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Innspill til varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering av
Finnheia alpinlandsby
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er kjent med varselet om oppstart av planarbeid for plan 1879,
detaljregulering Finnheia alpinlandsby, i Tromsø kommune. Natur- og friluftsorganisasjonene fikk ikke gitt
uttalelse til planprogrammet før jul, og benytter denne anledningen til å komme med noen innspill i saken.
FNF Troms kjenner til de eksisterende planene og reguleringene fra 1988, deriblant eksisterende
reguleringsplan for Hotell og konferansesenter på Finnheia. Nåværende planarbeid er knyttet til et område
på ca. 470 daa hvor Arctic Center ønsker å supplere alpinanlegget med en utbygging av fritidsbebyggelse /
hyttebebyggelse for å betjene skianlegget.
FNF Troms mener det er avgjørende med en konsekvensutredning og er glade for at dette er inkludert i
planprogrammet. Utredningen bør særlig gå på temaene friluftsliv, allmenn ferdsel, rekreasjon, landskap
og sumeffekter knyttet til fragmentering av større uberørte områder på Kvaløya.
Det nye planområdet er kartlagt som et svært viktig friluftsområde, jfr. friluftskartleggingen utført i regi av
Ishavskysten friluftsråd. Området har høy brukerfrekvens hele året og benyttes til en rekke ulike
aktiviteter. Det er et lavterskelområde med god tilrettelegging samtidig som det har et relativt urørt preg.
Mange barnefamilier bruker området, særlig vinterstid. Det er ikke mange alternative områder på Kvaløya
med lignende kvaliteter. En utbygging forventes å få store konsekvenser for allmennhetens bruk og
opplevelse av det populære friluftsområdet. En konsekvensutredning må belyse dette inngående.
Konsekvensutredningen må gi en grundig status over dagens bruk av området, gjerne med utgangspunkt i
friluftskartleggingen. Dagens opplevelseskvaliteter må belyses, samt at det bør drøftes hvorvidt det finnes
alternative friluftsområder med tilsvarende kvaliteter innenfor samme avstand fra Tromsø by. Hva gjelder
tiltakets konsekvenser for allmenn ferdsel, bør det i tillegg til plassering av infrastruktur gjøres vurderinger
knyttet til fysiske og psykologiske stengsler. Privatiseringen av området kan oppleves større dersom for
eksempel gressplener, flaggstenger, griller, utstyr osv. får spre seg bredt ut i området. Adkomst og ferdsel
gjennom området bør inkludere snarveier, gjennomgående ferdselsårer, parkering, skilting og merking osv.
Konsekvensene for skiløypenettet er særdeles viktig å vurdere. Hvordan man fremdeles kan sikre en
sammenhengende skiløype mellom Håkøybotn og Straumsbukta som ivaretar allmennhetens interesser,
blir et avgjørende punkt.
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FNF Troms vil påpeke at det er viktig å inkludere rekkefølgebestemmelser. Dersom det blir utbygging, er
det avgjørende at de viktigste og mest urørte områdene for allmennheten ikke punkteres først. Dersom
noe uforutsett oppstår i prosjektet, bør de viktigste områdene for allmennheten være bevart. Et siste
poeng som FNF Troms mener det er viktig at konsekvensutredningen belyser, er sumeffektene knyttet til
en eventuell utbygging. Det er stort press på Kvaløyas arealer og stadig flere områder blir fragmentert og
preget av inngrep. I et litt større perspektiv er det heller ikke langt til de omfattende
vindkraftutbyggingene på Raudfjell og Kvitfjell, som også berører viktige friluftsområder for skigåing og
rekreasjon for allmennheten. I konsekvensutredningene må blikket løftes og den samlede belastningen
vurderes.

FNF Troms ønsker lykke til i videre saksgang og har tillit til at natur- og friluftsinteressene blir ivaretatt.
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