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Til adressater iflg. vedlagte oversikt 

FJELLTJENESTE I TROMS 

·;. Det vises til vedlagte forslag om fjelltjeneste i Troms,
utarbeidet av fylkesmannens miljøvernavdeling oktober 1982. 

Krav om å få etablert et fjelloppsyn eller utmarksoppsyn i 
Troms har vært reist ved en rekke anledninger. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling har nå lagt fram et forslag om å etablere en 
fjelltjeneste som skal ta seg av oppsyns- og skjøtselsoppgaver. 
i de indre fjellområdene i Troms. Disse områdene er alt over
veiende statsgrunn. 

Aktuelle oppsynsoppgaver omfatter jakt, fiske, verna områder, 
reindrift, motorferdsel og inngrepss�ker. 
Aktuelle skjøtselsoppgaver omfatter bl.a. 'viltregistreringer, 
vilt- og fiskestelltiltak, bygging og vedlikehold av enkle an
legg for friluftslivet, renovasjon, merking av løyper og fjell
sikcing. 

Det foreslås opprettet stillinger tilsvarende 4 årsverk, ut
styrt med snøscootece, båter, sambandsutstyr m.m. Investerings
kostnadene anslås til 450.000 kroner, mens de årlige driftsut
giftene anslås til 600.000 kroner. Kostnadene foreslås dekket 
ved bidrag fra Miljøverndepactementet, o;.rektoratet for vilt-
og ferskvannsfisk, Direktoratet for statens skoger og kommunene. 
En del av dette er midler som allerede i dag brukes til til
svarende oppgaver. 

Tee mulige alternativer for administr:atiV'.:tilknytning peker 
seg ut: Statens skoger v/Troms skogorvaltning, fylkesmannens 
miijøvernavdeling og Troms politikammer:. 

Ei permanent, helårlig fjelltjeneste som skisser:t, vil kunne 
forebygge brudd på lover:, for:skcifter og r:ettighetec. Den 
vil kunne yte hjelp til publikum som fer:des i fjellet. For 
de offentlige etatec og frivillige organisasjonec som for-
valtec ansvaret for fjellomr:ådene, vil fjelltjenesten utgjøce 
et viktig t"edsk.tp foc vurdering av forholdene og iverksetting 
av nødvendige tiltak. Det må imidlct"tid presiseres �t den 
:,ki:,!ic1·te fjelltjenesten ikke er ment .\ erstatte ,,lle cksisteL"cnclc 
onl11i.1HJCI' p,\ delte f�ltct. Den k.in v,t:t·c en crsl.itning for 
enkelte nq et :,11pplc111ent for .111dr·c. 
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Forslaget am fjAll�ieneste bør vurderes i sa.rrenheng merl det 
�ylig framlaste forslaget til administrasjon av småviltjakt 
og innlandsfiske på statens grunn i Troms. 

Fylkesmannen ber om uttalelse til forslaget innen 31. desember 
1982. 

Flere eksemplarer av forslaget om fjelltjeneste i Troms kan fås 
ved henvendelse til fylkesmannens miljøvernavdeling. 
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Saksbehandler: Naturverninspektør Bjørn Johansen 
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