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Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel for Karlsøy 2013 – 2023 
 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Karlsøy kommune har 

kommuneplanens arealdel til offentlig høring og ønsker å komme med innspill. 

 

Karlsøy kommune består av et unikt og spektakulært øyrike. Naturen er variert og 

friluftsmulighetene mange. FNF Troms anbefaler Karlsøy kommune å satse på disse kvalitetene til 

det beste for bolyst, reiselivsnæring, stedsutvikling, livskvalitet og gode opplevelser i tiden 

framover. For å kunne realisere potensialet er det viktig at verdifull natur, friluftsområder og 

landskap ivaretas gjennom kommuneplanens arealdel. FNF Troms synes Karlsøy har nevnt mye 

positivt om friluftsliv i arealplanen, og ønsker å komme med noen betraktninger.  

 

I planen ramses det opp en rekke utfordringer som kommunen har for arealbruken de neste 10 

årene. Her trekkes det blant annet fram «unngå nedbygging av jordbruks- og beiteareal». FNF 

Troms mener det er ønskelig å også inkludere «unngå nedbygging av strandsone og viktige 

friluftsområder».  

 

Stedsutvikling og fortetting 

FNF Troms merker seg at «det for tiden pågår et stedsutviklingsprosjekt knyttet til Hansnes. I 

planen er det avsatt arealer for næringsformål og boligområder i noen av sentrene. Konsekvensen 

kan være at øvrige hensyn, slik som jordvern og friluftsarealer, må vike i disse områdene.» 

 

FNF har forståelse for at noen arealer må vike ved ekspansjon rundt Hansnes. Vi synes også det er 

gunstig å satse på en videreutvikling av kommunesenteret Hansnes. Vi vil likevel minne om at det 

er viktig å opprettholde bostedsnære friluftsområder og grønnstruktur. Dette bør satses på og 

legges til rette for som en viktig del av stedsutviklingen. Selv om Hansnes ikke er veldig stort, og 

har fine muligheter til hverdagsturer oppover på Gråsteinsåsen og Grønnlia m.m., så er det viktig 

med strategisk planlegging for å ivareta grønnstruktur og grønne korridorer ved bygging på nye 

areal. Det må tilrettelegges for korridorer til nære turstier, legges trygge gang- og 

sykkelforbindelser til skole og barnehage, samt til viktige sentrumsfunksjoner. FNF Troms ber om 

at boligareal B5 på Hansnes må ha tilstrekkelig avstand fra Grågardelva. I tillegg bør stien ved broa 

ivaretas i detaljplanlegging. 
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FNF Troms synes det er positivt at nye utbygginger er lagt i tilknytning til eksisterende 

infrastruktur. Fra før har kommunen spredt bosetning på ulike øyer. Kommunen skriver at dette gir 

rikelig anledning til rekreasjon og tilgang på friluftsområder. Dette er vi enig i, men vi minner om 

at en må være oppmerksom på sumeffekter. Dette bør ha fokus i arealdelen. Vi er glade for at 

adgangen til friluftsområder skal opprettholdes ved nye utbyggingsprosjekt.  

 

Strandsone 

FNF Troms vil minne om at strandsona i nord er under sterkt press mange steder, selv om vi ligger 

under kategori C i statlige planretningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning. Karlsøy har en 

spesielt stor andel strandsone da kommunen utelukkende består av øyer. Å bevare disse områdene 

for allmenheten blir meget viktig. Dette gjelder ikke bare de kjente strendene, men hele det varierte 

spekteret av kyststriper som karakteriserer kommunen. Gjennom store deler av kommunen ligger 

veien nært fjæra, noe som gjør det ekstra viktig å ikke få tilleggsbelastningen med 

utbyggingsprosjekt.  

 

Selv om kystlinjen er lang er det fare for nedbygging gjennom bit-for-bit over tid. FNF Troms 

mener en fortetting av de nødvendige funksjoner blir avgjørende. Utbygging i strandsonen bør 

forbeholdes virksomheter som er avhengig av funksjonell tilknytning til sjø og kai; fiskerier, 

sjømat, reiselivsvirksomhet og havnevirksomhet. Dette må selvfølgelig også skje på grunnlag av 

godt dokumentert kunnskap om naturverdier og biologisk mangfold. FNF Troms mener at 

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

folkehelseperspektiv. Dette må også ivaretas og legges til rette for på Hansnes. 

  

Utfartsområder og parkeringer 

FNF Troms synes det er flott at det tilrettelegges for utfartsområder og parkeringer ved disse. Vi 

minner om at det også blir viktig å ivareta disse gjennom vinterhalvåret med gode rutiner for 

brøyting.  

 

Inngrepsfri natur 

FNF Troms vil understreke viktigheten av å ivareta de inngrepsfrie naturområdene som finnes i 

kommunen. I 20-årsperioden 1988 - 2008 tapte Karlsøy 9,9 km2 villmarkspregede områder, noe 

som utgjør omtrent 10 % av Troms sitt totale tap i samme periode. Ifølge Direktoratet for 

Naturforvaltning forsvinner det aller mest inngrepsfri natur i Nord-Norge, noe som gir oss et særlig 

ansvar for å ta godt vare på de gjenværende områdene. Mye av Karlsøys fortrinn ligger nettopp i 

den storslåtte og urørte naturen. 

 

FNF Troms foreslår at områdene med inngrepsfri natur (især villmarkspregede områder), i likhet 

med de vernede områdene, vises som hensynssoner på arealplankartet. Dette er ønskelig da det er 

en del av den nasjonale miljøpolitikken å bevare inngrepsfri natur (Stortingsproposisjon 1 S (2009-

2010)). Vi vet at INON-områder ikke er juridisk bindende å bevare, men vi tror det vil lette 

saksbehandlingen i kommunen at områder som er særlig viktig å ivareta er tydelig definert. 

 

Vind- og vannkraft 

FNF Troms synes det er meget positivt at Store og Lille Skorøy skjermes for vindkraftutbygging i 

planperioden og at det settes som LNF-område med byggeforbud. Dette vil være av stor verdi for 

natur og friluftsliv i området. Det er også positivt at området nordvest for Fakken blir regulert som 

LNFR-område med byggeforbud, til tross for Troms Kraft sitt ønske om å utvide Fakken 

vindkraftanlegg. FNF Troms har forståelse for at kommunen ønsker å høste erfaringer fra Fakken 

prosjektet, men vi er skeptisk til en eventuell framtidig arealendring av området nordvest for 

Fakken. En videre utbygging vil beslaglegge store inngrepsfrie arealer og ytterligere belaste de 

særegne natur-, friluftslivs-, og landskapskvalitetene til området.      



 

 

 

 

3 

Per i dag ligger det to søknader om småkraftverk i kommunen inne hos NVE, Reinskardelva 

kraftverk på Reinøya og Åborselva kraftverk på Ringvassøya. FNF Troms er klar over at 

småkrafttiltak kommer inn under kravet om konsesjonssøknad og ikke er vurdert i arealdelen. FNF 

Troms vil likevel minne om at småkraftutbygging på nevnte plasser vil kunne få store 

konsekvenser for friluftsliv, natur og landskap. Vi har tillit til at kommunen ivaretar disse verdiene 

i en eventuell konsesjonsprosess. Vi anbefaler at kommunen hovedsakelig satser på energisparing 

og energieffektiviserende tiltak hva gjelder klima og energi i tiden framover.    

 

Universell utforming 

Universelt utformede friluftsområder er viktig. Arealplanen er et overordnet plannivå og gir ikke 

detaljert oversikt over all bruken av arealet. FNF Troms mener likevel det er viktig å ha med avsatt 

friluftsområde til universell utforming. FNF Troms mener at alle kommuner bør ha minst et 

friluftsområde som er universelt utformet.  

 

Gang- og sykkelvei 

Det er nødvendig å sikre gang- og sykkelvei, særlig mellom skole, barnehage og boligfelt. 

Gangveiene må også få tilstrekkelig brøyting og vedlikehold vinterstid slik at de kan stimulere til 

aktivitet også i den mørke og kalde årstiden. Grøntstruktur må også ivaretas i disse områdene. Vi 

minner om at bruken av grøntareal faller med 60 % dersom det ligger lengere enn 500 meter fra 

bolig. Grønnstruktur, friluftsområder, knutepunkt og gang- og sykkelvei må sees i sammenheng.   

 

Friluftsliv og folkehelse 

FNF Troms minner om at friluftsliv er livskvalitet, opplevelser, mestring og rekreasjon. Friluftsliv 

er kultur, identitet og bolyst. Friluftsliv er lavterskel, sosialt utjevnende, inkluderende og 

helsefremmende. Tilrettelegging og satsing på et aktivt friluftsliv er en billig og effektiv 

investering for folkehelse. FNF Troms anbefaler friluftsliv som et prioritert satsingsfelt for 

Karlsøy, samt at vi minner om de store ressurser som ligger i kommunens frivillige organisasjoner 

og i Ishavskysten friluftsråd. Vi oppfordrer til aktiv satsing på og samhandling med disse. 

 

 

Vi tar gjerne mot henvendelser fra kommunen i saker og områder som berører våre medlemmers 

interesser. 

 

FNF Troms ønsker Karlsøy kommune lykke til med å ferdigstille kommuneplanens arealdel og har 

tillit til at natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt i videre saksgang.  

 

 

For Forum for Natur og Friluftsliv Troms 

Eivind Høstmark Borge 

Fylkeskoordinator 
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