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Dette brevet sendes på vegne av: Harstad Turlag, Troms Turlag, NJFF-Troms, 

Naturvernforbundet Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Nord-

Troms Krets av Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, 

Troms Fylkeskystlag, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, 

Midt-Troms Naturlag. 

 

Høring: Detaljreguleringsplan Kromma steinuttak   

PLAN ID: 1927201909/ Sak: 90/19 

Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at Senja kommune har lagt ut plansak om 

detaljregulering av Kromma steinuttak på høring og offentlig ettersyn. FNF Troms vil i det 

følgende komme med våre innspill.  

FNF Troms er et samarbeidsnettverk mellom ulike natur og friluftslivsorganisasjoner og 

ivaretakelse av områder for friluftsliv og uberørt natur er grunnleggende interesser for oss å 

ivareta. Kromma steinuttak ligger i randsonen for Ånderdalen nasjonalpark og en utvidelse 

og videreføring vil kunne påvirke verneverdiene i nasjonalparken og friluftsliv. Disse verdiene 

gjenspeiles i formålet med nasjonalparken. Formålet med Ånderdalen nasjonalpark er: 

- å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og 

et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og 

naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal bevares. 

- å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner. 

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 

næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av 

tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.  

 

Støy som følge aktivitet ved Kromma steinuttak 

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker å gi sin støtte til Ånderdalen nasjonalparkstyre v/ 

Inge Birkeland sin uttalelse i forbindelse med utvidelsen av Kromma steinuttak som vi er 

kjent med. Blant annet er det trukket frem at økt støy kan føre til en forringelse av 

opplevelsen av fred i nasjonalparken- nettopp stillhet er en grunnleggende friluftslivsverdi 
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for utøvere av enkelt friluftsliv. Vi støtter nasjonalparkstyret i at det bør legges 

begrensninger på aktivitet i uttaket i helger og offentlige høytidsdager.  

 

Stengt innfallsport til nasjonalparken for lokalbefolkning 

Det er også sterkt beklagelig at veien som fører opp til Litjevatnet nå er stengt grunnet 

anleggsvirksomhet, med den følge at særlig lokalbefolkningen ikke lenger kan bruke 

parkeringen oppe ved Litjevatnet og innfallsporten til nasjonalparken. I Handlingsplan for 

friluftsliv, Natur som kilde til helse og livskvalitet1 er det nettopp turområdene i nærmiljøet 

det er særlig viktig å gjøre tilgjengelig for folk. FNF Troms mener derfor at det bør gjøres 

tilgjengelig tilstrekkelig med informasjon om når det utføres sprengningsarbeid slik at 

brukerne av området kan benytte seg av innfallsporten når det er mulig- dette er også et 

hensyn som er påpekt av Ånderdalen nasjonalparkstyre.  

FNF Troms ønsker også å påpeke at det er uheldig at det ikke er opprettet en hensynssone 

rundt nasjonalparken med den hensikt å sikre verneverdiene i møte med økt press om 

utbygging i randsonen jmf. uttalelsen til Ånderdalen nasjonalparkstyre v/Inge Birkeland i 

saken.  

 

Konklusjon 

FNF Troms vil til sist vise til utdrag fra uttalelsen til Ånderdalen nasjonalparkstyre og støtte 

opp om anbefalingen fra nasjonalparkstyret om at det opprettes en Miljøoppfølgingsplan 

(MOP).  

«Ånderdalen nasjonalparkstyret anbefaler at det til reguleringsplanen for 

Kromma steinuttak utarbeides en Miljøoppfølgingsplan (MOP). Miljøoppfølging 

bør være en integrert del i alle faser i driften. Ved å gjøre ytre miljø til et 

gjennomgående tema, vil en sikre en systematisk prosess som sørger for at 

det blir tatt nødvendige miljøhensyn, og at føringer som finnes i lover, 

forskrifter og sentrale retningslinjer blir ivaretatt og videreført. 

Miljøoppfølgingsplanen bør i tillegg til generelle samfunnsinteresser bidra til å 

ivareta de som bruker til tilstøtende områdene rundt masseuttaket i Gjøvika. I 

en miljøoppfølgingsplan må det komme frem hvordan ytre miljøhensyn skal 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-friluftsliv/id2607767/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-friluftsliv/id2607767/
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innarbeides og følges opp under drift av masseuttaket slik at tiltaket blir minst mulig til ulempe 
for miljøet og de som ellers blir berørt av tiltaket.»2 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker Senja kommune lykke til i den videre 

saksbehandling og har tillit til at natur og friluftslivsinteressene blir ivaretatt. 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

 

 

_____________________________  

Christine Myrseth 

Fylkeskoordinator 

FNF Troms 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Troms er et samarbeidsnettverk mellom 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms: Harstad 
Turlag, Troms Turlag, NJFF-Troms, Naturvernforbundet Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, 
Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, Troms Fylkeskystlag, 
Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, Midt-Troms Naturlag. 
 

 

 

  

 
2 Utdrag fra Ånderdalen nasjonalpark sin høringsuttalelse til Detaljregulering Kromma steinuttak v/ Inge 
Birkeland, nasjonalparkforvalter.  


