
1. møte i felles ressursgruppe for reiseliv, friluftsliv og strandsone 

Dato: 2. februar 2021 

Sted: på Teams 

Det vises til planprogrammet for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen (Tromsø, 

Balsfjord og Karlsøy) hvor det fremgår at vi ønsker å innkalle til bredt sammensatte 

ressursgrupper bestående av ulike interessenter innenfor ulike problemstillinger som skal 

utredes nærmere. Gjennom deltakelse i ressursgruppen vil interessentene kunne bidra til å 

belyse ulike problemstillinger samt komme med ønsker og innspill underveis i prosessen. 

Dette håper vi kan bidra til å bringe eventuelle konflikter/utfordringer frem i lyset på et tidlig 

stadium, slik at disse kan drøftes med berørte parter for å søk å finne løsninger. 

Planprogrammet følger vedlagt. 

Samtidig med revisjon av Kystsoneplanen pågår det også prosesser i de tre kommunene 

knyttet til revisjon av kommuneplanens arealdel (arealene på land). Problemstillingene knyttet 

til arealbruk er tett koblet mellom de tre temaene reiseliv, friluftsliv og strandsone – og 

mellom sjø og land. Vi har derfor besluttet å se disse prosessene i sammenheng, så langt det 

lar seg gjøre. 

Agenda for møtet 

I dette første møtet ønsker vi å få frem utfordringer dere ser knyttet til arealbruk i de tre 

kommunene innenfor temaene reiseliv, friluftsliv og strandsone, som dere mener kan løses 

gjennom arealplanarbeidet. Vi gjør oppmerksom på at det er en egen ressursgruppe knyttet til 

sjømat og at spørsmål vedrørende arealer til havbruk diskuteres i den gruppen.  

• Velkommen 

• Status i prosessen og tema denne gruppen skal bistå med innspill til 

• Informasjon fra møter med utviklingslagene – hva har de fokusert på knyttet til 

temaene? 

• Eksempler fra Tromvika og Grøtfjorden 

• Spørsmål: 

o Hvilke arealutforinger ser dere knyttet til reiseliv, friluftsliv og strandsone. Er 

noen av disse felles for de tre temaene eller gjelder de kun ett av temaene? Har 

du forslag til løsninger knyttet disse noen av utfordringene. 

o Hva skal gruppens arbeid munne ut i: 

▪ Temakart som identifiserer viktige områder for friluftslivet, inkludert 

strandsone. Tekst som beskriver arealutfordringer og prioriteringene? 

▪ Temakart som identifiserer viktige områder or reiselivet, inkludert 

strandsone. Tekst som beskriver arealutfordringer og prioriteringene? 

▪ Temakart/tekst – overlappende interesser og utfordringer ift friluftsliv 

og strandsone, prioriterte tiltak/områder? 

▪ Annet?  

• Veien videre: ett møte i mindre grupper, deretter felles møte? 

Dokumenter til møtet: 

• Vedtatt planprogram 



 

 

Deltakere: 

• Friluft- og/eller natur/miljø: Forum for natur- og friluftsliv, Tromsø havpadleklubb, 

Ishavkysten friluftsråd 

• Reiseliv: Visit Tromsø, NHO reiseliv 

• Sektormyndigheter: Troms og Finnmark Fylkeskommune, Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark, Sametinget  

• Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde 

• Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommune 

Status: 

• 25. januar 2021: Aktørenes forslag til potensielle arealer for oppdrett sendt til 

deltakerne i første felles møte i ressursgruppen. Forslaget vil bli presentert og diskutert 

i det første felles møtet iressursgruppen. 

• 22. januar 2021: Tredje møte i ressursgruppen - kun med oppdrettsiden. Formål: 

gjennomgang av revidert innspill. To nye aktører: Gratangslaks og SolinovA 

• 7. januar 2021: Andre møte i ressursgrupen - kun med oppdrettsiden. Formål: 

gjennomgang og diskusjon ift de foreslåtte lokalitetene. Deltakere: NRS, Lerøy, 

Sjurelv, Salmar, MOWI, Wilsgård og Sjømat Norge 

 


