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Detaljregulering Frovågneset hyttefelt
Plan-ID: 1927201910, Høring og offentlig ettersyn.

Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at Senja kommune har detaljregulering av
Frovågneset hyttefelt på høring og offentlig ettersyn. FNF Troms vil i det følgende få komme med et
innspill i saken.
FNF Troms håper at Frovågneset med en flott strandsone også etter utbygging kan være et egnet
område for rekreasjon og friluftsliv for allmennheten.

Kystlinjen er vårt mest attraktive friluftslivsareal. Mange mennesker oppsøker
strandsonen for rekreasjon og naturopplevelser.1

FNF Troms er bekymret for at hyttefeltet kan være med å skape et inntrykk av at området er
privatisert og vi håper kommunen vil se på muligheter for å sikre at strandsonen forblir egnet for
alminnelig bruk. Selv om det ikke kommer fysiske stengsler i strandsonen så kan båt-utsett og
lignende likevel føre til opplevde stengsler. Senja har en del fritidsbebyggelse, både planlagt og
eksisterende – og vi håpr dette ikke vil føre til mindre friluftsliv langs kystlinjen.
Det er flere tiltak som kan gjøres for å sikre allmennhetens tilgang – etablering av Kyststi er en, noe
merking og skilting en annen. Hva som er nødvendig må vurderes ut fra behovet på stedet, men i
forskning kan man se disse betraktningene fra involverte av hva som kan hjelpe;
Ved siden av skilt, peker informantene på ulike fysiske markeringer som kan
motvirke følelsen av å forstyrre, eller bli forstyrret. Lave langsgående gjerder kan
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være et slikt tiltak. Selv om et gjerde kan virke som et stengsel, kan det samtidig
være åpnende fordi det viser hvor det er greit å gå, og hvor det ikke er greit å gå.
Steingjerder i overkant av fjæra og vegetasjon som markerer overgangen mellom
private områder og offentlige kan ha samme funksjon. Gruslegging på noen
strekninger kan markere hvor ferdsel langsetter strandlinja er greit, eller en liten
trapp i berget kan få den gående til å passere utenom de mest private delene av
en eiendom. Dette er tiltak som informantene selv peker på i intervjuene vi
gjennomførte i strandsona. Også grunneierne var i stor grad positive til tydelige
markeringere i terrenget, men var samtidig bekymret for at for tydelige
anvisninger for ferdsel ville føre til for mye ferdsel. Det å bruke gode lokale
forvaltningstiltak er et viktig grep for å følge opp politiske vedtak og
planbestemmelser.2

FNF Troms ønsker Senja kommune lykke til med videre planprosess og håper på gode løsninger for
allmennhetens fortsatte tilgang til strandsone og turområde.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms

_____________________________
Christine Myrseth
Koordinator
FNF Troms
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Plan og virkelighet i bebygd strandsone Terje Skjeggedal – Østlandsforskning, Margrete Skår - NINA
Lillehammer, Odd Inge Vistad - NINA Lillehammer (UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning
http://www.utmark.org | 1&2 2011)

Side 2 av 2

