Kommunal- og moderniseringsdepartementet
v/ saksbehandler Kristin Nordli

Tromsø, 13.09.2022

Presisering av grunnlag for klage
Mangler ved kunnskapsgrunnlaget vedrørende friluftsliv

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.

Bakgrunn for henvendelse
Den 06.02.2022 sendte vi en merknad/klage i forbindelse med utbygging av reiselivsanlegg ved Lille
Rostavatn i Målselv kommune.1 Vi la der frem det vi mener er mangler ved kunnskapsgrunnlaget i
saken vedrørende konsekvenser for friluftsliv, herunder særlig jakt. I tillegg la vi frem bekymringer
rundt om de avbøtende tiltakene for Marisko er tilstrekkelige og særlig i forhold til områder utenfor
selve planområdet, men der det vil være anleggsveier.
Forum for natur og friluftsliv Troms var av Statsforvalter i Troms og Finnmark invitert med på
befaring av området, men grunnet sykdom ble vi forhindret fra å møte opp. Vi ønsker derfor i brevs
form å presisere bakgrunnen for klagen i forbindelse med kunnskapsgrunnlaget til friluftsliv da vi
oppfatter at kommunen har svart ut behovet for mer kunnskap på et annet grunnlag enn vi har lagt
til grunn i vår klage.
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Presisering av bakgrunnen for klage på kunnskapsgrunnlaget i
forbindelse med jakt.
Vi har i vår merknad til departementet fremsatt at vi mener det er mangler ved kunnskapsgrunnlaget
for friluftsliv, herunder særlig jakt som må utbedres for at saksgrunnlaget skal være tilstrekkelig og
forsvarlig. Slik vi oppfatter kommunen i deres presentasjon på befaringsmøtet med departementet
ser det ut til at de legger til grunn at det er konkurranse i form av jaktaktiviteter fra anleggets side
som har vært grunnlag for vår klage. Dette medfører ikke riktighet.
Vi er bekymret blant annet for effektene av økt ferdsel og tilstedeværelse aktivitet hundekjøring når
det kommer til om området fortsatt vil være et naturlig oppholdssted for vilt. Da er det forstyrrelser
av økt ferdsel og hundekjøring som kan endre leveområdene for vilt med tanke på for eksempel støy
og tilstedeværelse av et økt antall besøkende. At det er grunnlag for jakt sier også noe om at dette er
et område der dyreliv i perspektiv av naturmangfold har sitt leveområde og slik sett belyses også
betydningen dette har for naturverdier også.

Vi ønsker departementet lykke til med saksbehandlingen og takker for vår mulighet til å delta på
befaringsmøte knyttet til innsigelsen på reindrift.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms

_____________________________
Christine Myrseth
Koordinator
Forum for natur og friluftsliv Troms
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