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Høringsuttalelse til interkommunal kystsoneplan Kåfjord, Lyngen og Storfjord
kommune
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at interkommunal kystsoneplan for
Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune ligger ute på høring. Vi synes det er positivt at friluftsliv
er gitt god plass i planen og ønsker å komme med noen utfyllende innspill:
- Friluftsliv er den største kilden til aktivitet i Norge i dag og bidrar til naturopplevelser, rekreasjon,
bolyst, reiseliv, folkehelse m.m. Det bør satses på god tilrettelegging og ivaretakelse av attraktive
arealer til dette formål, både på land og i vann.
- Vann er et av de viktigste elementene for friluftsliv, både ferskvann og saltvann, og byr på en
rekke varierte aktiviteter og naturopplevelser.
- Friluftsaktiviteter i tilknytning til kystsonen i Troms kan nevnes: fiske (fra land og fra båt),
fangst, fritidsbåt, kajakk, kaiting, vindsport, dykking, bading, seiling, hvalsafari, fotografering,
besøk av kulturminner m.m. De fleste av disse er også aktuelle og yndet i Lyngenfjorden (inkl.
Storfjorden og Kåfjorden). Lyngenfjorden har en høy verdi for friluftsliv - både gjennom de
aktiviteter som gjennomføres direkte på vannflaten, og gjennom den opplevelsesverdi og
landskapsverdi den gir brukere av de kjente og populære landområdene rundt.
- Det er avgjørende å se strandsonen og vannspeilet i sammenheng. FNF Troms er glad for at dette
er nevnt i planen. Friluftslivet foregår i all hovedsak i dette grensesnittet og en må ivareta feks
gode plasser for strandhugg, bading, fiske, teltplasser osv.
- Regionen er preget av mange høye fjell og relativt smal strandsone. Det er viktig å ha en restriktiv
praksis av utbygging i 100-metersbeltet og ivareta allmenne interesser.
- Det er ønskelig med en grundigere og mer systematisk kartlegging av friluftsverdiene i
sjøområdene i Lyngen, Storfjord og Kåfjord - i tråd med fylkeskommunens kartleggingsprosjekt og
Miljødirektoratet sin håndbok. I kartlegging- og verdisettingsprosjektet til Fylkeskommunen er
hovedsakelig landområdene verdsatt. Dette bør utvides til sjøområdene og resultatene bør
implementeres i kystsoneplanen så snart de foreligger. Et slikt friluftskartleggingsarbeid av
sjøområdene bør være et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og de frivillige. FNF
Troms oppfordrer til dette.
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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.

- Kulturminner og friluftsliv i fjordområdet må sees i sammenheng.
- Kystsoneplanleggingen må knyttes opp mot arbeidet som skjer i vannforvaltningen og med
vanndirektivet. Det må ses på miljøstanden i fjorden, hvilke miljøbelastninger som finnes og hvilke
tiltak som kan settes inn for å heve tilstanden til god eller svært god.
- Medvirkningen i den videre utviklingen av Lyngenfjorden, selv etter at planen er vedtatt, må være
reell og god, og frivillige natur- og friluftsorganisasjoner må tas aktivt med i videre planlegging og
oppfølging.
- Hva angår fiskeoppdrettsanlegg bør en være varsom. En bør blant annet utrede / hensynta
anleggenes effekt på friluftsopplevelsen også fra land, samt effekten den har på båt/kajakkfriluftslivet. Oppdrettsnæringen har også effekt på friluftslivet mer indirekte ved at rømt
oppdrettslaks og lakselus kan ha stor effekt på fritidsfiske. Det å bedrive friluftsliv langs en elv
eller fjord man vet er smittet, eller som har problemer med oppdrettslaks, gir også en forringet
opplevelsesverdi for mange.
- Ved eventuell utbygging av oppdrettsanlegg må friluftsliv, kulturminner og landskap m.m.
kartlegges og tillegges stor vekt i planleggingen. Dette må tas hensyn til på linje med strømforhold
og lønnsomhet i prosjektene. FNF Troms mener det er viktig å legge seg på en restriktiv linje, og er
positiv til at kommunene ønsker å være føre var hva gjelder oppdrett i Lyngenfjorden.
- FNF Troms savner en analyse av samlet belastning av fjordlandskapet. Dette gjelder ikke bare
fjordenes kapasitet på antall fiskeoppdrettsanlegg, men den totale belastningen fjordlandskapet får
ved feks utbygging av småkraftverk i fjellsidene, veibygging, småbåthavner, anlegg i fjorden osv.
Særlig Storfjord og Kåfjord kommuner har mange småkraftverk (også konsesjonsgitte, men enda
ikke utbygde) som setter sitt preg på fjordlandskapet. Dette vil øke dersom alle konsesjonsgitte
kraftverk ferdigstilles. Der hvor det i planen foreslås å legge cluster av oppdrettsanlegg,
forekommer også vannkraftverk og inngrep i fjellsidene, noe som fører til en større samlet
belastning. Vi anbefaler at denne problematikken kommer tydeligere fram i planen, og at storskala
landskapet ivaretas i videre planlegging.
- Angående ferdsel i sjø, farleder og friluftsområder i sjø, savner FNF Troms et bedre
kunnskapsgrunnlag hva gjelder bruk av populære områder/leder for kajakk, så vel som for seiling.
Reiseliv som inkluderer ski og seil er populært og de viktigste farleder bør inkluderes.
FNF Troms ønsker å bli involvert i videre saker som berører våre medlemmers interesser, og
ønsker lykke til i det videre arbeidet.
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