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Høringsuttalelse til forvaltningsplan for Grindøysundet naturreservat
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at fylkesmannen i Troms har forslag til
forvaltningsplan for Grindøysundet naturreservat ute på høring. FNF Troms finner planen god, og
ønsker å komme med noen supplerende innspill.
FNF Troms synes det er positivt at fylkesmannen utarbeider en forvaltningsplan for Grindøysundet
naturreservat. I tillegg til å inneha store naturverdier er området svært viktig for friluftsliv, både på
land og vann. Å sørge for god tilrettelegging, informasjon og balanse mellom bruk og vern blir
viktig i forvaltningsplanen.
Friluftsliv
Gjennom verdikartleggingen av friluftsområder i Tromsø kommune, gjennomført av Ishavskysten
friluftsråd, har verneområdet fått svært stor verdi for friluftsliv, verdi A. Kartleggingen har vært på
høring og forventes sluttført i løpet av høsten. Blant de viktigste aktivitetene er fuglekikking og
kajakkpadling, men også andre friluftsaktiviteter er representert. Magne av våre frivillige
medlemsorganisasjoner er aktive brukere om verneområdet. Nedenfor følger beskrivelser fra
friluftskartleggingen.
Tisnes:
«For de lokale fungerer området som nærturterreng, med turgåing, små rusleturer og
hundelufting. For besøkere er Tisnes et populært fugletittingsområde, og her kan man se blant
annet brushane, polarsnipe, rødstilk, stjertand, skjeand, svarthalespove, lappspove, sandlo, heilo
og brunnakke. Det arrangeres også en del organiserte fuglekikkerturer ut hit. Området brukes
også til enkel turgåing av besøkere, og det er en fin tur å gå Tisnes rundt og fyre bål på sørsiden
der det finnes bålplass. Området er en del av et større verneområde, Grindøysundet naturreservat,
som er vernet for å bevare et gruntvannsområde og tilhørende fastmark. Reservatet er et av de
viktigste trekkeområdene for vannfugl i Troms fylke, samt hekkeområde for flere fugleartene. På
Tisnes finnes også mye jordbruksareal, som er tatt ut fra friluftsavgrensingen.»
Sørbotn – Grindøya:
«Fra Håkøya og langs fjæreområdene på Kvaløya mot Grindøya er det hele året mye
padleaktivitet med havkajakk. Det er langgrunt i området og fine forhold å gå i land langs hele
strekningen, og spesielt Lille Grindøya brukes for å ta i land. Området er spesielt mye brukt av
nybegynnere som er under opplæring med utgangspunkt fra Håkøya. Grindøya er også et populært
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padlemål med noen fine padlestrender, og hit kommer også noe båtfolk. På Grindøya finnes et par
hytter. Området er en del av Grindøysundet naturreservat, som er vernet for å bevare et stort
gruntvannsområde og tilhørende fastmark med et svært rikt fugleliv og verdifulle botaniske
lokaliteter. Det råder ferdselsforbud på større deler av Grindøya i hekketiden mellom 1. mai og 30.
juni, og ilandstigingsplassene er da begrenset. Tromsø Havpadleklubb har fast torsdagspadling og
ofte går turene til Grindøya. Kystlaget Arctandria ror også ofte ut til Grindøya. Hytteeierne har
lov å ferdes til fots på øya hele året.
Sør for Håkøya ligger vraket av slagskipet DKM Tirpitz, og hit gjøres det jevnlig dykk med ulike
dykkerklubber. Skipet er opphugget, men det ligger mange tusen tonn skip igjen på bunnen.
Mesteparten er imidlertid begravd av slam og olje. Ikke langt fra Tirpitz ligger vraket "Tott", på en
dybde av femten til atten meter i meget god stand. "Tott" ligger snaue fem minutter med båt unna
restene av Tirpitz, mens Tirpitz kan besøkes uten båt fra fjæra på Håkøya. Slakteflaten er en
badeplass helt i sørvest som blir en god del brukt av lokale familier. Plassen har fått sitt navn etter
at området ble brukt til slakting av rein i gamle dager. Her er sandsletter og langgrunt, noe som
gir litt varmere temperatur en ellers i området. Slakteflaten blir også brukt av skoler og
barnehager som utfartsmål. Nord for denne plass ligger Håkøybotn naturreservat, som er fredet
for å bevare et uvanlig variert og artsrikt strandengkompleks på overgangen mellom sørlig og
nordlig type, og med et variert fugleliv og høsttrekkområde for våtmarksfugl (blant annet
polarsnipe). Verneområdet og flere plasser nordover er attraktive fuglekikkingsområder. Det
ligger noen hytter i sør.»
Tilrettelegging
FNF Troms støtter forslagene som er fremmet under «Forstyrrelse av truede arter på Tisnes»,
samt «Bevaringsmål, planlagte tiltak og skjøtsel». Området har stort behov for en parkeringsplass,
det er knapphet på dette og bilene blir ofte stående langs veien. I forbindelse med
parkeringsplassen bør det framkomme nærmere informasjon om området, fugler, samt hvilke
hensyn og rettigheter man har i området som turgåer. Det står oppsatt flere fine infotavler om
naturreservatet i dag, men mer informasjon bør være tilgjengelig, samt samlokaliseres med en
parkeringsplass på Tisnes, samt i innfallsportene til området.
Oppsett av et fugletårn på egnet sted bør vurderes som tilrettelagt observasjonspunkt i forprosjektet
i forvaltningsplanen. Området er hyppig brukt, nært Tromsø og har stor anerkjennelse. At en del av
fuglekikkerne/brukere samles i tårnet, vil både kunne minke forstyrrelsen på fugl så vel som skape
gode rammer for besøkende. Det er også en fin anledning til å presentere ytterligere informasjon
om et utvalg av fugleartene, samt bidra til større forståelse for vernet. En tilrettelagt bålplass med
benker vil også være gunstig å sette opp. Ved å velge en strategisk plassering av denne i forhold til
grad av påvirkning på fuglelivet, vil en kunne være med å sonere området ved hjelp av positiv
tilrettelegging. De frivillige organisasjonene, og især NOF bør inkluderes aktivt i forprosjektet og i
den mer detaljerte planleggingsfasen.
Allemannsretten
Forvaltningsplanen bør inkludere at allemannsretten aktivt skal hegnes om. FNF Troms har fått
beskjed at det på området tidligere har vært private skilt av typen «ferdsel forbudt», selv i deler av
naturreservatet som ikke har tidsbegrenset ferdselsforbud. Selv om intensjonen kan ha vært å gi
fuglene ekstra beskyttelse under hekketiden, er dette å regne som «ulovlige stengsler eller
forbudtskilt» etter Friluftslovens § 13. Tilbakemeldinger har også kommet på at grunneiere /
privatpersoner har fortalt turgåere på Tisnes at det er ferdselsforbud i hele området, noe som ikke
stemmer. Intensjonen kan være å påta seg en rolle som lokal «naturens vokter» til fuglenes beste,
og gjelder sikkert et fåtall, men handlingen krenker allemannsretten og er i strid med
vernebestemmelsene. Forvaltningsplanen bør inkludere en plan for god dialog og felles forståelse
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med grunneiere og beboere i området om de faktiske retningslinjer, samt hvordan man best kan
videreutvikle området både for naturmangfold og allmennheten.
Turgåer har på sin side allemannsplikter og må vise hensyn, særlig i hekketiden. Lettfattelig og god
informasjon om dette må framkomme ved tilrettelagt parkeringsplass / innfallsport.
Forvaltningsplanen bør også ta mål om å se på mulighetene for en rundtur på Tisnes. Mange starter
å gå fra sørvestenden av Straumsvegen og fortsetter et stykke langs fjæra østover. Her er det mye
innmark mellom fjære og vei, og en må gå et relativt godt stykke før en kan returnere til veien. For
å forhindre at folk tar snarveien over innmarka, anbefaler vi fylkesmannen om å gå i dialog med
grunneier om det finnes et sted hvor det kan være egnet å tilrettelegge / kanalisere en passasje
tilbake til veien.

FNF Troms har tillit til at fylkesmannen ivaretar de allmenne interesser, frilufts- og naturverdier,
gjennom forvaltningsplanen og ønsker lykke til med ferdigstilling.
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