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Svar på varsel om oppstart samt offentlig ettersyn av planprogram
for regional plan for reindrift - Troms fylke
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 12. april 2017.

TELEFON + 47 73 90 46 00

Om saken
Fylkesrådet i Troms har utarbeidet forslag til planprogram – regional plan for reindrift i
Troms. I planprogrammet legges det opp til å fastsette regionale retningslinjer for
arealbruk. Hensikten er å ivareta nasjonale og regionale hensyn i knyttet til
reindriften. Retningslinjene skal legges til grunn for kommunal planlegging. I løpet
av prosessen skal det også avklares om det skal tas i bruk regional
planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk. Tema som skal belyses,
beskrives og utdypes er arealutfordringer, reindriften som næringsaktør og kulturell
bærekraft.
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Uttalelse fra DMF
DMF ser arbeidet med den regionale planen som et interessant og utfordrende arbeid.
Vi er opptatt av å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for fremtiden og
kommende generasjoner, samt å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn. DMF bistår
gjerne i arbeidet med den regionale planen ut fra våre ressurser dersom det er
ønskelig.
Vi har ingen kommentarer til planprogrammet, men vi benytte anledningen til å vise til
kartgrunnlag som kan være av interesse for deres videre arbeid.
Kartgrunnlag mineralske ressurser:
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gode og oppdaterte data over
mineralressurser i Troms. Gjennom MINN – NGUs program for kartlegging av
mineralressurser i Nord-Norge er det gjort en del nykartlegging med formål å finne nye
områder for råstoffutvinning. Når det gjelder geofysikk er det ca 80% dekning av Troms
fylke, men ikke alt av det eksisterende er høyoppløselige data. Lenke til sluttrapport
for MINN, finnes her: http://www.ngu.no/publikasjon/minn-sluttrapport.
NGU gjør tilpasninger i mineralressursdatabasene som kan være relevant for
arealforvaltningen, for eksempel oppdaterte areal for forekomster og
prospekter/hensynssoner (det forventes at det meste er på plass i løpet av 2017) og

klassifisering av betydning/viktighet og beslutningsdokumenter for de forekomstene
med nasjonal og internasjonal betydning.
Geografisk oversikt over bergrettigheter og uttak finnes på DMFs sider
https://minit.dirmin.no/kart/.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Inger Anne Ryen

seksjonsleder

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Inger Anne Ryen

Mottakere:
Troms fylkeskommune

Postboks 6600

9296 TROMSØ

2

