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Innspill til forslag til planprogram for Fylkesplan for Troms 2014 - 2023 
 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Troms er kjent med at Troms fylkeskommune har forslag til  

planprogram til Fylkesplan for Troms 2014 – 2023 på høring, og ønsker å komme med innspill.  

 

FNF Troms synes det er positivt at det lages en fylkesplan med lang tidshorisont slik at en kan 

legge langsiktige strategier for utviklingen i Troms. Vi ønsker å komme med ytterligere innspill til 

de mer spesifikke mål, strategier og tiltak, (herunder handlingsprogrammet) til høsten, slik det 

oppfordres til i høringsbrevet.  

 

Målområdene 

 

Nordområdene 

FNF Troms ønsker å gi noen korte betraktninger rundt to av de fire målområdene. Det ene 

målområdet er «Nordområdene» (herunder næringsstrategier). FNF Troms minner om at det er et 

stort press på naturressursene i nord som følge av drivkrefter for blant annet økt mineral-, 

petroleums- og havbruksvirksomhet. I tillegg kommer de mange søknadene om vind- og 

vannkraftutbygging i fylket. FNF Troms mener det er viktig med balanserte strategier under dette 

målområdet. Det er viktig at det ikke blir et ensidig fokus på de nevnte næringene da de blant annet 

vil by på store utfordringer for miljø, natur og friluftsliv m.m. Det er avgjørende å også inkludere 

næringer som reiseliv og fiske, samt andre næringsveier. Det er nødvendig å ta opp hvordan en 

ønsker at Troms og landsdelen for øvrig skal utvikle seg i tiden fremover og at en stiller kritiske 

spørsmål til hvordan en storstilt ekspansjon i utnyttelsen av naturressursene vil påvirke blant annet 

friluftsliv, natur og kultur i fylket. 

 

Folkehelse 

Hva gjelder målområdet «Folkehelse» vil vi minne om viktigheten av at arbeidet er tverrsektorielt. 

Folkehelseperspektivet må gå som en rød tråd gjennom alle planer og sektorer om en skal lykkes i 

å få en friskere befolkning. Vi ønsker særlig å trekke fram friluftslivets store verdi for folkehelsen 

og håper dette løftes i planperioden. Friluftsliv og folkehelse går ut over en spesiell etat, for 

eksempel kulturetaten hvor det i dag er forankret, og krever felles tverrsektorielle løft. 

Samferdselsetaten er særlig viktig for disse to temaene gjennom god tilrettelegging for aktiv 

transport og kollektivtrafikk, samt at utdanningsetaten er avgjørende for tilrettelegging for 

friluftsliv og uteaktivitet i skolen. Videre har nærings- og miljøetaten stor påvirkning på friluftsliv 

og folkehelse gjennom planlegging av for eksempel vannforvaltning, vann- og vindkraftverk og 
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reiseliv. FNF Troms oppfordrer til å tenke helse i hver en plan og å løfte friluftsliv som en viktig 

strategi i dette arbeidet.     

 

Arealpolitiske retningslinjer 

FNF Troms synes det er positivt at den nye fylkesplanen vil inneholde et kapittel om regionale 

arealpolitiske retningslinjer. Dette er et meget viktig tema og bruken av arealer er ofte kilde til 

interessekonflikter. FNF Troms vil minne om at Troms tapte 105 km2 villmarkspregede områder i 

perioden 1998-2008, og at presset har økt ytterligere de siste årene. Energisektoren er i dag 

hovedårsaken til reduksjonen. Norge har en rekke målsetninger og stortingsmeldinger om å ivareta 

inngrepsfri natur, og ifølge Direktoratet for Naturforvaltning er tapet størst i Nord-Norge, noe som 

gir oss et ekstra ansvar for å ivareta gjenværende områder i størst mulig grad. Attraktive arealer er 

viktige for friluftsliv, helse, bolyst, identitet, reiseliv, biologisk mangfold m.m. Hva angår 

sistnevnte har vi i Norge i dag 2400 truede arter og 80 rødlista naturtyper, hvor nær 90 % av disse 

er truet på grunn av arealforvaltningen. Riksrevisjonens rapport om norsk arealplanlegging og -

disponering fra 2006-2007 viser også at bruken av arealer ikke er bærekraftig. Det er viktig med 

restriktive arealpolitiske retningslinjer som ivaretar verdien av lnf-områder, inngrepsfri natur, 

strandsone, grønne lommer, hundre-meterskoger, trygge skoleveier og uteområder osv. Det er også 

avgjørende at sumvirkninger tillegges stor vekt i retningslinjene.  

 

Kunnskapsgrunnlaget 

FNF Troms er glad for at det har vært mange innspill og bred medvirkning for å danne 

kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi, og at dette vil brukes videre i planprosessen. Vi ser 

også at mange av våre tidligere innspill er forankret i kunnskapsgrunnlaget og vi håper disse tas 

høyde for i utarbeidingen av fylkesplanen. FNF Troms er meget fornøyd med jobben 

fylkeskommunen har gjort gjennom kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i fylket. Vi 

skulle også gjerne sett at kunnskapsgrunnlaget for landskap løftes ytterligere (blant annet ved at 

kartleggingene fra Nordreisa og Lyngen gjennomføres i hele fylket) og at kunnskapsgrunnlaget for 

biologisk mangfold i Troms blir styrket.  

 

Medvirkning 

Det er viktig med reell medvirkning i plansammenheng og det er positivt at fylkeskommunen 

vektlegger dette. FNF Troms ønsker at natur- og friluftsorganisasjonene sikres plass på det tiltenkte 

planseminaret i oktober, gjerne koordinert gjennom FNF. Vi ønsker også å bli invitert til de egne 

samlingene knyttet til de valgte målområder. Vi vil gjøre oppmerksom på at medlemmene i natur- 

og friluftsorganisasjonene er frivillige og som regel har eget arbeid på dagtid, det vil da være fordel 

å ha referanse- og informasjonsmøter også på ettermiddag/kveld.  

 

 

FNF Troms ønsker å være med videre i prosessen og vil gi ytterligere innspill til høsten.   

 

FNF Troms ønsker Troms fylkeskommune lykke til med ferdigstilling av planprogrammet. 

   

 

For Forum for Natur og Friluftsliv Troms 

Eivind Høstmark Borge 

Fylkeskoordinator 
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