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Til
Fylkesmannen i Troms v/Oddvar Brenna, Jan Gunnar Brattli og Lone Alien Høgda
Troms Fylkeskommune v/ Stine Larsen Loso
Mattilsynet v/Harald Os
Målselv kommune v/Frode Herje Løwø og Ellen Torill Espnes
Balsfjord kommune
Forsvarsbygg markedsområde nord v/Anne Folstad Hagen
Forslag til etterprøvingsprogram for deltema «Reindrift, «Landbruk» og «Friluftsliv
og hytter»
Forsvarsbygg viser til e-post nedenfor (med vedlegg), med frist til i dag kl. 10.00 for
tilbakemelding på forslaget fra Norut Tromsø AS med samarbeidspartnere.
Det er ikke kommet innvendinger til forslaget, og Forsvarsbygg vil på dette grunnlaget be Norut
Tromsø AS om å iverksette gjennomføringsfasen for de tre nevnte deltema slik det foreligger.
Forsvarsbygg er innforstått med at fristen på en uke for tilbakemelding fra dere ble svært kort
denne gangen.
Dersom dere i den videre prosessen erfarer et enkelt forhold innen for disse tre deltemaene
synes mangelfullt belyst, vil Forsvarsbygg derfor være åpen for å drøfte innspill til
justeringer/tilføyelser.
Jeg minner om temamøtet med Samarbeidsrådet for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt
mandag 31.august i Takelvdalen grendehus, kl. 12.30-15.30, samt befaring med Norut Tromsø
med samarbeidspartnere tirsdag 1.september hvor dere er invitert til å delta på begge deler.
Det tas sikte på å få klargjort nærmere detaljer om dette mot slutten av neste uke.
Med vennlig hilsen
Morten Fredheim
Prosjektleder plan og miljø
Forsvarsbygg utvikling nord
Mobil

: 47 47 32 91

E-post

: morten.fredheim@forsvarsbygg.no

Internett : www.forsvarsbygg.no
Besøksadresse : Rød brakkerigg, Heggelia Leir, 9325 Bardufoss
Direkte post

: Postboks 1023, 9326 Bardufoss

Postadresse

: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Sentralbord

: 815 70 400

_____________________________________________
Fra: Fredheim, Morten
Sendt: 13. august 2015 14:24
Til: 'fmtrobr@fylkesmannen.no'; 'fmtrjgb@fylkesmannen.no'; 'frode.lowo@malselv.kommune.no';
'stine.larsen.loso@tromsfylke.no'; 'Harald.Os@mattilsynet.no'; 'fmtrlah@fylkesmannen.no';
'ronald.jorgensen@tromsfylke.no'; 'EllenTorill.Espnes@malselv.kommune.no';
postmottak@balsfjord.kommune.no; Hagen, Anne Folstad
Emne: Mauken-Blåtind søf - Etterprøvingsprogram - deltema "Reindrift", "Landbruk" og "Friluftsliv og hytter"

Til
Fylkesmannen i Troms v/Oddvar Brenna, Jan Gunnar Brattli og Lone Alien Høgda
Troms Fylkeskommune v/Ronald Marius Jørgensen og Stine Larsen Loso
Mattilsynet v/Harald Os
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Målselv kommune v/Frode Herje Løwø og Ellen Torill Espnes
Balsfjord kommune
Forsvarsbygg markedsområde nord v/Anne Folstad Hagen

Justert forslag til etterprøvingsprogram fra Norut Tromsø AS med
samarbeidspartnere (hhv. Senter for bygdeforskning og Universitet i Tromsø)
Vedlagt oversendes nytt forslag, datert 13.08.2015.
<< Fil: Rapport fase 1 og 2 Mauken-Blaatind_final.pdf >> << Fil: Rapport fase 1 og 2
Mauken-Blaatind_final.docx >>
Omfanget av etterprøvingen er betydelig justert med utgangspunkt i de forhold som vi drøftet i
møtet den 12.juni, samt oppfølgingssamtaler mellom Forsvarsbygg og Norut Tromsø AS med
samarbeidspartnere. Forsvarsbygg finner for egen del at de foreslåtte parametrene som bør
etterprøves nå synes betydelig bedre harmonisert i forhold til dette med «…nødvendige
etterundersøkelser..».
Forsvarsbygg vurderer imidlertid mulighetene for å få i stand et nytt snarlig samrådingsmøte
med dere som fagmyndigheter som svært begrenset såpass kort tid etter sommerferien.
Forslaget oversendes derfor med en henstilling om å komme med tilbakemeldinger til
undertegnede per e-post, innen fredag 21. august kl. 10.00.
Det er beklageligvis nødvendig med en såpass kort frist for at Norut Tromsø AS med
samarbeidspartnere skal kunne iverksette programmet i tråd med avtalt fremdriftsplan.

Temamøte med Samarbeidsrådet for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt 31.august
m.m.
I forbindelse med etterprøving av deltema «Reindrift», «Landbruk» og «Friluftsliv og hytter»
har Forsvarsbygg i dialog med Norut Tromsø AS besluttet å invitere Samarbeidsrådet for
Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt til et temamøte mandag 31.august i Takelvdalen
grendehus, kl. 12.30-15.30.
Hensikten med møtet er å etablere en dialog med samarbeidsrådet om de tre ovennevnte tema,
eksempelvis gjennom intervjuer/fokusgrupper. Det er foreløpig ikke fastsatt et endelig opplegg
for dette møtet, noe som avhenger av det endelige utgaven av etterprøvingsprogrammet for de
tre nevnte temaene.
Det er til ønskelig å invitere også dere som berørte fagmyndigheter til dette temamøtet, i
utgangspunktet som observatører med mulighet for å bidra i den grad det er behov for faglig
støtte.
Til informasjon er det tirsdag 1.september planlagt en utferd/befaring hvor Norut Tromsø AS
med samarbeidspartnere skal gjøre seg bedre kjent med anlegget og om mulig treffe aktuelle
informanter innenfor «reindrift», «landbruk» og «friluftsliv og hytter».
En slik befaring vil også kunne være en anledning for dere til å bli bedre kjent med
etterprøvingsprogrammets geografiske virkeområde og Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt
generelt. Et alternativt til befaringen den 1.september kan for dere være å gjennomføre en
befaring i lag med Forsvarsbygg/Forsvaret tidligere på dagen den 31. august, hvor befaringen
avsluttes med lunsj i Takelvdalen grendehus ca. kl.11.30 (før temamøtet med
sammarbeidsrådet).
Forsvarsbygg ber om tilbakemelding innen fredag 21.august kl. 10.00 om deres
muligheter for deltakelse på temamøte mandag 31.august, og eventuelle ønsker om
en befaring den 31. august (før lunsj) eller den 1.september.

Med vennlig hilsen
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Morten Fredheim
Prosjektleder plan og miljø
Forsvarsbygg utvikling nord
Mobil

: 47 47 32 91

E-post

: morten.fredheim@forsvarsbygg.no

Internett : www.forsvarsbygg.no
Besøksadresse : Rød brakkerigg, Heggelia Leir, 9325 Bardufoss
Direkte post

: Postboks 1023, 9326 Bardufoss

Postadresse

: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Sentralbord

: 815 70 400

_____________________________________________
Fra: Fredheim, Morten
Sendt: 10. juni 2015 07:13
Til: 'fmtrobr@fylkesmannen.no'; 'fmtrjgb@fylkesmannen.no'; 'frode.lowo@malselv.kommune.no';
'stine.larsen.loso@tromsfylke.no'; 'Harald.Os@mattilsynet.no'; 'fmtrlah@fylkesmannen.no';
'ronald.jorgensen@tromsfylke.no'; 'EllenTorill.Espnes@malselv.kommune.no'
Emne: SV: Mauken-Blåtind søf - Etterprøvingsprogram - Samrådingsmøte 1 om deltema "Reindrift",
"Landbruk" og "Friluftsliv og hytter"

Hei
Vedlagt oversendes et forslag fra Norut (ref. e-post nedenfor). Dette danner grunnlag for
samrådingsmøtet den 12.juni.

<< Fil: Rapport fase 1 og 2 Mauken-Blaatind_final.pdf >>

Kommentar til kostnadsestimatene:
Forsvarsbygg registrerer at kostnadsestimatet til forslaget for fase 3 (gjennomføringen) ligger
vesentlig over det vi er i stand til å imøtekomme. Usikkerhet vedrørende kostnadsnivå er noe
av grunnen til at vi i kontrakten med Norut i utgangspunktet etterspurte kostnadsestimater for
hver enkelt parameter innenfor de tre deltema, og ikke kun «rundsum», slik at det er mulig å
vurdere litt «kost-nytte» (ref. «…nødvendige etterundersøkelser..».
Norut har gitt uttrykk for at slike spesifiserte estimater vil være litt vanskelig å gi, da de vil
legge opp til å utføre foreslåtte parametere stort sett under de samme operasjonene.
Mht. det høge kostnadsestimatene har de foreslått at som kostnadsreduserende tiltak kan man
velge å la etterprøvingen kan gå mindre i «dybden», men de anbefaler likevel at «bredden»
opprettholdes.
Vi ses på fredag (de av dere som har mulighet).
Med vennlig hilsen
Morten Fredheim
Prosjektleder plan og miljø
Forsvarsbygg utvikling nord
Mobil

: 47 47 32 91

E-post

: morten.fredheim@forsvarsbygg.no

Internett : www.forsvarsbygg.no
Besøksadresse : Rød brakkerigg, Heggelia Leir, 9325 Bardufoss
Direkte post

: Postboks 1023, 9326 Bardufoss

Postadresse

: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Sentralbord

: 815 70 400
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-----Opprinnelig avtale----Fra: Fredheim, Morten
Sendt: 15. mai 2015 13:01
Til: 'fmtrobr@fylkesmannen.no'; 'fmtrjgb@fylkesmannen.no'; 'frode.lowo@malselv.kommune.no';
'stine.larsen.loso@tromsfylke.no'; 'Harald.Os@mattilsynet.no'; 'fmtrlah@fylkesmannen.no';
'ronald.jorgensen@tromsfylke.no'; 'EllenTorill.Espnes@malselv.kommune.no'
Emne: Mauken-Blåtind søf - Etterprøvingsprogram - Samrådingsmøte 1 om deltema "Reindrift", "Landbruk"
og "Friluftsliv og hytter"
Når: 12. juni 2015 12:00-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma, Wien.
Hvor: Skogrukets hus/Videokonferanse ("Spildra")

Til
Fylkesmannen i Troms v/Oddvar Brenna, Jan Gunnar Brattli og Lone Alien Høgda
Troms Fylkeskommune v/Ronald Marius Jørgensen og Stine Larsen Loso
Mattilsynet v/Harald Os
Målselv kommune v/Frode Herje Løwø og Ellen Torill Espnes
Balsfjord kommune (møteinvitasjonen sendes som e-post til rådmannen)
Mauken-Blåtind søf – Etterprøvingsprogram – Samrådingsmøte 1 om deltema
«Reindrift», «Landbruk» og «Friluftsliv og hytter»
Forsvarsbygg viser til møtet den 20.februar i år, samt info i e-post datert 22.04.2015.
Det er avtalt med Norut Tromsø AS at de skal ha klart et forslag til et evalueringsskjema for
deltema «Reindrift», «Landbruk» og «Friluftsliv og hytter» innen mandag 8.juni.
Forsvarsbygg legger opp til en umiddelbar videresending av Norut´s leveranse til dere som
fagmyndigheter.
Dere innkalles i den anledning i henhold til tidligere varsel til et «Samrådingsmøte 1» fredag
12.juni.
Møtet kan forhåpentligvis gjennomføres som en videokonferanse, med oppmøte hhv.
Skogbrukets Hus på Andselv (møterom 1.etasje) og Fylkeshuset i Tromsø («Spildra»).
Av hensyn til ferieavvikling etc. er det behov for en beslutning fra Forsvarsbygg og berørte
fagmyndigheter til Norut Tromsø AS om videre arbeid med etterprøving senest 23.juni (NB!
Ikke 1.juli slik jeg skrev i e-post av 22.04.2015). Det er derfor ønskelig å beramme også et
«Samrådingsmøte 2» (foreløpig) fredag 19.juni kl. 09.00-11.30 i tilfelle vi har behov for det
(egen møteinnkalling).
Oddvar: Kan du være behjelpelig med å sjekke tilgang til møtefasiliteter på Skogbrukets Hus og
møterom «Spildra» disse datoene?

NB! Jeg ber om at dere videreformidler denne møteinnkallinga til eventuelle andre
aktuelle deltakere i egen organisasjon.
Med vennlig hilsen
Morten Fredheim
Prosjektleder plan og miljø
Forsvarsbygg utvikling nord
Mobil

: 47 47 32 91

E-post

: morten.fredheim@forsvarsbygg.no
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Internett : www.forsvarsbygg.no
Besøksadresse : Rød brakkerigg, Heggelia Leir, 9325 Bardufoss
Direkte post

: Postboks 1023, 9326 Bardufoss

Postadresse

: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Sentralbord

: 815 70 400
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