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Innspill til kystsoneplan II for Midt- og Sør-Troms

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er kjent med arbeidet med revisjon av kystplanen for Midt- og 
Sør-Troms og viser til vårt innspill til planprogrammet, se her. 

Dette innspillet vil primært være ment for å styrke kunnskapsgrunnlaget. Vi har vært i kontakt med en 
rekke organisasjoner som bidrar med sine kunnskaper. Flere av disse, blant annet Ofoten- og Sør-Troms 
JFF, samt Midt-Troms Havpadleklubb, sender inn direkte til Lenvik kommune. 

Siden sist innspill har vi fått noen presiseringer fra enkelte organisasjoner, som vi vil inkludere:
- Det er behov for å gjennomføre et systematisk kartleggingsprogram ala Mareano-programmet for 

områdene innenfor grunnlinja, også med vekt på kulturtema.  
- Det mangler i stor grad uavhengige undersøkelser og verdivurderinger innen landskap, uthavner, 

farleder for småbåter o.l., friluftsliv i og på sjø, samt fiskeplasser og oppvekstområder for fugl og 
fisk.

- Konsekvensutredninger for enkeltlokaliteter kan ikke erstatte viktigheten av å ha grunnleggende 
verdivurderinger av kystområdene. Føre-var-prinsippet må derfor tillegges stor vekt.

- Alle utfordringer ved oppdrettsvirksomheten må vurderes, alt fra lakselus, rømming, sykdommer 
og spredning fra anlegget, til marin forsøpling og utslipp av plast i havet grunnet slitasje på for-
rørene. 

- En rekke aktører, deriblant Norsk Industri, melder om at lukkede anlegg vil gjøre seg gjeldene om 
få år. Det er svært viktig å ikke gjøre forhastede vedtak på bruk av areal til oppdrettsnæringen i 
denne revisjonen når vi vet hvilken omstilling næringen gjennomgår, samt at det er knyttet 
betydelige utfordringer til natur og miljø.

Her følger informasjon om viktige områder, formidlet fra noen av organisasjonene. Det må spesifiseres at 
områdene ikke kun har verdi for den enkelte organisasjon som formidler kunnskapen, men for store deler 
av allmennheten:

Tromsø Padleklubb benytter flere av områdene rundt Senja i sin aktivitet. I 2018 og de to forrige 
sesongene har de blant annet tre «Ti på skjæret» turer i området. Disse er høyt skattet og viktige områder.
Les beskrivelsene til Færøyan, Tranøy (Tranøy-kirke) og Hekkingen. 
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https://tipaaskjaeret.wordpress.com/hekkingen/
https://tipaaskjaeret.wordpress.com/tranoy-kirke/
https://tipaaskjaeret.wordpress.com/store-faeroya/
http://www.fnf-nett.no/file=15825


Lemmingvær er en nydelig, frodig, liten øy, full av sandidyller som ligger utenfor sørsida av Senja, noen 
steinkast fra Senjehesten. Se beskrivelse av Lemmingvær på www.turliv.no. 
Korteste padlevei er fra Buvika (ca 3km en vei) eller Stonglandet (ca 5 km en vei). En halv til en snau times 
padling, avhengig av hvor du starter. Fra Å er det f.eks. om lag 6,5 km en vei. Lemmingvær er 
landskapsvernområde med dyrelivsfredning. I tiden fra og med 1. mai til og med 31. juli er det forbud mot 
ferdsel på land på et 238 daa stort område på den sørligste delen av Lemmingvær og på samtlige andre 
øyer, holmer og skjær som inngår i verneområdet. Se forskriften i sin helhet her.

I fjor padlet flere Tromsøpadlere hele yttersiden av Senja, se ruten under.

Midt-Troms friluftsråd har laget en grov skisse over viktige friluftsområder i sjø i Midt-Troms regionen, se 
vedlagte kart. Noen av områdene er relativt store, men viser at det er utstrakt bruk av disse, og at det til 
tider av utfordrende å avgrense til kun noen enkelt-leder. De fleste stedene på kartet er av særlig 
betydning for padleaktivitet. Målsnesområdet har en meget viktig strandsone, og her er det 
tilgjengelighet, fiske og kontakten med sjøen som er avgjørende. Grenselandet mellom land og sjø. 
Området rundt Lenvik som er ringet rundt er viktig for bruk av nordlandsbåt. Områdene er ikke 
uttømmende, men kun en første påpekning av noen viktige områder. 

Harstad båtforening har delt koordinatene for noen av de beste fiskeplassene, se vedlegg. 
Det nevnes spesielt at sjøområdet mellom Ytter-Elgsne og Inner-Elgsnes samt Andfjorden nord for Gapøya 
(Vinterholla) er særlig rike fiskeområder.
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http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-20040604-0867.html
http://turliv.no/senja/lemmingvar.html


Som nevnt i starten vil flere organisasjoner sende sine innspill direkte til Lenvik kommune. FNF Troms har 
vært i kontakt med en rekke av disse. Ofoten- og Sør-Troms JFF har gjort et meget solid arbeid med å 
sammenfatte verdifull informasjon om fiskeplasser, anadrome vassdrag som ikke er registrert i 
lakseregisteret mm. De har også samarbeidet med Harstad JFF og Harstad og Omegn Sportsfiskere. 

FNF Troms har dessverre ikke hatt kapasitet til å følge opp alle enkeltorganisasjoner, som flere kystlag og 
JFF m.m., i den grad som bør være en forutsetning når en kystplan revideres. Her er det verdier og 
kunnskaper som krever en langt mer omfattende prosess og kunnskapsinnhenting. Vi mener det er 
nødvendig at innspill som berører kunnskapsgrunnlaget kan fortsettes å spilles inn etter 15. juni, og likevel 
tas hensyn til. Vi tilstreber at ytterligere informasjon kommer inn de neste månedene.  
    

FNF Troms ønsker lykke til og ser fram til å være en tett samarbeidspartner sammen med organisasjonene 
videre i prosessen. 

Vennlig hilsen

Forum for natur og friluftsliv Troms

Ida Mari Emmely Hanssen
Vikarierende fylkeskoordinator
FNF Troms
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