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Tromsø, 20.03.2023 

 
Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet Troms og Midt-Troms Naturlag. 
 

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 vil i det 
følgende gi våre innspill til revisjonen av kartlagte og verdisatte friluftslivsområder.  

Innspill Indre Balsfjorden og Ytre Balsfjorden 
FNF Troms ønsker å stille spørsmål ved om verdisettingen for selve Balsfjorden til B- viktig 
friluftslivsområde. Vi registrerer at det langs Balsfjorden er flere svært viktige friluftslivsområder, 
blant annet knyttet opp mot Sørkjosleira naturreservat med flere. Vi mener det likevel bør vurderes 
om ikke Balsfjorden i seg selv bør vurderes til A- svært viktig friluftslivsområde med særlige 
opplevelseskvaliteter – for eksempel en stedegen sildestamme og store marine verdier1.  

Fjorden har også en symbolverdi som er viktig for friluftsliv og opplevelsen av fjorden- at det er 
en av veldig få oppdrettsfrie fjorder i nord- fjorden har også en lang historie.2 Dette er svært spesielt 
og ble også løftet frem i forrige kystsoneplanbehandling av kommunen selv. Vi har tidligere skrevet 
innspill angående verdiene i Balsfjord og viser til denne. Vi vil også påpeke at det i den nylig vedtatte 
forvaltningsplanen3 for Sørkjosleira naturreservat går frem at fjorden og strandsonen må sees i 
sammenheng- og vi mener dette må tyde på at fjorden også bør få A- område status. Det er et nært 
samspill mellom det rike og spesielle marine livet- og de opplevelsene man kan få fra land i Ramsar-
området.  

 

1 https://fnf-nett.no/troms/wp-
content/uploads/sites/19/2021/04/Horingsinnspill_arealplan_Balsfjord_revidert.pdf  
2 https://mtmu.no/museum/balsfjord-vatmarkssenter/  
3 https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00000233#Planstatus  
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1) Lokalid: 5422-002 
Verdi: ViktigFriluftslivsomraade 
Områdenavn: 
Indre Balsfjorden  
 
Områdetype: 
StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag 
 
Områdebeskrivelse: 
Avgrenset område strekker seg fra Lakvatn og sørover. Her fisker lokale torsk, sjøørret, 
småsei og sild både fra land og fra båt. Det finnes to tilrettelagte båtutsett i området, ved 
Bergneset og Tenneshavna. I tillegg til disse ligger et gammelt båtutsett ved Storsteinnes. 
Småbåthavn finnes i forbindelse med båtutsettplassene på Bergneset og Tennes. Det er 
også noe padling i Balsfjorden, men den meste havpadlingen i kommunen utføres i 
Malangen. | Verdivurdering: Området er vurdert til B, Viktig friluftslivsområde. Området er 
i friluftsøyemed hovedsakelig viktig for lokal matauk. Mange som bor langs med fjorden har 
egne båter. Balsfjorden har som en av de to fjordene i kommunen en spesiell symbolverdi. 
Denne delen av Balsfjorden scorer høyere på tilgjengelighet enn den ytre avgrensingen av 
Balsfjorden i nord, siden det her finnes allment tilgjengelige småbåthavner og båtutsett.  
 
Brukerfrekvens: Middels  
  
Regionale og nasjonale brukere: 
Nesten aldri  
 
Opplevelseskvaliteter: Litt 
  
Symbolverdi: Middels 
  
Funksjon: IkkeSpesiellFunksjon 
  
Egnethet: Middels  
 
Tilrettelegging: LittTilrettelagt  
 
Kunnskapsverdier: Middels 
 
Lydmiljø: Middels 
 
Inngrep: GanskeInngrepsfritt 

 

2) Lokalid: 5422-001 
Verdi: ViktigFriluftslivsomraade 
Områdenavn: 
Ytre Balsfjorden  
 
Områdetype: 
StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag 
 
Områdebeskrivelse: 
Avgrenset område strekker seg fra Laksvatn opp til kommunegrensen, og er noe mindre 
brukt til friluftsaktiviteter enn fjordområdet i sør. Her fisker lokale torsk, sjøørret, småsei 
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og sill både fra land og fra båt. Det er også noe padling i Balsfjorden, men den meste 
havpadlingen i kommunen utføres i Malangen. En liten reiselivsbedrift ved Hestnes utøver 
noe fisketurisme og utleie av leilighet til turister, men disse utgjør ikke en stor andel av 
den totale bruken. | Verdivurdering: Området er vurdert til B, Viktig friluftslivsområde. 
Området er i friluftsøyemed hovedsakelig viktig for lokal matauk. Mange som bor langs 
med fjorden har egne båter. Balsfjorden har som en av de to fjordene i kommunen en 
spesiell symbolverdi. Denne delen av Balsfjorden scorer lavere på tilgjengelighet enn den 
indre avgrensingen av Balsfjorden i sør, grunnet mangel på allment tilgjengelige 
småbåthavner og båtutsett.  
 
Brukerfrekvens: Middels  
  
Regionale og nasjonale brukere: 
NestenAldri  
 
Opplevelseskvaliteter: Litt 
  
Symbolverdi: Middels 
  
Funksjon: IkkeSpesiellFunksjon 
  
Egnethet: Middels  
 
Tilrettelegging: IkkeTilrettelagt  
 
Kunnskapsverdier: Middels 
 
Lydmiljø: Middels 
 
Inngrep: GanskeInngrepsfritt 
 

Stormyra, Rødmyra og Brennmomyra 
FNF Troms vil gjerne gi innspill på friluftslivsområdene Stormyra, Rødmyra og Brennmomyra.  

For eksempel brukes Stormyra mye av botanikere og andre biologiinteresserte da den er enkel å gå i, 
lett tilgjengelig og er en lavlandsmyr (som det blir stadig færre av!) med spennende arter- både 
edderkopper, andre insekter og planter av interesse. Soldogg er en av artene man kan oppleve her. 
Vi håper man vil se nærmere på disse myrenes bruk for undervisning, friluftslivsopplevelser som går 
på naturopplevelser og kartlegging av arter- samt at dette er lavlandsmyrer det ikke er så mange 
igjen av for slike formål.  

Fugltind 
Dette er et flott område og vi oppfordrer til at området ivaretas slik det fremstår i dag med store 
naturopplevelser, stillhet og med muligheter for å se spennende fugleliv!  

 

 

 

Vennlig hilsen 
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Forum for natur og friluftsliv Troms 
 

 

_____________________________  

Christine Myrseth 
Koordinator 
FNF Troms 
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