Balsfjord kommune

Saksframlegg
Dato

Referanse
Arkivkode:

2014/654 43/26

Vår saksbehandler

Gudmund Forseth, tlf
Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg
Formannskapet

Møtedato

Søknad om endring av gnr 43 bnr 26 fnr 9001, Postdalen geitseter i
Tamokdalen, for etablering av nytt arealfeste med formål
sommeroppstalling av polarhunder
Vedlegg:
1 Søknad om endring av gnr 43 bnr 26 fnr 9001, Postdalen geitseter i Tamokdalen, for etablering av
nytt arealfeste med formål sommeroppstalling av polarhunder - Høring
2 Høringsuttalelse vedr etablering av nytt arealfest med formål sommeroppstallingsplass av polarhunder
3 Høring -Arealplansak for sommeroppstalling av polarhunder
4 Delesak oppstallingsplass sledehunder
5 Svensk forfattningssamling - utdrag
6 overforing av eiendommer fra lmd til statsskog
7 Moursund til Amtmanden
8 Tilsvar - uttalelse fra Blind Siida innen Könkämä sameby

Saksopplysninger:
Saks - og fakta opplysning for sak 2014/654 finnes i vedlegg 1 som er rådmannens høringsbrev datert
25.8.2014.

Høring
Grunneier Statskog SF

Statskog SF har i brev datert 10.9.2014 sagt noe om forholdet til nåværende fester av Postdalen
geitseter og omsøkte feste for sommeroppstalling av polarhunder. Statskog har ingen innsigelse til
tiltaket, så fremt det ikke skulle komme i konflikt med andre arealinteresser. Foto av del av brevet,
som er vedlagt saken, vedlegg 2;

Familien Blind/Könkäma sameby

Journalført her den 22.9.2014 foreligger uttalelse signert Anne Nesbakken på vegne av familien
Blind/Könkäma sameby. Se vedlegg 3. Foto av uttalelsen;

Familien Blind/Könkäma sameby

Journalført den 12.10.14 oversendes dokumenter tilhørende uttalelse av 22.9.2014 med følgeskriv
signert Anne Nesbakken på vegne av familien Blind/Könkäma sameby. Også sendt kopi til
Fylkesmannen i Troms. Se vedlegg 4. Foto av følgeskriv;

Vedleggene til uttalelse av 12.10.2014 er vedlagt denne sak som vedlegg nr 5, 6 og 7;
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

Utdrag av konvensjon av 1919 mellom Norge og Sverige om blant annet flytting og driving av rein gjennom
Postdalen i Tamok samt hvileplass på Vidjikfjellet sydvestre del.
Overføringserklæring datert 1980 av eiendomsrett av blant annet gnr 43 bnr 26, fra Landbruksdepartementet til
den gangen Direktoratet for Statens skoger (i dag Statskog SF).
Tilbud datert 28.2.1868 fra grunneier H Moursund til Amtmanden i Tromsø Amt om kjøp av skogstrekninger i
blant annet Tamokdalen.

Grunneier Statskog SF

Rådmannen ba Statskog SF i epost av 29.9.2014, om en vurdering av uttalelsene med vedlegg fra
familien Blind/Könkäma sameby. I brev datert 10.10.2014 konkluderer Statskog SF med at det
ikke foreligger klausuleringer på gnr 43 bnr 26 i forhold til svensk reindrift. Se vedlegg 8. Foto av
uttalelsen;

Statens vegvesen

I brev datert 17.7.2014 gis tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til eiendommen gnr 43 bnr
26.

Vurdering:
Selve driftsbygningen ved Postdalen ble etablert på 1990-tallet og det ble innvilget beiterett for geit på
hele gnr 43 bnr 26. Det ble også foretatt omfattende flatehogster ved geitsetra, for å øke beitepotensialet.
Ikke på noe punkt i etableringen av geitsetra, inkludert konsesjonsbehandlingen, avgjørelse i Troms
fylkeslandbruksstyre eller i kommunen framkommer protester eller innsigelser til tiltaket fra
reindriftshold eller andre sektorinteresser.
Sommeroppstalling av polarhunder sommerstid er en langt mindre omfattende virksomhet, fordi
virksomheten kun er knyttet til sommerstid. Oppstallingen vil også beslaglegge et langt mindre område
enn geitbeite representerte (ca 15 daa).
Omsøkte virksomhet vil ikke avstedkomme nye byggetiltak utover oppstillingsutstyr for hundene.
Eksisterende seterbygning vil benyttes til for og utstyr med mere.
Statskog SF bekrefter at eiendommen ikke er klausulert med tinglyste servitutter knyttet til reindrift
utover det som foreligger fra 1949, og at denne servitutten kan slettes.
Statskog SF er positiv til etableringen og kan, i likhet med rådmannens vurdering, heller ikke se at den
nye bruken av bygningen, med et areal på ca 15 daa, kan utgjøre endring som kan være av vesentlig
ulempe for reindriftsutøvelse.

Som underbyggelse av påstander i uttalelsene fra familien Blind/Könkäma sameby, benyttes flere ganger
«Ny reinbeitekonvensjon». Konvensjonen er ikke ratifisert av Norge og Sverige, og ingen kjenner heller
til tidspunkt for slik ratifisering.
Rådmannen legger til grunn at den ikke ratifiserte «ny reinbeitekonvensjon» ikke kan legges til grunn i
denne sak. Det er Fylkesmannen i Troms som er arealmyndighet for arealsaker som knytter seg til
reindriftsutøvelse i fylket.
Fylkesmannen i Troms har som høringspart i saken, ikke avgitt uttalelse.
Rådmannen legger derfor videre til grunn at omsøkte tiltak ikke er i konflikt med reindrift som
arealinteresse eller andre arealinteresser i området Postdalen geitseter.

Rådmannens innstilling:
Balsfjord formannskap innvilger endring av eiendommen gnr 43 bnr 26 med nyetablering av
arealfeste på ca 15 daa for sommeroppstalling av polarhunder slik det framkommer i fig 3.
Sommeroppstalling av polarhunder vil ikke tilsidesette planstatus LNFR. Tiltaket er positivt for
fornyet drift av seterbygningen i Postdalen. Tiltaket er ikke dispensasjon etter plan og
bygningsloven § 19-2.

Hogne Eidissen
rådmann
Toril Ingvaldsen
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