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Høring og offentlig ettersyn av planprogram samt varsel om oppstart
av regional plan for reindrift
Forsvarsbygg viser til mottatte varsel om oppstart av regional plan for reindrift i Troms og med
ettersyn av planprogram. Forsvarsbygg gir innspill for å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.
Vi forstår at den regionale planen skal bidra til å understøtte reindriftens arealbruksinteresser,
herunder bidra til målet om å utvikle en økologisk, økonomisk og kulturmessig bærekraftig
næring. Det synes hensiktsmessig å etablere en regional helhetsvurdering av arealbruksbehovet
også for å sikre en god samordning opp i mot øvrige arealbruksinteresser.
Forsvaret er nevnt i planprogrammet som en av flere sektorinteresser som reindriften vil ha et
samordningsbehov med. For Forsvaret er Troms et viktig tyngdepunkt hvor den største
aktiviteten er knyttet til Forsvarets landbaserte virksomhet i og i tilknytning til de etablerte
øvingsområdene Setermoen i Bardu kommune, Mauken-Blåtind i Målselv og Balsfjord
kommuner og Sørlimarka i Harstad kommune. Forsvarets arealbruk i disse områder er i all
hovedsak avklart i gjeldende planer, og samordningen med reindriftsinteressene forventes å
kunne videreføres som i dag. Det må samtidig legges vekt på at store deler av fylket utenom
disse faste områdene benyttes til øvingsvirksomhet i varierende omfang og tidsrom enten med
basis i inngåtte kontrakter med grunn- og rettighetshavere eller med basis i Rekvisisjonsloven.
Tilgang til arealet i Troms er for Forsvaret avgjørende for å kunne opprettholde et nødvendig
øvelses- og utdanningsnivå. Vi forutsetter at planarbeidet omtaler utfordringene rundt den felles
arealbruken til Forsvaret og reindriften, og at planen søker å finne løsninger for sambruken.
Vi ser fram til å bidra i en videre dialog slik planarbeidet måtte foranledige i grensesnittet opp
imot Forsvarets arealbruksinteresser.

Haakon W Øberg
Stabsdirektør eiendomsstyring
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