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Høringsuttalelse til kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Tromsø kommune har
Kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen ute på høring. FNF Troms ønsker å
komme med innspill i saken.
Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen er områder med svært høy verdi hva angår landskap og
friluftsliv. Skjærgårder, strender, fjord, fjell, åpent hav, store myrområder, variert geologi m.m.
gjør området unikt, også i nasjonal målestokk. FNF Troms synes områdets store verdier har
kommet godt fram i kommunedelplanen, og at kommunen viser en god vilje til å ivareta disse
verdiene. Vi oppfordrer på det sterkeste at naturverdiene og allmennhetens rettigheter ivaretas i
videre planlegging.
Kartlagte friluftsområder
FNF Troms viser til verdikartleggingen av friluftsområder, gjennomført av Ishavskysten friluftsråd,
som i dag ligger ute på høring. Kartleggingene viser planområdets særs store verdier for friluftsliv.
Store deler er verdikartlagt i kategori A, svært viktig, og de resterende områdene har fått verdien B,
viktig. FNF Troms mener det er nødvendig å ivareta disse og videreutvikle områdene videre med
tanke på differensiert tilrettelegging og tilstrekkelig parkeringsmuligheter. Friluftskartleggingen må
inngå som temakart i kommunedelplanen.
Parkering
Det er positivt at kommunen adresserer parkeringsspørsmål og har foreslått fire større
utfartsparkeringer. Flere steder viser det seg fremdeles å være utfordrende, selv om det har blitt
anlagt større parkeringsplasser ved for eksempel Sandvika. Et området som har særlig behov er
ankomsten til Sørvika, et området hvor populariteten ser ut til å være stadig økende. Dagens
parkeringsplass dekker behovet til et fåtall biler, men områdets kvaliteter for dagsturer og
overnatting tiltrekker seg langt flere som da blir stående langs en smal vei (Lennsman
Hvedingsvei). Selv om Otervika ligger utenfor planområdet, vil organisasjonene benytte
anledningen til å fremme behovet for parkeringsutbedringer også der. Et utvalg av parkeringene må
kunne ivareta egnet og brukervennlig inn- og utsetting av kajakk.
Bygging i strandsonen og i høyden
FNF Troms mener en må være svært restriktive med bygging i strandsonen i planområdet.
Området er av stor verdi og må forbeholdes allmennheten, samt de naturverdier og arter som er
avhengige om strandsonen. Kommunen bør også legge retningslinjer som påser at plassering,
___________________________________________________________________________
FNF Troms, Holtvegen 66, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 4141 7339 E-post: troms@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms
FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms som til sammen representerer rundt 15000
medlemmer. Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms,
4H Troms, KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms,
Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

høyde og utforming av bygninger og infrastruktur ikke sjenerer unødig. Det er viktig at eventuelt
nye inngrep gjøres etter en helhetlig vurdering hvor også landskaps- og opplevelsesverdien fra
populære turområder inkluderes. Et eksempel er at det i løpet av det siste året i enden av Lensmann
Hvedings veg har kommet opp et hus / etasje som stikker uforholdsmessig høyt opp i terrenget. En
konsekvens er blant annet at bygningen nå kan sees godt fra Sørvika som tidligere har ligget helt
avskjermet veier, hus, hytter o.l. I de generelle bestemmelsene og retningslinjene for tema landskap
til kommunedelplanen står det at tiltak skal «innpasses i landskapet på en slik måte at det ikke
bryter med horisontlinjer (ås-profil, bakkekant)».
Sørvika
Sørvika er en mye brukt lang, hvit sandstrand med store, flate gressletter som er hyppig benyttet
som teltplasser. Området er lett tilgjengelig, har flere ankomster og er et klassisk lavterskel
friluftsområde. Mye av det særegne i området er at en kommer fort bort fra veien, og bikker over
mot en storslått og relativt upåvirket landskap over mot Senja og ut mot havet. Det er en god sti
sørover som går i variert terreng, med flere småstrender, Hestvika og Rødbergsvika, rullestein og
variert geologi. Sørvikaksla og fjellene ovenfor er også mye besøkt, både alene eller som en
kombinasjon med fjæreturen. Disse gir en særegen høyfjellsopplevelse i direkte nærhet til fjorden.
Området benyttes også noe til småbåt og kajakk. På Sommarøy kan en leie kajakk, og i tillegg til
holmene og øyene der ute, er leia sørover naturlig for utfart. FNF Troms ber kommunen se
kystsoneplanen og kommunedelplanen i sammenheng. I kystsoneplanen er det åpnet for en
opprettelse av anlegg utenfor dette område vil påvirke landskapsrommet og forringe
naturopplevelsen for mange. Organisasjonene har frarådet konsesjon i dette området, også knyttet
til Malangsfjorden som nasjonal laksefjord, og ser det fremdeles som konfliktfylt.
Øvrig tilrettelegging
Det er positivt og nødvendig at det tilrettelegges med toalett med universell utforming ved
Sandvika. Det bør vurderes om behovet også er tilstede ved Sørvika. De mest bruke gresslettene
har en høy andel overnattingsgjester gjennom hele sommerhalvåret. Klopper over myrene på de
mest brukte stiene/turrutene bør også legges inn i planen.
Statlig sikring
Det bør vurderes om noen av strendene, de hyppigst besøkte områdene, også bør sikres for
framtiden gjennom statlig sikring av friluftsområder. Dette løser også ut ytterligere midler for
tilrettelegging.

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