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Ang. oppstart av Tamok Fjellbygd
Planområdet f6r Tamok Fjellbygd, del av gnr 43, bnr 23 i Balsfjord kommune, år ett centralt
och viktigt betesområde för Könkåmå sameby. Därför avger vi följande anmärkningar till
dokumentet "Varsel om oppstart av detaljregulering/konsekvensutredning for området
Tamok Fjellbygd".
I dokumentet "Varsel om oppstart..." finns ett allvarligt sakfel. På sidan tre står det att
"området ble lite brukt til reindrift og friluftsliv i årene för skogsbilveien ble bygd". Måhånda
ståmmer detta når det gåller friluftslivet men det år helt fel vad gåller renskötseln. Området
dår Tamok Fjellbygd planeras har sedan urminnes tid varit ett viktigt kårnområde för
renskötseln. Att ett så grovt sakfel finns med i dokumentet visar på att det slarvats med
bakgrundsfakta. Könkåmå sameby kråver dårför ett enskilt möte med Tamok Fjellbygd dår
åven Fylkesmannen i Troms och Balsfjord kommune medverkar.
Vidare står det i dokumentet att "forslagsstiller har hatt möte med styrelsen i Könkåmå
sameby for å se på muligheten for en praktisk/juridisk bindende avtale for at den planlagte
utbyggingen ikke skal hindre utövelsen av reindrift i området". För att detta ska vara möjligt
kråvs befaring på området samt ett möte mellan Könkåmå sameby och Tamok Fjellbygd dår
åven Fylkesmannen i Troms och Balsfjord kommune medverkar.
Ytterligare skål till att en befaring måste åga rum år att utbyggnaden enligt "Varsel om
oppstart..." ska ske i faser. I en första fas år det aktuellt att detaljreglera ett område på
1313,6 dekar med uppemot 50 stugenheter, 2 bostadstomter och en ny avkörningsvåg från
fylkesvåg 87. I tillågg till detta ska grendehuset få ett nytt anvåndningsområde, och ett nytt
caffl ska anläggas uppe på höjden. I dokumentet framkommer det också att ifall den första
fasen blir vållyckad så kommer ytterligare stugor att byggasinom det avsatta området FT 6.

