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Høringsuttalelse til Planoppstart Brenneset boligfelt, Silsand i Lenvik kommune   
 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Lenvik kommune har detaljregulering 

av Brenneset boligfelt i Silsand ute på høring. FNF Troms ønsker å komme med noen innspill. 

 

FNF Troms minner om at strandsonen er et svært viktig og attraktivt areal for å bedrive friluftsliv, 

og at nasjonale føringer gir allmenne interesser fortrinn i 100-metersbeltet. Til tross for disse 

føringene har det vært en relativt liberal dispensasjons- og reguleringspraksis i strandsonesaker 

som har ført til økt hytte- og boligutbygging i viktige strand- og friluftsområder. FNF Troms mener 

at strandsonen må sikres til beste for allmennheten, både for gode opplevelser og sett i et 

folkehelseperspektiv 

 

Silsand har en relativ stor og tett befolkning. Nærturområdene innover marka, med stier og 

tilknytning til blant annet Storevatnet, er tilgjengelige og med betydelig utstrekning. Hva gjelder 

nære og gode fjære- / strandsonearealer, uten å få følelsen av privatisering ved å være nært 

bolighus e.l., er det derimot knapphet på. Restarealene bør da veie ekstra tungt i videre 

planlegging. Selv om ikke hvert strandsoneareal er stort i seg selv, vil en bit for bit nedbygging 

kunne føre til redusert bruk av disse attraktive områdene. 

 

FNF Troms anbefaler Lenvik kommune å ikke forhaste seg i saken. Med bakgrunn i både nasjonale 

føringer og knappheten på nære strandsonearealer i Silsand, mener FNF Troms at det bør 

gjennomføres en konsekvensutredning hvor friluftsliv får særlig fokus, samt at en ser på 

sumeffekter. 

 

Vi vil benytte anledningen til å oppfordre Lenvik kommune til å ta tak i arbeidet med kartlegging- 

og verdisetting av friluftsområder. Det er en nyttig investering og et verktøy som vil kunne bidra 

med verdifull informasjon i saker som denne. Frivilligheten bidrar gjerne. 

 

FNF Troms takker for at vi fikk komme med innspill og har tillitt til at kommunen ivaretar 

strandsonen og friluftsinteressene i det videre planarbeidet.  
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For Forum for Natur og Friluftsliv Troms 

Eivind Høstmark Borge 

Fylkeskoordinator 

 

 

Uttalelsen støttes av: 

Troms Turlag, Harstad Turlag, NJFF-Troms, 4H Troms, Naturvernforbundet Troms, Troms Krets 

av Norges KFUK-KFUM Speidere, Troms Fylkeskystlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Troms 

Orienteringskrets, Nord-Norsk Botanisk Forening, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, 

Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening  

 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Troms 

Troms fylkeskommune 


