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Innspill til detaljregulering av planområde Bergsvågen i Harstad kommune
Sak: Harstad Panorama AS med henvisning til PBL § 12-8 varsler oppstart av privat forslag til
detaljert reguleringsplan for angitte eiendommer: Eiendom g.nr.76, bnr.7, 9,20, 31, 127, 129, 133,
139, 140, 272, 273, 295, 336, 337, 347, 617, 618, og 637.
Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at ovennevnte forslag til privat detaljert
reguleringsplan og ønsker å komme med følgende innspill til planforslaget.
Strandsone under press
Strandsonen har stor verdi for friluftsliv, rekreasjon, læring, matauk og har et rikt naturmangfold
knyttet til 100 m sonen langs kysten vår. Utgangspunktet for forvaltningen av strandsonen er vern
av 100 meter sonen og dette vernet er særlig viktig i områder med høyt press på arealene langs sjø
(https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/friluftsliv/innsiktsartiklerfriluftsliv/strandsonen/id2076261/ ). Harstad som en voksende by er nettopp et slikt område med
stort press på arealene i 100 meter-sonen. Det er kun 46,3 prosent igjen av tilgjengelig strandsone
for befolkningen (med helling som tillater ferdsel) i Harstad, og i henhold til «Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» går det frem at det i
pressområder forventes en strengere linje for utbygging. Forum for natur og friluftsliv Troms
mener det er høyst uønsket å dispensere fra både kystsoneplan og arealplanen i kommunen
(jordbruksformål) når disse grønne og blå lungene i nærheten av by er av så stor betydning for folk
og natur. Forvaltningen av strandsone-arealene bør være en del av helhetlige og overordnede
planprosesser i kommunen. Dispensasjon i utbyggingssaker som i dette tilfellet, øker risikoen for
en bit-for-bit- nedbygging av verdifulle natur og rekreasjonsområder uten at dette er forankret i
gode planprosesser. Disse prosessene skal nettopp sikre at viktige allmenne hensyn og naturverdier
blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Det er også uklart i hvilken grad ytterligere utbygging vil
være sannsynlig og hvordan hensynet til presedens for denne type dispensasjon i strandsonen skal
vurderes.
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Naturmangfold og dyreliv
FNF Troms er kjent med at planområdet innehar et rikt dyre og fugleliv med mange arter, og at en
funksjonell strandsone er essensielt for å sikre området som habitat. Vi har lagt ved bilder fra
området som illustrerer dette. Harstad har stort press på sine strandsone-arealer og da blir de
gjenværende områdene desto viktigere som habitat for fugler og dyr. Det er også vel kjent at
fyllmasser i sjø har en rekke uheldige virkninger for naturmangfold som i ytterligere grad, i tillegg
til anleggsperioden, vil virke negativt med hensyn til dyrelivet og marin fauna i området.
FNF Troms er kjent med at det ved Mustapartabrygga på Langnes i planområdet,finnes skarv som
holder til på Skarvskjæret. FNF Troms er også kjent med at det er observert hekkende Storspove i
området dette året. Hegrekoloni og oter er også kjente arter i området. Fjæra er slak, og det er
mange fugler og dyr som holder til der utbygger ønsker utfylling. Det er snakk om en fylling /
molo på 3,5 meter over havflata, med blokkbebyggelse vil dette være et betydelig inngrep som i
stor grad vil påvirke den naturlige, funksjonelle fjæra som er der i dag.
Det forutsettes at det i konsekvensutredningen blir gjort undersøkelser knyttet til hvordan både
anleggsperioden, endring av landskap/habitat og utfylling i sjø vil påvirke de artene som finnes i
området.
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Friluftsliv og rekreasjon
I beskrivelsen av prosjektet/mulighetsstudien er det fremholdt at området vil bli mer attraktivt som
friluftsområde med økt tilgjengelighet og at det pr i dag ikke er et mye brukt friluftsområde. FNF
Troms er kjent med at området er mye brukt av barn, eldre og andre med tilknytning til områdetog nettopp landskapskvalitetene slik de fremstår i dag gjør området attraktivt å være i. Vi kan altså
ikke se at det medfører riktighet at det ikke er et mye brukt område for friluftsliv (inkludert fiske
og bademuligheter) -og mener dette bør kartlegges grundig i en konsekvensutredning. Ved en
eventuell utbygging vil området også miste sin egenart og fremstå som et tilrettelagt område uten
den nærheten til naturen som i dag er mulig. Strandsonen vil også fremstå som privatisert selv om
offentligheten får tilgang, grunnet at bebyggelsen vil gå helt ned- og ut i sjøen. Forum for natur og
friluftsliv Troms er kjent med at det er et betydelig engasjement blant befolkningen i Harstad for å
ta vare på sin strandsone.
FNF Troms vil også vise til at friluftsliv og landskapskvaliteter henger sammen, i dette området har
man bevart et flott kulturlandskap nært by-område og dette har i seg selv en verdi for
opplevelseskvalitetene.

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker også å vise til verdien av bynære strandområder med
intakt natur har for blant annet «Læring i friluft» og muligheten skoler og barnehager har for å
oppsøke
den
i
læringsøyemed
(https://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/skole-ogbarnehage/laering-i-friluft).
Jordvern
Deler av planområdet er regulert for jordbruksformål og krever dispensasjon fra arealplan- FNF
Troms mener det er uakseptabelt å omregulere områder for jordbruk når fremtidens behov i lys av
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klimaendringer og forsyningssikkerhet er uavklart, men der man ser et behov for å ta vare på
arealer egnet for jordbruk;
«Dyrket mark er en knapp ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark –
inkludert overflatedyrket jord og innmarksbeite – eller om lag 10 millioner dekar (1 dekar = 1000
kvadratmeter)».
(https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-oglandbruk/landbrukseiendommer/innsikt/jordvern/jordvern/id2009556/)
Klimaendringer
FNF Troms mener det er betenkelig å legge ny bebyggelse ute i sjø når det er knyttet stor
usikkerhet
til
klimaendringer
og
havstigning
i
fremtiden
(
https://www.kartverket.no/kunnskap/vannstand-og-havniva/framtidig-havniva-langs-norskekysten/
).
Planprosess og medvirkning
Medvirkning i planprosesser er viktig for et godt og omforent resultat, det er da ønskelig at
folkemøter blir lagt til tidspunkter der flest mulig kan møte opp, gi innspill, stille spørsmål og få
informasjon om prosjektet som planlegges. I denne saken var folkemøtet lagt til klokken 15.00 den
2. september noe som medfører at de som er på jobb eller har andre forpliktelser på dagtid ikke
fikk mulighet til å delta. Det hadde vært ønskelig med et mer allment tilgjengelig tidspunkt.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms
Christine Myrseth
Fylkeskoordinator
FNF Troms
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