Harstad kommune

Tromsø, 16.06.2021
Dette brevet sendes på vegne av Harstad Turlag, Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms,
Naturvernforbundet Troms, Norsk Ornitologisk Forening avd. Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges KFUKKFUM Speidere, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk
Forening, Troms Fylkeskystlag, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, MidtTroms Naturlag

Høringsuttalelse i sak:
Klage på vedtak om avslag i utvalgssak 21/57 – GNR 37 BNR 1
Gressholmen. Revidert utgave17.06.2021.

Forum for natur og friluftsliv Troms Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsnettverk
for natur- og friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i
gamle Troms fylke ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid
og en arena for kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Vi
har tidligere avgitt uttalelse i saken der vi sterkt fraråder utbygging med preg av privatisering i et viktig
friluftslivsområde og av hensyn til det dyrelivet som er der, vår uttalelse av 21.04.2021 kan leses her:
https://fnf-nett.no/troms/uttalelser/. Vi vil holde på vårt syn om at det ikke bør gis dispensasjon og
oppføres igloer og privat virksomhet i et allment friluftslivsområde – og av hensyn til dyreliv da
bruken vil endre seg.
Vi leser av klagebrevet fra tiltakshaver henvisning til at det er kommet nye retningslinjer
angående strandsone-forvaltning, men dette er ikke et frislipp og det er fortsatt lagt til grunn at det er
plan som er det viktigste verktøyet- FNF Troms mener derfor at det er riktig av kommunen å unngå
dispensasjoner i LNF (R) områder slik det ble vedtatt for omsøkte område som vi har gitt innspill på i
tidligere fase av saksbehandlingen- også i lys av de nye retningslinjer for strandsone. Vi siterer fra
regjeringens uttalelse i forbindelse med lansering av de nye retningslinjene:

Viktig med god planlegging
Strandsonen er gitt en særlig beskyttelse gjennom byggeforbudet i 100metersbeltet langs sjøen. Byggeforbudet i 100-metersbeltet kan fravikes gjennom
kommunale planer. Dette forutsetter at hensynet til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser er ivaretatt. De nye statlige
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planretningslinjene gir føringer for hvordan kommunene kan ivareta disse
interessene. Retningslinjene erstatter dagens retningslinjer, som ble vedtatt i
2011.

— God planlegging er nøkkelen for å kunne utnytte sine lokale fortrinn også i
strandsonen. Arealbruken i strandsonen skal avklares gjennom planlegging, og
ikke dispensasjoner. Vi ønsker at kommunene i større grad skal kunne planlegge
for bærekraftige blå og grønne næringer. Verdiskaping og lønnsomme
arbeidsplasser i distriktene er et hovedformål med endringene, sier Astrup. 1

Slik vi forstår det står nå igloen på et område regulert for rorbuer på Gressholmen. Vi vil for ordens
skyld påpeke at vår bekymring for fuglelivet også gjelder en slik plassering- selv om det ikke er til
behandling i denne klagesaken- utfra det vi forstår. En iglo er gjennomsiktig og bevegelser, lys og
lyder vil da være til stedet hele tiden på en måte man ikke får i en lukket bygning som en rorbu.
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-retningslinjer-for-planlegging-i-strandsonen-gir-okt-lokalthandlingsrom-og-mer-verdiskaping-i-distriktene/id2850357/
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Tiltakshaver har fremmet at de ønsker å tilrettelegge for friluftsliv. Vi vil påpeke at kommersiell
tilrettelegging for friluftsliv ikke er det samme som tilrettelegging for et allment, fritt tilgjengelig
friluftsliv- og at vi skiller mellom disse typene tilrettelegging. Spesielt i et område som er aktuelt for
statlig sikring som friluftslivsområde med de kvalitetene Gressholmen har.
FNF Troms mener det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon til oppføring av tre igloer på
Gressholmen av hensyn til det allmenne friluftslivet, landskap, nåværende bruk, kulturminner og
naturmangfold.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms
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