MØTEREFERAT

Møte i samarbeidsrådet
Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt
Tid (dato, fra kl til kl):

31.05.2017

Kl. 14.00 - 16.20

Innkalt av (avd. og navn):

Forsvarsbygg markedsområde nord
v/Thor Eirik Bakken

Sted:

Takelvdal grendehus

Referanse:
Deltakere:













Heia-Skjold v/Ole Bernhard Sørensen
Storjord-Olsborg v/Kristian Karlsen
Sagelvvatn-Heia v/John Øverli
Olsborg-Midtre Takelvdal v/Trond Solli
Midtre Takelvdal – Heia v/Odd-Ivar Stenseth (vara)
Ytre Fisklausvatn v/Edmund Øystad
Målselv kommune v/Frode Løwø
Balsfjord kommune v/Ylva Sneve
Forsvaret Skytefeltadministrasjonen v/Odd Ivar Klokkerhaug
Forsvaret Plassmajor Skjold v/Kristian Ouren
Forsvarsbygg FBUN v/Morten Fredheim (siste del av møtet)
Forsvarsbygg FB MONO v/Thor Eirik Bakken

Referent:

Thor Eirik Bakken

Ordstyrer:

Thor Eirik Bakken

Ikke møtt:
 Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt
 Statskog SF
Saksliste:
Sak

1 Innledning og informasjon fra Forsvarsbygg

Sak

2 Informasjon fra Forsvaret

Sak

3 Innmeldte saker

Sak

4 Søknad om Utslippstillatelse - Status

Sak

5 Runde rundt bordet

Kommentert [MF1]: Sak 5

Postadresse

Fakturaadresse

Telefon

E-postadresse

Org. nr.

Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

815 70 400

post@forsvarsbygg.no

975 950 662

Telefaks

Internett

Bankkonto

23 09 78 03

www.forsvarsbygg.no

4714 10 00280
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Sak 1

Informasjon fra Forsvarsbygg v/Bakken

Aktuelt:
Det innledes med bilder og en diskusjon rundt bruk av terreng og graving, spesielt i området rundt Gåsefjell.
Det vil bli gjennomført en befaring for å se på skader når snøen er borte. Stenseth ønsker å bli invitert med.
Det er ingen pågående byggeprosjekter i Mauken-Blåtind for tiden, så fra Forsvarsbygg sin side vil det kun bli
gjennomført normal drift og vedlikehold. Bla skal merkingen rundt feltet vedlikeholdes, dvs at mangler og feil
skal rettes.
Oppfølgingssaker fra forrige møte:
- Ved forrige møte bestemte Samarbeidsrådet at alle som er part i Blåtindskjønnet som rettighetshaver
skal ha rett til å få utlevert nøkkelkort til bommene, selv om de ikke har grunn i feltet. Kristian
Karlsen mener at dette ikke nødvendigvis er riktig. Saken drøftes og landes med at vedtaket
opprettholdes. Enkelte grunneiere stusser på at noen uten grunn i skytefeltet har fått nøkkelkort, men
dette er altså årsaken.
- Saken vedrørende redusert røyebestand i Mårelva ble utkvittert i fjor høst ifm befaring mellom
Kristian Karlsen, Forsvarsbygg og Forsvaret, samt møter med Fylkesmann og Fylkeskommune. Det
er et naturlig rasområde som har ført til endringer i vannveiene. Karlsen vil forsøke å skaffe midler til
tiltak.
- Vannverk i Takelvdalen. Saken er i bevegelse ift å lande en løsning der Målselv kommune er
involvert. Forsvaret vil også sørge for å få merket nedslagsfeltene og vannverkene på sine øvingskart.
- De elektroniske bommene er nå delvis i drift, men to bommer har skader som må rettes ila
sommeren. Behov for nøkkelkort meldes fortløpende til Bakken.
Elgjakt:
Nye jakttider har ført til at Forsvarsbygg har tilskrevet grunneiere for å forsøke å få til en minnelig ordning
for å sikre at Forsvaret ikke mister mer utdanningstid. Så langt har man ikke kommet så langt at man har
samlet seg til et møte, og tiden går fort. Forsvarsbygg jobber derfor parallelt med at jakttiden i Blåtind skal
innskrenkes til 31 oktober. Samtalene på møtet gir likevel håp om at man kan samles å diskutere en minnelig
løsning. Bakken vil ta initiativ til et møte.

Sak 2

Innmeldte saker

Intet

Sak 3

Orientering fra Forsvaret

Ouren informerer kort om planlagt aktivitet. Det er ingen spesielle aktiviteter planlagt annet enn ordinær
utdanning og blindgjengerrydding
Annet:
Det har kommet en søknad fra en klubb som skal kjøre motorsykler fra Sør-Norge til Nordkapp. De har bedt
om å få kjøre sammenbindingsvegen fra Storjorda til E6 den 1 juli. Samarbeidsrådet mener enstemmig at
dette er ok, forutsatt at man holder seg på vegen og selvsagt tar de nødvendige hensyn.

Sak 4

Utslippstillatelse.

Morten Fredheim informerte om status i arbeidet med Utslippstillatelse for Mauken-Blåtind. Saken har stått
litt i rå i påvente av at Utslippstillatelsen for Setermoen skulle bli ferdig, da denne danner malen for hvordan
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søknadsprosessen skal foregå. Søknaden for Blåtind planlegges nå oversendt Fylkesmannen ila sommeren, og
det vil deretter bli gjennomført folkemøter i begge kommuner. Deretter vil søknaden bli lagt ut på offentlig
høring i fire uker, der alle kan komme med merknader.

Sak 5

Runde rundt bordet.

Ole Sørensen:



Viser til en nabo som har blitt avvist ift å få utlevert nøkkelkort. Bakken orienterer om bakgrunnen
for dette. Han har ingen rettigheter, hverken som grunneier eller gjennom avtaler eller skjønn.
Synes det er stygt etter diverse manøvrering og graving rett øst for SIBO, og sier at mange turgåere
reagerer på dette. Forsvaret kan bekrefte at området er «tøft» brukt, men at det er slettet til. Denne
typen terrengbruk vil nok fortsette, og er en viktig del av grunnen til at skytefeltet er der. Kravet om
opprydding/tilsletting gjelder dog.

John Øverli:


Bemerker at brua opp mot Øverli er veldig smal ift de kjøretøyer Forsvaret bruker, og at Forsvaret
eller kommunen kanskje bør vurdere å utvide brua. Bemerkningen noteres herved ned.

Kristian Karlsen:








Mener at alle i Samarbeidsrådet må sette seg bedre inn i Blåtindskjønnet
Kritiserer ordlyden i brevet fra Bakken vedrørende elgjakt, og mener at mange opplevde
konklusjonen som en trussel om rettsak dersom grunneierne ikke gjorde som Forsvarsbygg ønsket.
Er bekymret for skuterkjøring i svært skredfarlige områder, og mener alle må gjøre sitt for å hindre
dette, herunder anmelde hvis man er ser slike hendelser.
Kritiserer Klokkerhaug for å ha gitt noen lov til å kjøre, overnatte og jakte rype i Skardalen.
Klokkerhaug tilbakeviser dette, og sier han kun har lånt bort et bygg til overnatting. Ingen tillatelse til
hverken jakt eller kjøring ble gitt, rett og slett fordi dette er noe han ikke bestemmer over.
Karlsen er skuffet over ikke å ha fått nøkkelkort. Bakken understreker at det skal han få. Det er bare
å melde inn behov.
Karlsen stiller spørsmål med bruk av begrepet «økt» ift forrige møtereferat ifm svar på dette med
bruk av antall skytedager i Skardalen. Begrepet økt er ikke brukt i Blåtindskjønnet. Bakken forklarer
at ved bestilling av baner bestiller man en eller flere økter. En dag består av flere økter, dvs før lunsj,
mellom lunsj og middag, kveld og natt. Svaret i forrige referat viser bare hvordan man gjennom
innmeldt rapportering har beregnet antall skytedøgn i Skardalen. I snitt kan man si at to økter utgjør
ett døgn.

Trond Solli


Understreker viktigheten av å sikre drikkevannskildene mot uheldig aktivitet vha merking og
øvingskart.

Odd Ivar Stenseth:


Ønsker å bli med på befaring på Gåsefjellet når snøen er borte.
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Bekymret for økt manøver, spesielt med tunge kjøretøyer, utenfor veg. Han synes det er unødvendig
mye ødeleggelser av i terreng og av skog. Forsvaret bekrefter at det har vært flere uheldige episoder
siste år.

K Ouren avslutter med å understreke hvor viktige skytefeltene er for Forsvaret ift utdanning av befal og
soldater.

Neste møte.
Forsvarsbygg inviterer til neste møte.

