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Høringsuttalelse til reguleringsplan for Folkeparken i Tromsø kommune
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Tromsø kommune har reguleringsplan
for Folkeparken ute på høring. FNF Troms ønsker å komme med innspill i saken.
FNF Troms finner det gledelig at Tromsø kommune lager en ny reguleringsplan for Folkeparken,
nå som festeavtalen fra 1911 med Opplysningsvesenets fond er utløpt. Vi støtter formålet med
reguleringen; å sikre Telegrafbukta og Folkeparken som friområde for framtida, samt å sikre
kommunens rettigheter til å gjennomføre tilretteleggingstiltak i planområdet. Det er positivt og
viktig at det trekkes fra at området «med denne planen i overskuelig tid vil bli brukt som et viktig
rekreativt nærområde for byens befolkning.» FNF Troms synes områdets store verdier for natur og
friluftsliv har kommet godt fram i reguleringsplanen, vil understøtte dette, og at kommunen viser
en god vilje til å ivareta disse verdiene.
Kartlagte friluftsområder
FNF Troms viser til verdikartleggingen av friluftsområder, gjennomført av Ishavskysten friluftsråd,
som i dag ligger ute på høring. Kartleggingene viser planområdets særs store verdier for friluftsliv.
Med unntak av Sorgenfrifjæra som har verdi C (registrert), har hele resten av planområdet A-verdi
(svært viktig friluftsområde). Områdene er blant de mest brukte i Tromsø, besøkt av et stort spekter
av brukergrupper gjennom hele året. Området har særlig tilleggsverdi da det representerer et av
Tromsøyas få attraktive fjærearealer. Vi vil også trekke fram at sjøarealet utenfor er kartlagt med
verdi A, og finner det gledelig at deler av at sjøarealene er inkludert i planområdet. Det er
nødvendig å se dette grensesnittet i sammenheng. Vedtatt verdikartlegging bør ligge ved som et
temakart til reguleringsplanen.
Tilrettelegging
Det er positivt at området kan videreutvikles med differensiert tilrettelegging for allmennheten,
inkludert universell utforming. Organisasjonene etterspør utvidede og forbedrede
parkeringsmuligheter for sykkel i Telegrafbukta, noe som nevnes i 4.4.4. Videre ønsker vi å
understreke viktigheten av at toalettfasilitetene i Telegrafbukta bør være åpne hele året. Dette er
avgjørende for et bynært område som brukes så intensivt gjennom hele sesongen. Videre ønsker vi
å trekke fram viktigheten av drift og vedlikehold av infrastrukturen. Dette gjelder særlig vinterstid.
Vi ser gjerne at det inkluderes en plan for brøyting / rydding av utvalgte gang- og turstier i
Telegrafbukta/Folkeparken vinterstid. I Tromsø er det behov for noen nærturområder som er bedre
tilrettelagt for en større brukergruppe også i den mørke årstiden. Telegrafbukta vil kunne passe
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godt til dette formålet og skape en tiltrengt variasjon fra gangveier og lysløype. Dette vil også være
formålstjenlig i et folkehelseperspektiv og stimulere flere til å gå ut i en tid på året hvor noen finner
det mer utfordrende.
Statlig sikring
Etter hva FNF kjenner til har Tromsø kommune kommet langt i prosessen med statlig sikring av
deler av Telegrafbukta/Sørspissen området. Vi synes det er flott at dette virkemiddelet, sammen
med en ambisiøs og langsiktig reguleringsplan, tas i bruk for å sikre allmennhetens interesser i
området. Dette vil også igjen kunne utløse flere midler til tilretteleggingstiltak og videre utvikling.
Vi oppfordrer til at statlig sikring inkluderes som et tema i reguleringsplanen da det er tett knyttet
sammen med formålet med reguleringsplanen.

FNF Troms gir sin støtte til kommunens ivaretakelse av Folkeparken, har tillit til at de allmenne
interesser, frilufts- og naturverdier ivaretas gjennom reguleringsplanen og ønsker lykke til med
ferdigstilling. Vi ber om å bli kontaktet dersom våre medlemsorganisasjoners interesser berøres i
videre arbeid og ser fram til fortsatt samarbeid om en aktiv Folkepark.
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