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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. 

 

Høringsinnspill  

Detaljregulering for Vasshaug utleiehytter / Skrollsvik havn Sør 

Sak: 88/19 og 89/19 

 

Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at detaljregulering for Vasshaug 

utleiehytter og Skrollsvik havn Sør er lagt ut til høring og offentlig ettersyn og vi vil i følgende 

komme med våre innspill til planene.  

FNF Troms er et samarbeidsforum mellom ulike natur og friluftslivsorganisasjoner i region Troms, og 

vårt fokus er å ivareta natur og friluftslivsinteresser. Nord-Norge og Senja har hatt en betydelig 

økning innen reiseliv med påfølgende økt ferdsel og slitasje i disse områdene til skade for natur og 

miljø.  

Noen steder er det lokale turstier vedlikeholdt og utformet av frivillige som utsettes for økt slitasje og 

økt behov for vedlikehold. Noen steder mangler det egnede stier overhodet, og du får ikke-kanalisert 

ferdsel i terrenget som kan være svært uheldig for fauna og dyreliv. Vi merker oss også utfordringer 

knyttet til toalettbehov og generell forsøpling i naturen ved økt besøk og bruk.  

God planlegging og rettidig planlegging er svært viktig for at miljøbelastningen blir minst mulig ved 

økt ferdsel, og at lokalbefolkningen og frivilligheten kan fortsette å nyte godt av sin innsats og 

fantastiske nærnatur!1 

Besøksforvaltning 

FNF Troms har på ovennevnte bakgrunn engasjert seg i spørsmål om besøksforvaltning blant annet 

ved å oppfordre kommunene, reiselivet og andre aktører til å tidlig ivareta spørsmålet om 

 
1 https://blogg.forskning.no/plantepressa/ut-pa-tur-i-sarbar-natur/1091481 
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kanalisering og økt bruk av områdene hvor det etableres reiselivsanlegg. FNF Troms mener at 

besøksforvaltning nettopp gjennom planarbeidet bør belyse som et minimum, hvor det er planlagt at 

friluftsliv skal utøves, hvor stort influensområdet er, toalettbehov og samarbeid med frivillige lag og 

foreninger der disse har turstier og turruter i området. På denne måten kan en kommune som Senja 

oppnå en helhetlig besøksforvaltning og slipper ad hoc løsninger som er mindre gunstige.  

Vasshaug utleiehytter blir, sammen med Skrollsvik havn Sør (sak 89/19) et større område for reiseliv 

og friluftsliv. Det er uheldig løsninger for hvordan ferdsel i naturen skal løses overhodet ikke 

fremkommer i planbeskrivelsene, verken for Vasshaug utleiehytter eller Skrollsvik havn Sør. Det 

foreligger ingen vurderinger for om det er behov for flere toaletter eller hvordan de ulike aktørene 

kan samarbeide om kanalisering av ferdsel i området. Det er heller ingen beskrivelse av eventuelle 

eksisterende stier og turruter eller hvem som eventuelt har vedlikeholdsansvar på disse i dag.  

FNF Troms oppfordrer Senja kommune til å ivareta behovet for besøksforvaltning gjennom 

rekkefølgebestemmelsene, og/eller ved å stille krav til utbyggere om å belyse spørsmålene i 

planbeskrivelsen. Reiselivsetableringer som har friluftsliv som attraksjon bør også vise hvordan 

etableringen vil påvirke natur og miljø som følge av økt ferdsel ut i området fra hytter og anlegg.  

FNF Troms oppfordrer også Senja kommune til å gjøre nytte av det pågående Ferdselsåreprosjektet 

(Friluftslivets ferdselsårer) i regi av fylkeskommunen, og blant annet Midt-Troms friluftsråd for bedre 

å kunne imøtekomme behovet for planlagt ferdsel på ulike deler av Senja. 2  

Strandsone 

FNF Troms mener at det ikke er tilstrekkelige forsikringer i planbeskrivelsene for hvordan 

tilgjengeligheten for allmennheten skal ivaretas i området som helhet og mener at differensiert 

strandsoneforvaltning også må se Senja som et område der reiseliv er i sterk vekst. Økning i antall 

etableringer vil føre til et økt press på strandsonen og dette er faktorer som vi mener gir grunnlag for 

en strengere forvaltning av strandsonen. Vi merker oss at også Fylkesmannen i Troms og Finnmark og 

Troms (og Finnmark) fylkeskommune har gitt sine merknader angående viktigheten av sikre 

allmennheten tilgang på strandsonen. FNF Troms mener det er uheldig å se ulike reiselivsprosjekter i 

en kommune med en reiselivsnæring i vekst isolert og ikke i sammenheng- isolerte vurderinger gir 

bit-for-bit nedbygging og ikke helhetlig forvaltning.  

Nær truet art i planområde Vasshaug utleiehytter- mulige tiltak.  

Det er gjort funn av Catabrosa aquatica (kildegras) innenfor området. Arten vurderes som nær truet 

(NT) fordi den har hatt sterk tilbakegang i Sør- og Midt-Norge og særlig i innlandet sørpå. Årsaken til 

at arten ikke får strengere kategori (sårbar) er at den fortsatt er vanlig og langt på vei stabil langs 

kysten av Norge. Som følge av dette anses det at planforslaget ikke har nevneverdig negativ 

betydning for den aktuelle arten, naturmangfoldet, eller i forhold til det biologiske mangfoldet i 

området. Kilde: https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/999655   

 
2 https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1292/m1292.pdf 
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(https://www.senja.kommune.no/_f/p1/i85d7b6d9-3261-4b34-af53-29529f8be369/detaljregulering-

for-vasshaug-utleiehytter-med-tilhorende-dokumenter.pdf 

FNF Troms har søkt råd hos Nord-Norsk botanisk forening angående kildegresset: 

Kildegresset ble funnet i Åelva i 1930, trolig ved elveutløpet. Hvis det fortsatt finnes er voksestedet 

trolig fortsatt det samme, elveutløpet litt øst for Vasshaug turisthytter, lenger opp i elva, i et parti 

med gjødselsig. 

Skal en ta vare på kildegresset må en ta vare på selve voksestedet og også unngå å påvirke 

dreneringen inn til dette. Dette gresset har ikke fått navnet sitt uten grunn, det vokser der det er et 

næringsrikt ferskvannsig, vanligvis øverst på en havstrand. Mye sjeldnere i næringsrike grøfter litt 

innover i landet. 

Det er derfor nesten helt sikkert at kildegresset (hvis det fortsatt finnes) også i dette tilfellet vokser 

øverst på selve stranda på et sted med ferskvannsig fra landsiden, for eksempel en liten, ustabil bekk. 

Og hvor det samtidig deponeres tang fra havet. Følgende bør gjøres for å ivareta kildegress som 

måtte forekomme:  

1) å bevare strandsonen for enhver pris, 2)  

2) la overvann renne som før, (NB! meget viktig at ikke vannsig dreneres bort, da forsvinner 

kildegresset)  

3) 3) ikke renske stranda for «rått-tang», som nettopp er kildegressets næring. 

Vi håper de lokale verdiene innen kultur, fauna, dyreliv og landskap kan danne bakteppet for et flott 

område til glede for besøkende og befolkningen for øvrig.  

FNF Troms ønsker Senja kommune og Tranøy lykke til videre med plansaken 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. 


