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Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet Troms og Nordnorsk Botanisk Forening,

Høringsuttalelse
Plan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2032

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.

Innspill til plan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2032
Forum for natur og friluftsliv Troms ser det som positivt at Lavangen kommune har utarbeidet en
plan for friluftslivets ferdselsårer da dette vil styrke kunnskapen om disse i kommunen. Vi ser det
også som positivt at Naturmangfold har fått et eget kapittel og vil gi innspill på dette i det følgende.

Kunnskapsgrunnlaget
Mange av turstiene går i vernede områder eller områder med sårbar natur- og FNF Troms oppfordrer
til å i kommende år å finne måter der man kan overvåke disse i lys av eventuell økt ferdsel og
evalueringsplan for å gjøre vurderinger opp mot påvirkning på natur og dyreliv. For eksempel om
informasjon om verneverdier og naturverdier er treffsikker som tiltak for å ta vare på slike verdier
der friluftsliv utøves. Dette i tråd med ønsker om et bærekraftig og naturvennlig friluftsliv som ligger
til grunn for mange organisasjoners tilnærming til sitt økologiske avtrykk.

Informasjon
•

•
•

1

Verdien av død ved, mange vet ikke at død ved er ulovlig å bruke til bål i verneområder og
nylig publiserte Norsk institutt for naturforskning ferske tall fra Femundsmarka der det var
store skader som følge av at død ved var tatt ut. Det er derfor viktig at informasjon om død
ved som verneverdi kommer tydelig frem1.
Informasjon om konsekvensene løse hunder kan ha for bakkerugende fugler og vilt.
Do-vett

https://www.facebook.com/ninaforskning
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•

•

Spredning av gran er som beskrevet et stort problem, men kanskje kan informasjon føre til
muligheter for tiltak i disse områdene ved at befolkningen blir kjent med
invasive/geografisk fremmede arters virkning og konsekvenser for verneverdier.
Birdlife Norge har vist til disse rapportene og informasjon om hensynssoner og
forvaltningsråd for sensitive arter som kan komme til nytte i informasjonsarbeidet:
- Forvaltningsråd for sensitive arter - BirdLife Norge
- Anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker Lavangen kommune lykke til med det videre arbeidet med
sin ferdselsåreplan til beste for et bærekraftig friluftsliv i kommunen!

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms

_____________________________
Christine Myrseth
Koordinator
FNF Troms
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