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Høringsuttalelse planprogram og arealstrategi
Kommuneplanens arealdel for Senja kommune 2023 -2040

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 er kjent med
at Senja kommune har planprogram og arealstrategi – samt varsel om oppstart for kommuneplanens
arealdel på høring og offentlig ettersyn. Vi vil i det følgende gi våre innspill.
Forum for natur og friluftsliv vil innledningsvis vise til den allment kjente natur- og klimakrisen1 som vi
som samfunn står i -også i Norge. Vi har mindre natur enn vi tror, der også hverdagsnaturen spiller en
rolle2, - og vi har et ansvar i nord for å ta vare på naturområdene også i lys av at vi i europeisk
sammenheng fortsatt har noe uberørt natur igjen- om enn ikke nok.3 Havet trenger også mer vern 4 og
ansvarlig forvaltning i møte med en rekke faktorer som påvirker disse marine økosystemene negativt.
FNF Troms har jobbet mye med virkningene av havbruk og vi ser med bekymring at næringen fortsatt
har store utfordringer. 5 Kommunene har en nøkkelrolle i å fronte en forsvarlig forvaltning av sine
arealer der natur og klimakrisen blir tatt på alvor gjennom prinsipper som arealsparing og gjenbruk av
arealer – i tillegg til de kjente som finnes i naturmangfoldloven § 7-12. Senja kommune har fantastiske
naturkvaliteter og uvurderlige verdier for naturmangfold, bolyst og friluftsliv.
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Kommentar til arealstrategi og planprogram.
Kommunen skal være føre-var og varsomme. Varsom arealforvaltning innebærer
at det er gjort kritiske vurderinger av andre muligheter før omdisponering av areal
uten byggesoner er aktuelt. (Planprogrammet s. 7)

Det er positivt at kommunen legger til grunn føre- var prinsippet og vi mener det er svært viktig at
gjenbruksperspektivet av arealvalg og vurdering av alternative lokaliseringer er helt avgjørende for et
gode arealregnskap. Det er også positivt at kommunen ser verdien av tilgang på natur for folkehelse,
trivsel og utdanning jmf. satning på «Læring i friluft». Også arealer til landbruk skal sikres og til
reindrifta.
Innspill landbruk: Urbant landbruk og småskala dyrking (trenger mindre arealer og kan ta i bruk
«restområder» av dyrka mark er stadig mer vanlig. Og vi oppfordrer kommunen til å ta vare på også
mindre områder av dyrka mark eller dyrkbar mark der urbant landbruk og småskala dyrking kan være
aktuelt.6
Innspill reindrift: Det er positivt av kommunen er observant på reindriftas behov, dette er en næring
som er viktig for samisk kultur og er en bærekraftig næring i nord. FNF Troms er kjent med at
gruveplaner på Skaland er i konflikt med reindriftas interesser ( i tillegg til friluftsområde og
naturområde) og vi ønsker en tydeliggjøring av hvilke utredninger som er aktuell om kommunen vil
avsette areal i det aktuelle området til råstoffutvinning/gruvedrift.
Innspill fiskeri: Bærekraftige næringer med lavt energiforbruk som også ivaretar og viderefører
tradisjonell og lokal kunnskap er viktig for naturinteressene. Og kystfisket er et eksempel på dette. FNF
Troms mener det er svært viktig at kommunen i forhold til gytefelt etc. kvalitetssikrer eksiterende
kunnskap og sikrer god kartlegging av den eksisterende lokale kunnskapen som fiskere og andre
innehar. Dette også i lys av matauk og fritidsfiske som er en viktig del av allemannsretten, sjøsamisk
og samisk kultur og er en lang tradisjon generelt for kystfolk i Troms. Det er behov for å vurdere
hvordan for eksempel havbruk påvirker både fiskeri og næring, men også friluftsliv.
Innspill lysforurensning: FNF Troms mener det er viktig at kommunen har et fokus på lysforurensning
og økning av dette i områder der man endrer arealbruken. Både for å bevare mørke områder, men
også for å kunne gi bestemmelser som begrenser lysforurensning. En god ressurs-side finnes her:
https://bevarmorket.no/ Mørke områder er positiv både for naturmangfold, dyreliv og friluftsliv
(stjernehimmel), men også for næring som reiseliv7. Både Stjernebygder og byer er et konsept som nå
vokser i verden grunnet stor etterspørsel etter naturlig mørke steder- både for observasjon og foto av
himmel- og det mer kjente nordlys.
Innspill strandsone: Tilgang på strandsone er viktig for friluftslivet, men det er også en rekke sårbare
arter- deriblant sjøfugl og trekkfugler som er helt avhengig av tilgjengelig strandsone av god kvalitet.
Fragmentering og nedbygging er faktorer som forringer strandsonen med hensyn til friluftsliv,

6
7

https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-to-arige/urbant-landbruk/node/41588
https://www.darksky.org/
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naturmangfold og dyreliv. Landskap vil også påvirkes. Vi mener derfor det er svært viktig å skåne mest
mulig strandsone for utbygging og påvirkning.
Avsluttende kommentar areal og friluftsliv: Det er positivt at kommunen utarbeider kommunedelplan
for naturmangfold og ny friluftslivskartlegging. Det er også avgjørende at nye utredninger blir gjort der
arealendringer utredes. Vi viser også til viktigheten av å følge opp lokal kunnskap om natur- og
friluftslivsverdier.

Medvirkning
FNF Troms har hatt god erfaring med en nettside hvor planarbeidets aktiviteter, dokumentasjon og
sakspapirer legges ut. Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune har brukt nettside der allmennheten
enkelt kan skaffe seg oversikt over planarbeidet og fremdrift i sitt pågående kystsoneplanarbeid.
Vi har også erfaring med at rulleringer av kystsonedelen av KPA er komplisert og vi håper det vil være
gode kartløsninger både for land og sjø i planarbeidet.
FNF Troms bidrar svært gjerne i referanse eller ressursgrupper og setter stor pris på å få følge
planarbeidet og vi vil gjerne bidra til god medvirkning fra våre tilsluttede organisasjoner der dette er
ønsket.

FNF Troms ønsker Senja kommune lykke til med videre planprosess.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms

_____________________________
Christine Myrseth
Koordinator
FNF Troms
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