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Dette brevet sendes på vegne av Harstad Turlag, Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, 

Naturvernforbundet Troms, Norsk Ornitologisk Forening avd. 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 

 

Forum for natur og friluftsliv Troms viser til Fjellknatt Arkitektstudio AS sin annonse om oppstart av 

reguleringsplanarbeidet på Mikkelbostad i Dyrøy kommune, gnr/bnr 25/3 og 25/9. FNF Troms er et 

samarbeidsnettverk mellom natur og friluftslivsorganisasjoner i region Troms. Det er på bakgrunn av 

de felles interesser knyttet til natur og friluftsliv vi gir denne uttalelsen basert på innspill fra 

nettverket. Bildet nedenfor er hentet fra sakspapirene og viser tiltaksområdet: 

 

 

Høringsuttalelse 
Varsel om oppstart av planarbeid for privat reguleringsplan 
Mikkelbostad i Dyrøy kommune, gnr/bnr 25/3 og 25/9 

mailto:marion@fjellknatt.no


  

Side 2 av 3 

Planen vil innebære tiltak i strandsonen og følgelig  berøre allmennhetens interesser i form av 

områder for bolyst, rekreasjon, kystkultur, naturmangfold og folkehelse- vi ser også at strandsonen 

er viktig for blant annet tradisjonell kunnskap knyttet til muligheten for læring gjennom høsting, fiske 

og sanking. Under er et utklipp fra planen som viser omfang og planlagt aktivitet som også skal 

foregå i strandsonen med privatisering og vanskeligere tilgang for allmennheten som resultat.  

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at Midt- Troms Friluftsråd har gitt innspill i saken og 

vi ønsker å støtte følgende punkter: 

1. Det er generelt byggeforbud i strandsonen innenfor 100 metersbeltet. Ved å legge en såpass 

stor del av bygningsmassen i strandsona (ref. illustrasjoner) vil denne gjøres mindre tilgjengelig 

(og/eller attraktiv) for allmennheten.  

o SSB sin årlige oversikt over potensielt tilgjengelig strandsoneareal (per 1.1.2020) viser at det 

av 973 søknader om bygging i 2019, der 884 (dvs. 91%) ble innvilga. Av disse søknadene var 278 i 

samsvar med plan og 606 gjennom dispensasjon. Dette setter strandsona under press, og særlig den 

delen av strandsona der det er enkel tilgang (under 25 graders helning).  

2. Det presiseres ikke hvordan utbygger ønsker å legge bedre til rette for strandsonen som 

verdifullt friluftsområde. Allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen bør sikres rundt hele anlegget, 

slik at plasseringen av byggene på anlegget ikke er til hinder for fri ferdsel ved havet/i fjæra.  

I tillegg vil FNF Troms vise til at strandsonen, som allerede er under press, er viktige leveområder for 

en rekke arter. Ved å bygge ut i strandsonen forringes disse leveområdene og det mener vi bør 

unngås. Videre mener vi det er viktig at tiltakshaver legger til rette for informasjon om hekketid og 

naturmangfold i området.  

Avsluttende kommentar:  

I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt en særlig beskyttelse gjennom en egen bestemmelse om 

byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. FNF Troms er opptatt av at strandsonen sikres til beste 

for allmennheten, både for gode opplevelser og sett i et folkehelseperspektiv. Utbygging av området 

må derfor ikke begrense allmennhetens mulighet til å bruke strandsonen og i tillegg bør aktivitet 

nært strandsonen i forbindelse med for eksempel reiseliv gjøres på en måte som er mest mulig 

skånsom for naturen- det kan man gjøre ved å ikke tillate utbygging i 100 meters beltet.  
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Forum for natur og friluftsliv Troms vil på bakgrunn av dette fraråde bygging innenfor 100 -

metersbeltet. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

 

 

_____________________________  

Christine Myrseth 

Koordinator 

FNF Troms 

 

 

 

 

 


