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Innspill til oppstart for forvaltningsplan for Bergsøyan landskapsvernområde
med dyrelivsfredning
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms takker for å få komme med innspill til oppstart for
forvaltningsplan for Bergsøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning.
FNF Troms svært positive til det pågående arbeidet hos fylkesmannen hva gjelder å lage
forvaltningsplaner for verneområdene i Troms, for langsiktig og forutsigbar forvaltning. Det er
viktig med en bred prosess med reell medvirkning for å fange opp nyanser i interessefelt, samt bruk
og vern. FNF Troms er glade for verneformen tas i bruk i Troms for å ivareta natur, biologisk
mangfold, landskap m.m., samt for at friluftsliv og naturopplevelser samtidig ofte er en del av
formålsparagrafen. Å legge strategisk til rette for at verdifull natur også kan benyttes til læring,
rekreasjon, mestring og naturopplevelser m.m. er essensielt i en forvaltningsplan.
Bergsøyan landskapsvernområde er et særegent og vakkert landskap med høye verdier. Området er
yndet for friluftsliv, særlig for kajakkpadlere og folk med småbåt. De mange små øyene, med
sandstrender og skjærgårder, skaper en idyllisk ramme i et storslått og alpint kystlandskap.
Verneverdiene er godt beskrevet i høringsutkastet og foreslåtte tema til forvaltningsplanen ser ut til
å ivareta aktuelle interesser. Friluftsområdet på Store Færøya blir særlig viktig å videreutvikle i
planarbeidet.
FNF Troms takker for å ha blitt invitert med i referansegruppa. Dette setter vi pris på. Vi har
diskutert saken og kommet fram til at det viktigste for oss er at et representativt utvalg av de
interesserte organisasjoner, som er med i FNF-nettverket, kan være representert i referansegruppa.
Vi ser dette som en større fordel enn at for eksempel FNF-koordinator skal sitte i en mengde ulike
verneområde-utvalg, hvor egentlig de lokale organisasjonene rundt om i fylket har større kunnskap
om sine områder. Vi ser at dere i stor grad har ivaretatt dette ved å sende invitasjon og informasjon
direkte til berørte lokallag, for eksempel Berg Jeger- og Fiskeforening, samt til Senja Turlag.
Sistnevnte har ingen direkte turaktivitet i landskapsvernområdet og takker derfor nei til å sitte i
denne referansegruppen, da de gjerne ønsker å fokusere begrensede ressurser på annen aktivitet.
Blant annet er de aktivt med i faglig rådgivende utvalg for Ånderdalen nasjonalpark.
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FNF Troms, c/o Bioforsk Nord Holt, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 4141 7339 E-post: troms@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms
FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms som til sammen representerer rundt 15000
medlemmer. Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms,
4H Troms, KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms,
Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

FNF Troms har sendt forespørsel i vårt nettverk om hvem som kar kunnskaper og lyst til å
eventuelt sitte i en referansegruppe for Bergsøyan landskapsvernområde. Vi har fått positivt svar
fra Naturvernforbundet (NNV) i Troms om at dette vil kunne være aktuelt for dem. De har per dags
dato dessverre ikke funnet fram til rette vedkommende som kan passe i en slik sammenheng, men
de jobber nå med saken. Vi håper at vi kan ta kontakt med dere så snart NNV Troms har kommet
med et forslag.
Generelt sett hva gjelder referansegrupper til forvaltningsplanarbeid, ser FNF Troms fordelen i å ha
med både en naturorganisasjon (for eksempel naturvernforbundet) og en friluftsorganisasjon (for
eksempel et turlag eller jeger og fisk). Dette vil kunne skape gode prosesser og ivareta begge sider
av perspektivet hva gjelder bruk og vern. Normalt sett er disse organisasjonene enige, men i noen
tilfeller (særlig hva angår skogvern) kan det være motstridene syn på hvor mye aktivitet som bør
tillates i verneområdet. Ved å inkludere både natur- og friluftsorganisasjoner vil det bli lettere å
finne en god balanse i slike spørsmål.
Selv om FNF Troms i denne anledning foreslår å inkludere de lokale organisasjonene i
referansegruppa ønsker vi gjerne informasjon om prosessen videre i forvaltningsplanarbeidet. Vi
ønsker også å få en rolle i kommende forvaltningsplaner, særlig å kunne bidra som et kontaktledd
ut til ulike interesserte natur- og friluftsorganisasjoner i fylket.
Hva gjelder tilrettelegging for reell medvirkning for referansegruppa anbefaler vi at også møtene
kan legges på ettermiddag / kveldstid da mange frivillige er opptatt med egen jobb på dagtid.
FNF Troms ønsker lykke til med det videre arbeidet, og tar kontakt så snart vi har fått mer
informasjon om hvem som ønsker å bidra i en referansegruppe.
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