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Innspill til melding om oppstart for kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder i Lenvik kommune 
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er glade for at Lenvik kommune har igangsatt arbeidet med 
kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Natur- og friluftsorganisasjonene slutter fullt og helt opp om 
dette viktige tiltaket. Vi har kun noen få momenter vi ønsker å løfte fram. 
 
Vi oppfordrer til at friluftsarealer i sjø inkluderes i arbeidet. I lys av arbeidet med kystsoneplaner i fylket 
ser vi at kartlagte friluftsområder i sjø ofte er en mangelvare. Et styrket kunnskapsgrunnlag hva gjelder 
friluftsområder i sjø vil gi en større forutsigbarhet i kystsoneplanlegging og andre arealsaker framover, 
samt bidra til å sikre allmennhetens interesser i større grad enn i dag. Organisasjonene mener 
kartleggings- og verdisettingsarbeidet er en gylden anledning til å inkludere disse arealene. 
 
De frivillige natur- og friluftsorganisasjonene forventer å bli aktivt involvert i arbeidet, samt at det settes av 
tilstrekkelig ressurser og tid til å sikre en reell og god medvirkning. 
 
I forbindelse med FNF Troms og organisasjonene sine innspill til Kystsoneplanen for Sør- og Midt-Troms, vil 
kommunen finne mye relevant kunnskap knyttet til bruk av friluftsområder i Lenvik og omegn. Vi 
oppfordrer til at denne kunnskapen benyttes, samt at ytterligere informasjon innhentes.  
 
 
FNF Troms ønsker lykke til med det viktige kartleggings- og verdsettingsarbeidet, og ser fram til et godt 
samarbeid!  
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