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Høringsuttalelse til planprogram for kommuneplanens arealdel for Tranøy
2017 – 2029
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Tranøy kommune har forslag til
planprogram for kommuneplanens arealdel 2017-2029 til offentlig høring og ønsker å komme med
innspill.
Tranøy kommune har en attraktiv natur med store kontraster, fra gammel kystfuruskog i øst til
spektakulære fjell og strender i vest. Landskapet er mangfoldig og friluftsmulighetene mange. FNF
Troms anbefaler Tranøy 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.
Tranøy kommune hadde høring av kommuneplanens arealdel i 2015, samt av interkommunal
kystsoneplan samme år. Vi viser til en rekke av innspillene som FNF kom med i disse prosessene,
se innspillene til arealplanen her, og til kystsoneplanen her. Vi er kjent med at Tranøy kommune
allerede gjør mye positivt knyttet opp mot natur og friluftsliv.
Kystsoneplan og havbruksnæring
FNF Troms har forstått det som at potensielt nye havbruksområder er en av årsakene til at
arealplanen rulleres. Vi minner om våre tidligere kommentarer rundt tematikken. Tranøybotn og
Omegn JFF bekrefter at en økning av produksjon og lokaliteter etter dagens metoder vil kunne gi
utfordringer både for natur og friluftsliv i kommunen. Tidligere har fylkesmannen rapportert om
rømt oppdrettslaks i Ånderelva og lokallaget vil følge opp overvåkningen nærmere. Lokallaget har
også observert lakselus på sjøørret fisket i Tennvannvassdraget og Vannesvassdraget. De har erfart
at lusepåslaget har økt kraftig.
FNF Troms synes det er positivt at områdene Stongodden (1927-A04) og Lemmingvær (1927A06) ikke er godkjent til formålet akvakultur. Stonglandet (Stangnes – Hofsøy) er et svært viktig
friluftsområde og vestsiden er i dag forholdsvis urørt og lett tilgjengelig. Det er et rikt grunnlag for
friluftsliv både på land og til sjøs med småbåt / padling m.m. Det går et variert stinett og en har god
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kontakt mellom fjord og fjell. Anleggene Hofsøybukt og Lemmingvær sees på som særlig
konfliktfulle i forhold til friluftsliv og landskap. Det er også yndede fiskeplasser for fritidsfiske på
sjø, og en etablering vil kunne føre til forringet fiskekvalitet. Lemmingvær ligger også rett inntil et
naturreservat med blant annet hekkeplass for sildemåse. Vi får også tilbakemeldinger på at den
planlagte veksten i oppdrettsnæringa kan føre til konflikt med tilretteleggingen for og
videreutviklingen av fisketurisme.
FNF Troms ber kommunen være restriktive i sin søken etter nye arealer for oppdrettsnæringen, og
gjøre særlig gode konsekvensvurderinger i planfasen, både hva gjelder miljø, naturmangfold og
friluftsliv. Vi ber om at friluftskartleggingen benyttes, samt at ny informasjon suppleres der det er
behov for det, særlig i sjøarealene.
Siden sist innspill vil vi referere til den nye rapporten fra Veterinærinstituttet som påpeker at
Troms opplevde et høyere smittepress av lakselus i 2016 enn i 2015. Rapporten påpeker også
utfordringene i fiskehelsen, samt forteller at 20 % av oppdrettsfisken dør eller forsvinner i
sjøvannsfasen. I hovedfunnene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fra 2016 heter det at rømt
oppdrettslaks og lakselus ble vurdert til å ha påvirket flest laksebestander negativt, og var viktige
årsaker til at bare 22 % av 104 vurderte bestander i Norge hadde god nok kvalitet til å nå
kvalitetsnormen for villaks. To av tre laksebestander er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks.
Troms er blant de tre fylkene med dårligst tilstand. Disse rapportene omfatter lakseelver, men
andre anadrome vassdrag har også betydelige utfordringer. Vi ber Tranøy kommune vektlegge
denne kunnskapen i videre saksgang.
3.2 Tema for konsekvensutredninger
FNF Troms ønsker å påpeke at det er viktig hvordan temaene i konsekvensutredningene behandles.
I forrige plan savnet FNF Troms en grundigere beskrivelse av temaene «naturmiljø, grøntstruktur
og friluftsliv». Det eneste som stod var «planforslaget berører i liten grad særlig attraktive
områder». Dette synes FNF Troms blir litt for lettvint og ser fram til mer tyngde denne gangen.
Flere av de forventede foreslåtte tiltakene i arealplanen vil ha konsekvens for overnevnte tema,
blant annet boligbygging, strandsone, oppdrettslokaliteter m.m. Nærfriluftsliv og
folkehelseperspektiv er elementer som bør inn her. Vi oppfordrer til at tematikken beskrives
nærmere. Spørsmål som bør besvares er for eksempel: Hvorfor er det eventuelt liten påvirkning på
temaene? Hvilke aktive grep er gjort for å sikre grøntstruktur, friluftsområder m.m.?
4.3 Organisering av arbeidet og planlagt prosess
Det er flott at det legges opp til to innspills-/folkemøter med både informasjon, gruppearbeid og
sosiale rammer. Vi understreker viktigheten at disse er på kveldstid, slik at de frivillige får
anledning til å delta. Det står videre at det vil være innledning fra politisk ledelse, samt aktuelle
næringsaktører (oppdrett, fiskere, utbyggere). Her vil vi anbefale at dere også finner en innleder
som kan representere og framsnakke viktigheten av å ivareta natur- og friluftsverdiene i
kommunen. Her kan flere personer fra de frivillige organisasjonene være aktuelle.
Verdikartlegging av friluftsområder
FNF Troms ønsker å minne om prosjektet ledet av Troms fylkeskommune om kartlegging og
verdisetting av friluftsområder. I tidligere plan er noen hensynsoner for friluftsliv lagt inn i kartet,
men vi anbefaler at også A-områdene (svært viktige friluftsområder) inkluderes. Vi ser det også
som fordelaktig om de viktigste av B-områdene inkluderes. Svært viktige områder er Senjehesten,
Stangnes-Hofsøy, Tranøya, Ånderdalen, Kaperdalen-Svanelvdalen, Lakseelvvassdraget-Kaperelva,
Gammelveten, Rubbestadfjellet og Skatvikfjellet-Brannmyra. Det er viktig at de siste oppdaterte
kartleggingene brukes (fra Naturbase), i arbeidet med kystsoneplanen ble det benyttet verdier fra
tromsatlas.no hvor ikke alt er oppdatert.
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Annet
Folkehelse må gå som en tverrsektoriell rød tråd gjennom hele planen, og friluftsliv bør tas aktivt i
bruk for å oppnå ønskede resultater. Nærfriluftsområder er svært viktig å ivareta, samt at det kreves
en god oversikt over barnetråkk, stier og ferdselsveier. Attraktive arealer i nær tilknytning til skoler
og barnehager er særlig viktige, samt å bevare strandsoneområdene for allmennheten. FNF Troms
vil understreke viktigheten av å ivareta de gjenværende inngrepsfrie naturområdene (INON) som
finnes i Tranøy, og mener kommunen bør inkludere områdene og kvalitetene i arealplanen.
Universell utforming, gang- og sykkelvei, samt utfartsparkeringer er andre viktige tema som bør
belyses.
Vi tar gjerne mot henvendelser fra kommunen i saker og områder som berører våre medlemmers
interesser.
FNF Troms ønsker Tranøy kommune lykke til med å ferdigstille planprogrammet til
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

Uttalelsen støttes av:
Troms Turlag, Harstad Turlag, NJFF-Troms, 4H Troms, Naturvernforbundet Troms,
Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Troms Fylkeskystlag,
Norges Turmarsjforbund Troms, Troms Orienteringskrets, Nord-Norsk Botanisk Forening,
Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i Våre Hender Nord,
Tromsø Casting- og Fluefiskerforening og Midt-Troms Naturlag

Kopi:
Fylkesmannen i Troms
Troms Fylkeskommune

3

