Oversikt over innspill fra utviklingslag, grunneierlag mv
etter dialogmøter, innspills- og medvirkningsrunde i perioden november 2020 – mai 2021

Karlsøy
Nordeide Bygdeforening og
Søndre Reinøy Utviklingslag

Oppdrett på Skavberg og Ullstinden:
Grøtsund og Ullsfjorden møtes omtrent ved Grøtnesodden. Dette området fra
Grøtnesdalen til Søreidet og inn i Ullsfjorden og ved Ullstinden er i dag lite
preget av oppdrett og er viktig for lokalbefolkning, turistfiskere og ikke minst
for yrkesfiskere fra flere kommuner i Karlsøy – Tromsø og Lyngen.

Nordeidet båtforening
Stakkvik og Omegn utviklingslag og
Søndre Reinøy utviklingslag

Stakkvik- og omegn utviklingslag
Søndre Reinøy utviklinslag
Nordeidet bygdeforening
Grøtnesdalen bygdeforening

Ønsker ikke nyetablering ved Reinøya eller i Ullsfjorden – se hele innspillet
under.
Ønsker ikke etablering av oppdrett på Skavberg. Eneste gode fiskeområdet. Se
hele innspillet under.
Innspill til to friluftsområdet som ønskes ivaretatt.
De ønsker ikke flere oppdrettsanlegg rundt Reinøya. Se hele innspillet
nedenfor.
«Viser til innspill fra Stakkvik-og omegn utviklingslag og Søndre Reinøy
utviklingslag om at strekningen Grøtnesdalen – Søreidet bør tas med i planen
for strandsone.
Vi mener at det foreslåtte området i sjø på strekningen også må utvides til å
dekke hele området som er foreslått for strandsone mellom Grøtnesdalen og
Søreidet.»

Rebbenesøya utviklingslag

Foreslår å regulere hele Hersøya, samt Vargsundet mellom Rebbenesøya og
Hersøya til friluftsområde – endring av arealformål.

Lakselvbukt utviklingslag

De viser til vedtak i Karlsøy kommune om at det ikke skal være havbruk i
landskapsvernområdene.
Se hele innspillet nedenfor
Det mangler grunnleggende infrastruktur som kai og fiskemottak i denne
delen av kommunen. Dermed er denne næringsveien på tur å dø ut. Det fiskes
kun til egen matauke.
Med godt samarbeid går både friluftsliv og næringsliv overens.

Rebbenesøya utviklingslag

Sjursnes utviklingslag

IBA voktere på Sør-Fugløya

Breivikeidet utviklingslag

På grunn av sårbart naturområde er det ikke ønskelig med oppdrettsanlegg.
Foreslår å utvide friluftsformål fra Måsvik til å strekke seg helt til
landskapsvernområdet på vestsiden av Rebbenesøya, dette omfatter
Løksfjord og Engvik.
Sjursnes har en turistbedrift, Sjursnes Fjordferie, som tilbyr utleie av båt for å
kunne fiske i fjorden. Det er nok potensiale for å opprette flere arbeidsplasser
relatert til turisme i bygda.
Vanskelig å få kvote. Ingen steder å levere fisk i fjorden.
Ønsker ikke oppdrett i en sone på 5 mil rundt Sørøya. De ber om at lokalitet
Styrsøy tas ut. De ønsker heller ikke en utvidelse av Småvær eller etablering av
øvrige lokaliteter i området. Se vedlagt pdf fil.
«Vedrørende kystsoneplanen hørtes det betryggende ut at dere allerede
hadde registrert at Breivikelva er et vernet vassdrag, også med alle side
sideelver i hele Breivikdalen. Breivikelva er Tromsø kommune største
lakseførende vassdrag, og er svært viktig for bygda. Dette både som
inntektskilde for grunneiere, og for fritidsfiske. Denne er også en av de største
sjørøyeelvene, og det er viktig at denne blir bevart i sin opprinnelige form.
Utløpet av elva går ut i Ullsfjorden i et stort elvedelta, og dette området er
svært sårbart for ytre påvirkning. Ved siden av elvedeltaet, er det et stort
strandområde mot gamle Breiviknes fort, som er naturreservatområde.
I Breivikelva holdes det hele tiden på med kultivering, for å unngå etablering
av oppdrettslaks, og dette er svært viktig for å bevare vill-laksstammen.

Ullsfjorden er også satt av til kystfiskeområde, og er i tillegg vernet som
gytefjord for fjordtorsk.

Sommarøya/Brensholmen utviklingslag

Vi krever at fjorden blir bevart ren i hele sin lengde fra ytterst i innløpet, og
helt inn i Sørfjorden. Innbyggerne på Breivikeidet kan ikke akseptere at det
blir etablert noen form for oppdrettsanlegg i Ullsfjorden, verken ved
Breivikeidet(Tuva), Kvitbergan, ved Reinøya eller ved Vannøya. Ullsfjorden er
lang, tett og trang, og vil påvirkes i hele sin lengde dersom noe forurenses
lenger ute i fjorden.»
Ønsker tilrettelegging av næringsareal, både sjø- og landarealer
Fiskerinæringen
- Det er utfordrende pga kvoteordningen/økonomi.
- Sesongene blir for korte til helårige stillinger, og sesongarbeidere må
hentes inn.
Her kan samarbeid med andre regioner/bedrifter, og på tvers av sektorer
som hvitfisk og oppdrett bidra til stabile helårige arbeidsplasser.
Reiseliv-/Servicenæring
- Er sammen med fiskeri de viktigste næringene i vårt område. Her er
samspillet mellom besøkende og fastboende grunnleggende for stabilitet og
langsiktighet.

Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag

De misliker sterkt at det gis dispensasjoner til bygging i strandsonen eller
andre tiltak som går utover vedtatt plan for området – uten at utviklingslaget
er blitt fremlagt søknadene for uttalelse.
Kartinnspill:
- Etter tilbakemelding fra fiskere, turistnæring og innbyggere bør det
ikke settes av flere områder til havbruk, men heller se på utvidelse av
eksisterende områder.
- Områder som må vernes som kystkultur eller hvor det er stor
betydning som viktige rekreasjonsområder: Gåsvær og omegn +

-

området store Lyngøya, Risøya og Sandøya – historiske områder for
kystkulturen. Norges fiskarlag ble stiftet på Lyngøya.
Oversikt over viktige fiskeriområder for lokalbefolkningen (matauk)
Flytting av deponi

Populært turområde:
- Padledestinasjon – store padletreff 2018 og 2019
- Sykkeldestinasjon – ca 20-30 syklister som sykler hit fra Kvaløysletta hver
lørdag
- Småbåtdestinasjon – (attraktivt pga flytebrygge, butikk og drivstoff)
- Flere kommer hit for å gå på ski, går fjellturer både sommer og vinter og
som
bruker fjæra til grilling og bading.

Balsfjord
Kommer

Lyngen
Svendsby utviklingslag

Ønsker ikke akvakultur i Ullsfjorden. Innspill i sin helhet nedenfor.

Angående revidering av kystsoneplanen
Vi er gjort kjent med planene til nye oppdrettslokaliteter i forbindelse med revideringa av
kystsoneplanen. Der kommer det fram planer om oppdrettsanlegg ved Skavberg og Ullstind som er i
vårt nærområde.
Grøtsund og Ullsfjord møtes omtrent ved Grøtnesodden. Dette området fra Grøtnesdalen til Søreidet
og inn Ullsfjord og ved Ullstinden er i dag liten grad preget av oppdrett og er viktig for
lokalbefolkning, turistfiskere og ikke minst for yrkesfiskere fra flere kommuner Karlsøy-Tromsø og
Lyngen som bruker dette området.
Det finnes flere uersklakker i området og
som kjent er denne fisken på rødlista. Her
fins elver med ørret/sjørøye og laks,
gytefelt oppvekstområder og rekefelt.
Rekefeltene i Ullsfjord er godt kjent, men
nå er også rekefelt som har vært stengt
siden sist på 60-tallet gjenåpnet. Disse går
også gjennom Grøtsund og er nært
Reinøya.
Både Ullsfjorden og strekningen
Grøtnesdalen-Søreidet har hatt samisk
bosetting. Ved forrige plan for 4 år siden
ble en lokalitet vad Grøtnesdalen tatt ut
på grunn av blant annet dette.
Befolkningen som ble berørt av
etableringen av lokaliteten Lubben/Korsnes gikk igjennom en årelang kamp for å bevare fiske- og
gyteområdene som ble direkte berørt av etableringen av oppdrettet. Engasjementet førte til
underskriftskampanjer og protestaksjoner som fikk stor støtte blant befolkningen og fiskere, det ble
opphavet til protestaksjonen "Fjordtoktet", engasjementet «Folk For Fjordene» og det lokale
initiativet "Havkvinna", et protest-monument som sitter i stille protest over tapet av fiske- og
gyteområdene som nå er beslaglagt i Ullsfjorden, for å minne oss på kampen og påkjennelsen dette
har vært for befolkningen og fiskerne. De siste årene etter etableringen skulle befolkningens
bekymringer for konsekvensene av oppdrett i Ullsfjorden bli bekreftet. Anlegget «Lubben» har vært
plaget med sykdom (ILA) og har ikke hatt en full produksjonsyklus ennå. Likevel opplever vi å få
uspiselig «pelletsfisk» flere kilometer unna anlegget. Om det nå skal tilføyes flere anlegg i en fjord
som allerede viser sykdomstegn som resultat av lakseoppdrett, vil de få gjenværende områdene for
bærekraftig fiske falle bort.
Reinøya er i dag omringet av oppdrettsanlegg, dette er det siste området som fremstår som noen
lunde uberørt med dagens tilstander, og slik ønsker vi at det blir i fremtiden også.
Med hilsen
Nordeidet Bygdeforening Espen Sørensen
Søndre Reinøy Utviklingslag Torgunn Lilleby

Protestmonumentet «Havkvinna» på Nordeidet ved lokalitet Lubben

INNSPILL TL RULLERING AV KYSTSONEPLAN – KARLSØY KOMMUNE.

Stakkvik og Omegn utviklingslag og søndre Reinøy utviklingslag har avholdt felles styremøte for å
kunne gi felles uttalelse til rulleringen av kommunens kystsoneplan.
Utviklingslagene er enige om følgende:

Reinøya er en attraktiv øy for jakt og friluftsliv. Store deler av året er det langt flere på øya enn de
som er fastboende. Mye av grunnen til det er de mange hytter og fritidsboligene som er på øya, men
også de som benytter øya til jakt og bærsanking.
Man har over år jobbet med å legge til rette for friluftslivet og etableringen av liggeplasser for båter i
Stakkvik og på Nordeidet gjør at trafikken av fritidsbåter er strekt økende.
I Finnkroken har man et stort hytteanlegg som tilbyr turistfiske. Det er kommet ny eier av det gamle
handelsstedet i Finnkroken som planlegger aktivitet på kaianlegget.
Ut fra møte med kommunen 10.12.20 ble vi oppfordret til å belyse de områdene i strandsonen som
vi mener er særs viktig å ivareta. Ved en gjennomgang av øyas strandsone er det to områder som er
viktig for oss.

FAUSKENES.
Dette området har over generasjoner vært brukt som friluftsområde. Der samles folk til feiring av
St.hans, beundring av midnattsola, utsikten over til de andre øyene og ikke minst båttrafikken og
ørna. Det er et yrende fugleliv i dette området. Det er ikke etablert bosetning og en kan derfor
bevege seg fritt i området uten å forstyre noen.
Strekningen Migarneset – Høtteneset er også et område der folk liker å benytte strandsonen da det
er ubebygd og har en flott utsikt.

STREKNINGEN GRØTNESDALEN – SØREIDET.
Denne strekningen er uberørt av inngrep i nyere tid. Der ferdes mye folk, både innbyggere og
turister.
Fra Grøtnesdalen går det en gammel vei til Grøtnesodden langs strandlinjen. Denne er bygd på 30tallet av midler for å holde folk i arbeid. Veien var igjenngrodd , men er blitt ryddet og fremstår i dag
som den en gang var.
Det er lett å ta seg frem både til fots, med barnevogn og sykkel.
Grøtnesodden er en av de eldste boplassene på Reinøya. Der står husene fra den tiden det var
fastboende på plassen.
På 1800-tallet var det losstasjon der, da det var god utsikt inn Grøtsundet og ut mot Lyngstua og
Fugløyfjorden.

Under siste verdenskrig ble det bygd opp lyttestasjon for ubåter. Bunkeren der utstyret var er enda i
bra stand. Lyttekablene ligger enda på havets bunn og er fredet som krigsminne.
Stien videre mot Stangnes/Søreidet er ryddet og merket. Den går gjennom Oddeura og deler av den
bygd på 1800-tallet av svendke rallere. Ved Oddeura ligger Ursand som er en populær utfarts og
badeplass sommerstid.
Stangnes er en gammel boplass der deler av den var husmannsplass under Grøtnesodden.
På turen videre passerer man Skavberg som var bebodd på 50-tallet.
Ved Storperjorda fins det tufter fra gammel tid.
Siste plassen som det har vært bosetning er Finnby, plassen har mest sansynlig vært samisk.
Derfra til Søreidet går det skogsvei og deler av den er gammel vei bygd av nødsmidler på 30-tallet.
Veien er lett tilgjengelig og mye folk ferdes der fra Søreidet.
Det er derfor viktig å bevare strandsonen i dette uberørte området mellom Søreidet og
Grøtnesdalen, som har en fantastisk utsikt mot Lyngsalpene, Ullsfjord og Ullstind.
Det er mange gode fiskeplasser på denne strekningen som ikke er forurenset av oppdrettsnæring. De
brukes mye av innbyggere til matauk, turistfiskere og yrkesfiskere.

Sommeren 2020 var et spesielt år, der folk ferierte i hjemlandet. Det gjorde oss som bor på øya
oppmerksom på hvor viktig det er å ha områder som overnevnte. Vi er klar for å starte planlegging
for tilrettelegging av friluftslivet og regner med at denne aktiviteten vil øke ved at
Langsundforbindelsen kommer.
Utviklingslagene har kommet fram til at man ikke ønsker flere oppdrettsanlegg rundt øya og at man
vil bevare de få områdene som er igjen.

Med hilsen fra

Stakkvik og omegn utviklingslag

Hanny Ditlefsen

Søndre Reinøy utviklingslag

Torgunn Lilleby

Karlsøy kommune
9130 Hansnes

Rebbenesøya utviklingslag

Innspill til revidering av kystsoneplan i Karlsøy og Tromsø kommune

Rebbenesøya utviklingslag har etter dialogmøte mellom Karlsøy kommune og utviklingslagene den
10.12.20 på Hansnes, laget et innspill til revidering av kystsoneplanen i Tromsø regionen.

Utviklingslaget er opptatt av at kystsonen og havområdene rundt Rebbenesøya skal være så naturlig
og rene som det er mulig. Rebbenesøya har over lengre tid blitt mer og mer populær for turisme fra
sjø og fra land. En av grunnene for dette er at Rebbenesøya består av en flott og urørt natur som
tiltrekker seg folk fra fjern og nær.

Hersøya er et område som er nært Rebbenesøya. Karlsøy jeger og fiskeforening og andre interesser
bruker dette område til friluftsområde for jakt og fiske. Utviklingslaget vil gjerne at Karlsøy kommune
skal vurdere å regulere hele Hersøya, samt Vargesundet mellom Rebbenesøya og Hersøya som
friluftsområde.

Vi ønsker også med tanke på havgående og annen turisme at friluftsområde Måsvik, skal utvides til å
strekke seg helt til landskapsvernområde på vestsiden av Rebbenesøya, dette omfatter Løksfjord og
Engvik. Dette områder er populært for kajakkpadlere og andre sjøfarende i sommerhalvåret og vi
ønsker å sikre dette området for framtiden for miljø og estetisk forurensing.

Rebbenesøya er en øy med en flott kystsone som også omfatter Nord-Kvaløy og Rebbenesøya
landskapsvernområde. Utviklingslaget støtter seg til vedtak fra Karlsøy kommune om at det ikke skal
være havbruk i landskapsvernområde eller områdene rundt. Dette for å videreføre de føringene som
gjelder for vern av naturen i ytre Karlsøy.

Vi mener at tildeling av nye lokaliteter i begge kommuner skal begrunnes med behov for økning av
biomasse og behov for nye havbrukslokaliteter, og ikke med kommunenes behov for inntekter fra
havbruksfondet.

Utviklingslaget på Rebbenesøya

Breivikeidet utviklingslag
Sjursnesvegen 12
9027 Ramfjordbotn

Tromsø kommune
Rådhuset
9299 Tromsø
Breivikeidet 27.01.21

Innspill i forbindelse med revisjonen av kystsoneplanen og kommunedelplanens arealdel.
Viser til innspill på møte her på Breivikeidet 20.01.21.
Vedrørende kystsoneplanen hørtes det betryggende ut at dere allerede hadde registrert at
Breivikelva er et vernet vassdrag, også med alle side sideelver i hele Breivikdalen. Breivikelva er
Tromsø kommune største lakseførende vassdrag, og er svært viktig for bygda. Dette både som
inntektskilde for grunneiere, og for fritidsfiske. Denne er også en av de største sjørøyeelvene, og det
er viktig at denne blir bevart i sin opprinnelige form. Utløpet av elva går ut i Ullsfjorden i et stort
elvedelta, og dette området er svært sårbart for ytre påvirkning. Ved siden av elvedeltaet, er det et
stort strandområde mot gamle Breiviknes fort, som er naturreservatområde.
I Breivikelva holdes det hele tiden på med kultivering, for å unngå etablering av oppdrettslaks, og
dette er svært viktig for å bevare vill-laksstammen.
Ullsfjorden er også satt av til kystfiskeområde, og er i tillegg vernet som gytefjord for fjordtorsk.
Vi krever at fjorden blir bevart ren i hele sin lengde fra ytterst i innløpet, og helt inn i Sørfjorden.
Innbyggerne på Breivikeidet kan ikke akseptere at det blir etablert noen form for oppdrettsanlegg i
Ullsfjorden, verken ved Breivikeidet(Tuva), Kvitbergan, ved Reinøya eller ved Vannøya. Ullsfjorden er
lang, tett og trang, og vil påvirkes i hele sin lengde dersom noe forurenses lenger ute i fjorden.

Vedrørende distriksstategiplanen har vi diskutert og vurdert i henhold til de tilsendte spørsmålene.
A: Næringsperspektiv
-Nødvendig med bedre infrastruktur dvs bedre kollektivt tilbud, samt bedre veger.
I distriktene er vi helt avhengige av å bruke privatbil bla a til/fra jobb. Vi har lite
arbeidsplasser, og er avhengig av å pendle til sentrum.
-Ensartet reglement for alle innen samme næring, gjelder særlig i turistnæringen.
-Forenklede etablerings- og tilskuddordninger for foretak.
-Bruke allerede etablerte næringsområder

B: Innbyggerperspektiv
-Innbyggerne må hensynstas i nyetableringer
-Bedre infrastruktur, som kollektivtransport og bedre veger/nedkortning av vegstrekninger
-Flere innbyggere, forenkle fradeling av boligtomter til tross for LNFR område.
-Tilrettelegging i bygda for friluftsliv, med bedre toalett og renovasjonsmulighet for turister
og nærtilreisende fra områdene rundt.
Utfordringer som møter ungdommene her i forhold til primærnæringene, er at det er for lite
sammenhengende areal som kan utnyttes til for eksempel gårdsdrift. Det må være større for å være
lønnsomt. Ingen her pr i dag som driver fiske, og da er det vanskelig for ungdom å komme inn i
denne næringen.
Hvordan kan utnyttelsen balanseres i nærområdet.
-Viktig med kommunikasjon mellom de ulike aktører, både i turistnæringen, idrett og
friluftslivsinteresser. Turistinnrykk og friluftsinteresser må ikke overkjøre bygdas innbyggeres
interesser, for det vil gi redusert trivsel og bolyst.
Miljø og Klima
Terreng og natur må hensynstas hele tiden, og her er det bl.a mye myrområder som er viktig
å bevare. Det er og viktig ved utbygging av nye områder, at det tenkes på lyssetting og
lysforurensing.
Henviser for øvrig til et møte vi deltok på i Ramfjord i des-19 v/Magnus S. Kristiansen, vedrørende
kommunedelplanens samfunnsdel. Der ble mange av disse spørsmålene debattert, og konkludert i en
rapport som ble utarbeidet av kommunen.

Vil for øvrig komme med en anmerkning til inndelingen av områdene for utviklingslagene. Ser av kart
og tekst i rapporten Kunnskapsgrunnlag mm. Vårt område har så lenge utviklingslagene har eksistert,
gått fra Breivikeidet fergekai, innover Sjursnesvegen til midt i Nakkedalen, og over Breivikeidet til rett
forbi Bjørnskarelva (nesten til Eiscat). Ramfjords område starter fra Einerhaugvegen, og ned mot
Ramfjorden. Dette har stor påvirkning vedrørende areal, høringer innen vårt område, innbyggertall,
aldersfordeling, næringsregistrering mm innenfor Breivikeidet utviklingslags område. Poengterte
dette også for Øyvind Rasmussen og Frid Fossbakk på årsmøte for utviklingslagene på Sommarøya i
2019. De lovte da å bringe dette videre, og rydde opp. Ser ingen endringer. Ønsker at det endres i
deres registreringer hva som er vårt området, og gjør endringene mot Ramfjord utviklingslag, slik at
vi får korrekte data.
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt. Kommunikasjon er viktig.
Mvh
Breivikeidet Utviklingslag
v/Åshild Lingrasmo, sekretær

Kvaløyvågen utviklingslag

