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Evenes flystasion og Harstad/Naruik lufthavn, Evenes - regulerinqsplan med konsekvensutredning
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Figur 1 Planprogrammets avgrensing av planområdet.
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TASJON OG HARSTAD/NARVIK LUFTHAVN
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Hei!

Petter Paulsen < pettepa@online.no>
torsdag 21. september 2017 04.07
' margrete.dahl @forsvarsbygg.nol
Bjørn Tversland; Randulf Fjeltheim; Svendsen, Einar; post@nor-handel.no;
' DagErik.Gronnerod@tjeldsund.kommune.no';' Kai Mathisen'
Evenes storvald, til høring.

Til høring ang Evenes flystasjon.

Evenes storvald består av jaktfeltene Lakså, Liland, Evenes/ Myrnes, Tårstad og Skar og forvalter elgstammen i

vestre del av Evenes. Flyplassen ligger innijaktfeltet til Evenes / Myrnes og tett på Tårstad i vest.
Elgen har etablert «trekkruter» rundt flypiassen og eventuelle utvidelse av arealer, endring av gjerder vil påvirke
disse.

Evenes storvald med sine grunneiere har derfor ønsker å bli holdt orientert om planer som kan påvirke
elgforvaltningen i vestre del av Evenes.

Mvh
Petter Paulsen, leder

Kopi til Bestandsplanområde, sekretær Viltfaglig utvalg.
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Til reguleringsplanen fra Evenes storvald.
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Evenes storvald er et av tre storvald i Evenes Bestandsplanområde som dekker hele kommunen.
Elgjakt i Evenes er en stor resurs for grunneiere, årets tildeling er på 34 dyr bare i Evenes storvald.
Evenes storvalds areal er fra Tjeldsund kommune i vest til og med Dragvik i øst. ( natokaia)
Evenes lufthavn / flystasjon ligger innenfor Evenes / Myrnes jaktfelt.
Vi er kjent med at det planlegges ny gjerdetrase rundt flyplassen og denne vil / kan få store
konselivenser for bevegelsesmønster / trekkveier for elgen. Elgen har etablert trekkmønster både på
vest, sØr og østsiden av dagen gjerde.
Ny gjerdetiase kan hvis def ikkå planlegges i samarbeid med oss og Viltfaglig utvalg også utgjøre en
sikkerhetsrisiko for påk3ørsler langs El0, da spesielt strekningen kryss E10 Tårstad og til Nautåbrua.

\--ivenes storvald kan ikke se å ha mottatt infoimasjon om planlagt trase, dette ble Oef Uedt om på
-o-omøte på Tårstad.?

Figur 2 i planen har en stiplet linje som beskriver planområde, hvis ny gjerdetrase er det samme som
stiplet linje har vi ei utfordring.

Ønsker å få titsendt kart som viser planlagt ny gjerdetrase.
Ønsker også et mØte slik at vi kan få fettes forståelse av prosessen.

mvh
Petter Paulsen
leder Evenes storvald.


