp det som gjør anlegget funksjonelt. Driftsmønsteret er lagt opp 

i forhold til å bruke også det langsgående gjerdet fra Hopseidet til Oksevåg under vårt arbeid med 

kalvemerking og slakting fra august til flytting i medio oktober. 

Flytteveien på våren kommer også ved det vi omtaler som ”Tannlegevannet”, rett ved den gamle 

brakka, ”tannlegehytta”. Reindrifta har ansett denne brakka som ett ”eierløst” byggverk, og derfor 

aldri vært obs på at noen utvidet bruk av denne vil forekomme, og at denne kunne medføre nye 

byggverk i det som RBD 9 anser som en del av reindriftsanlegget. 

Det vises videre til området som består av mye ur, men med jord-årer der både rein ferdes og gjetere 

tar seg frem. Man ser tydelig stier av reintråkk i hele dette området, noe som dokumenterer reinens 

trekk- og flyttevei. 

Når distriktet samler og flytter rein enten til kalvemerking, slakting eller høstflytting ut av øya, er 

ferdsel i området nesten årlig til hinder. Økt aktivitet og ferdsel her vil være til stor ulempe, og det vil 

svekke funksjonaliteten til driftsanlegget på Aslakhaugen. 

Enstemmig vedtatt 

Nils Arvid Guttorm,leder 
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