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Innspill til detaljregulering Eidhaugen i Tromsø kommune 
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Tromsø kommune har detaljreguleringsplan for 
Eidhaugen, gbnr 88/12 m.fl., med plankart og planbestemmelser ute på offentlig ettersyn. Natur- og 
friluftsorganisasjonene benytter anledningen til å komme med noen innspill i saken. Vår oppfatning er i 
hovedsak at friluftsinteressene er godt ivaretatt, men vi ber om et avbøtende tiltak fra utbygger. 
 
Planområdets størrelse er 19,2 dekar og har et formål som inkluderer fellesareal, lekeplass og 19 
boenheter. Planområdet ligger i et friluftsområde, Eidhaugen, som er kartlagt som svært viktig (A-verdi). I 
områdebeskrivelsen, utarbeidet av Ishavskysten friluftsråd, står det «deler av avgrenset område er avsatt 
som utbyggingsområde». Dette samsvarer i hovedsak med at nordre del av planområdet er regulert til 
boligformål i kommuneplanens arealdel for Tromsø kommune. Vi registrer at noe av området må gjøres 
om fra LNFR, og at det er dialog med reindrifta for å ivareta deres interesser. 
 
FNF Troms vil understreke områdets viktighet for friluftsliv. Særlig nærfriluftsliv, familieturer, skiturer og 
aktivitet knyttet opp mot skolen. For Troms Turlag og organisasjonene er tilgang, adkomst og påvirkning av 
Turlagets gapahuk Eidhuken av særlig viktighet. FNF Troms mener disse hensynene i hovedsak er godt 
ivaretatt i planen. Det er positivt at Kaldfjord skole har medvirket og at uteklasserommene er kartlagt. 
Uteundervisning kommer til å bli enda viktigere i tiden fremover etter Stortingets nylige vedtak om 1 time 
fysisk aktivitet på skolen hver dag. God variasjon og tilgjengelighet i nærmiljøet av avgjørende betydning. 
Det er også positivt at skitraseen, med små justeringer, er sikret og ivaretatt i planforslaget.  
 
Kommunen bør være oppmerksom på problemstillingen knyttet til psykologiske stengsler i 
utbyggingsområdet. Privatiseringen av nærturområdet kan oppleves større dersom for eksempel 
gressplener, flaggstenger, griller, utstyr osv. får spre seg utover eiendomsgrensene.  
 
FNF Troms, i særlig samarbeid med Troms Turlag, fremmer et forslag om avbøtende tiltak som vil bedre 
situasjonen for allmennheten etter utbygging. Dette gjelder klopplegging av myrområdet øst for 
planområdet, i forlengelsen av stien/turveien fra Kaldfjord skole. Denne stien fører til Eidhaugen og 
Eidhuken. I dag ligger det enkelte planker over myra, men det er behov for mer solid og permanent 
tilrettelegging. Med en utbygging i nedre deler av planområdet forventes det økt trafikk og ytterligere 
konsentrasjon av ferdsel på denne stien. Dette vil medføre økt slitasje på myrterrenget og kan utgjøre en 
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ulempe for turgåere, skolebarn og øvrig rekreasjonsbruk i området. Løsningen er heldigvis enkel og 
kostnadseffektiv. 
 
I følge Naturmangfoldlovens kapittel 2, § 11, skal kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver. 
Dette etterfølges av § 12 med miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade 
på naturmangfoldet. FNF Troms mener klopplegging over myra i forlengelsen av turstien gjennom 
planområdet, er et rimelig og effektivt avbøtende tiltak som utbygger har ansvaret for. Troms Turlag er 
blant organisasjonene som har lang erfaring og solid kunnskap innen klopping og tilrettelegging. Turlaget 
kan kontaktes ved behov for rådføring om hvordan kloppene best bør legges. Dersom det er andre tema 
knyttet til adkomst e.l. til Eidhuken i videre saksgang, ber vi om en fortløpende dialog.  
     
 
FNF Troms ønsker Tromsø kommune lykke til i videre saksgang og har tillit til at natur- og 
friluftsinteressene blir ivaretatt.  
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