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Dette brevet sendes på vegne av Harstad Turlag, Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, 

Naturvernforbundet Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Nord-Troms Krets av 

Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, Troms Fylkeskystlag, Framtiden 

i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, Midt-Troms Naturlag 

 

Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at Målselv kommune har detaljregulering av Rosta- 

Lille Rostavatn til høring og offentlig ettersyn. Vi vil i det følgende få komme med våre innspill i 

saken. 

Tiltaket – Tromsø Ice Dome AS - hytteby 

«Planen skal legge til rette for turistformål. Konkrete tiltak som ønskes etablert i 

området er 40 hytter for utleie, restaurant/servicebygg, ansatthybler, parkering 

og hundegård med tilhørende bygg. Det skal i tillegg tilrettelegges for ishotell» 

(Planbeskrivelsen). 

Virkninger for friluftsliv og naturmangfold 

Området betegnes som del av et A-område for friluftsliv og må sees i lys av den betydningen 

Rostavatnet- Lille Rostavatn har som helhet for friluftsaktiviteter. Det er i dag mulig å gå fra 

Rostavatnet og ut i det som må betegnes som uberørt natur med de kvalitetene dette har for 

opplevelsen; stillhet, fravær av lysforurensning og opplevelse av intakt natur. FNF Troms er bekymret 

for at dette viktige området for friluftsliv- sett i sammenheng med Rostavatnet vil miste sin karakter 

og de egenskapene som gjør dette til et yndet og meget attraktivt friluftslivsområde pr i dag.  

 Vi vil også gi en merknad på at jaktinteressene ved Lille Rostavann ikke synes kjent. En slik 

utbygging vil berøre store deler av dette friluftsområdet som er attraktivt for generelt friluftsliv, men 

også i forhold til jakt på skogsfugl og rype. Området er ett viktig produksjonsområde for skogsfugl og 

har biotop som skogsfuglen foretrekker. Denne biotopen vil bli påvirket av en slik utbygging, ikke 

bare i utbyggingsområdet, men også i store deler av området rundt, fordi økt aktivitet og 

menneskelige inngrep vil kunne påvirke på både kort og lang sikt. 
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Området er ett svært attraktivt område for skogsfugljakt og muligheten for at en slik 

utbygging vil ha negativ påvirkning for denne aktiviteten hvor mulighetene i dag er store for nettopp 

jakt. Anlegget vil også ligge midt i det naturlige innfartsområdet for jegere og friluftsfolk som ønsker 

å benytte området. Ett stort inngrep som dette vil være ett hinder for allmenhetens tilgang til 

området. 

 Vi registrerer at det legges opp til at utbygger skal tilrettelegge for to turruter til Habafjellet 

og Maristadskaret, eller andre turmål hvis aktuelt med klopping og kanalisering. Det er også foreslått 

å tilrettelegge for en bålplass nedenfor fylkesveien. FNF Troms mener disse tiltakene isolert sett er 

positive da kanalisering og tilrettelegging er viktige tiltak i forbindelse med reiselivsdestinasjoner 

med stor utfart i naturen. Samtidig er det ikke nødvendigvis noe som kan regnes som automatisk 

positivt for friluftslivet og vi mener at tiltaket sett under ett så vil dette skade de svært gode 

kvalitetene området i dag har for friluftsliv og jakt.  

 Gjennom prosjektet «Friluftslivets ferdselsårer» vurderer man blant annet egnede 

kanaliseringsprosjekter basert på et kunnskapsgrunnlag om hvor dette vil bidra til friluftslivet på en 

positiv måte. Det er altså noe annet å kanalisere for å unngå uheldige virkninger av et reiselivsanlegg 

i villmarks-preget område og man ville tatt hensyn til om det var for eksempel mye brukt til jakt. I 

slike turområder vil attraksjonen i utgangspunktet ligge i at det fremstår uberørt og ikke tilrettelagt. 

Hyttebyen vil i dette tilfellet innebære mer ferdsel, støy, inngrep i naturen, mulig opplevd 

privatisering av omgivelsene og følgelig en endring av områdets karakter. Det er videre lagt opp til at 

parkeringsplassen med 30 plasser skal kunne brukes av allmennheten, men gitt at de som bor i 

hyttebyen med 40 hytter og ansatt-hybler (20) også må antas å disponere bil ser vi tilbudet som 

usikkert.  

 Dette er et område med flere viktige naturverdier, blant annet Marisko som har status NT, 

nær truet i oversikt over rødlistede arter i Norge. Jorda er kalkrik og det er flere registreringer på 

sårbar flora, fugleliv og blant annet gaupe i nærhet til planområdet. Det er også bekymringsfullt at 

man skal risikere forurensning i Rostavatnet som pr i dag har veldig god vannkvalitet. Det er positivt 

at man har lagt opp til å unngå bygging i myr og hensynssoner som skal beskytte de sårbare artene. 

FNF Troms er likevel tvilende til at disse tiltakene er tilstrekkelige gitt belastningen i området 

gjennom en fragmentering av naturen og landskapet via hytteby, hundekjøring, økt ferdsel og 

tilhørende infrastruktur. Det er vanskelig å forutse hvor stor denne belastningen vil bli, noe som også 

kommer frem i konsekvensutredningen for naturmangfold. Beboere i hyttebyen vil kunne benytte 

seg av allemannsretten og selv om man forsøker å kanalisere ferdselen er dette ingen garanti for å 

unngå belastning på sårbare områder- og arealinngrepet vil i seg selv kunne forringe habitatet til 

sårbart plante og dyreliv.  

Forum for natur og friluftsliv Troms mener på denne bakgrunn at en 

utbygging i realiteten vil innebære en bit-for-bit-nedbygging av et rikt natur- og 

friluftslivsområde. Tiltakene som legges frem synes ikke tilstrekkelige for å 

forhindre uønskede virkninger for området. Vi anbefaler derfor at Målselv 

kommune ikke går videre med dette prosjektet, men prioriterer habitat for 

rødlistede arter og et helhetlig friluftsområde med landskapskvaliteter og 

jaktmuligheter. Dette er allmenne verdier i dag og vi håper de forblir slik, og at 

bedre reiselivsprosjekter med lokal forankring i stedet kan utvikles i tråd med 

gjeldende arealplan.  
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Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 
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