
Tromsø Havpadleklubb

Tromsø havpadleklubb vil ut fra hensynet til friluftsinteresser i Tromsø sterkt fraråde 
at det blir lagt et akvakulturanlegg på Storholmen.

Tromsø kommune

Postboks 6900, 9299 TROMSØ

Storholmen og øykomplekset Gåsvær ligger i den nære skjærgården til Tromsø by. Hele 
området, fra Hekkingen i sør til Sørfugløya og Nordkvaløya i nord er en stor og mye brukt 
ressurs for friluftsfolket i Tromsø. Selv om Tromsø er mest kjent for flott skiterreng og 
innbydende fjelltopper, så er også den fantastiske yttersida noe som gjør denne byen til et flott 
sted både å bo i.

I dette området har Gåsvær en særstilling, av flere grunner. I seg selv er det et usedvanlig 
vakkert sted, men fri sikt til hele øygarden utenfor Tromsø. Her ligger den gamle kirka på 
Gåsvær, og nettopp på grunn av den mektige beliggenheten er det lagt en gravplass her som 
fortsatt er i bruk av lokalbefolkningen. 

Gåsvær har lett adgang både fra Skulsfjorden og Kvaløyvågen, så det er et av de mest 
populære turmålene for kajakkmiljøet i Tromsø. Her er fine teltplasser både på været og i 
området innenfor, f.eks ved Likvika. Yttersida i Troms er normalt ganske utilgjengelig, men 
den fine havna på Gåsvær og brygga framfor kirken gjør at dette likevel er et mye brukt 
turmål også for båtfolket i Tromsø. Det er et stort lokalt engasjement for området, og det nå 
opprettet en Facebookgruppe mot oppdrettsanlegg på Gåsvær som pr. april 2014 teller over 
1200 medlemmer.

Turistnæringen har begynt å tilby opplevelsesturer knyttet til den spesielle naturen vi har her 
oppe, blant annet har nordlysturismen hatt en voldsom vekst de siste åra. Den ville naturen på 
yttersida i Tromsø har i så måte et stort potensiale, men det vil være lite framtidsrettet å 
plassere et oppdrettsanlegg så nært opptil et unikt sted som Gåsvær.

Et oppdrettsanlegg midt i innseilingen til Gåsvær vil i vesentlig grad forringe områdets verdi 
ved å virke estetisk skjemmende. Dette gjelder selvsagt for området lokalt, men et slikt anlegg 
vil også være godt synlig på lang avstand, og det vil ta mye av det visuelle fokus bort fra det 
hvite kirkebygget. Det vil også være en del lydstøy fra anlegget knyttet til foring, lasting og 
transport. Med en beliggenhet så tett opp til været, vil anlegget stå i skarp kontrast til 
områdets kulturelle egenart, hvor kirka og den nære historien rundt er sentrale elementer. 
Utad vil en slik lokalisering signalisere at befolkningen og myndighetene i byen ikke bryr seg 
om å ta vare på selv denne mest spektakulære delen av Tromsøs nærområde. 

Hø ring s uttalels e  fra Troms ø  havpadleklubb til akvakulturanlegg  for 
SalMar på Sto rholmen ved Gås væ r på Kvalø ya



Det arbeides for tiden på med en felles kystsoneplan i området, der oppdrettsnæringen 
selvfølgelig er sterkt inne med i alt 30 ønsker om lokaliteter fra Målselv  i  Kar         f      
av disse er uproblematiske ut fra et friluftsmessig synspunkt. Å gi en tillatelse til en 
kontroversiell lokalitet som Gåsvær nå, vil undergrave hele formålet med planen, som nettopp 
er å balansere de ulike interessene som finnes langs kysten. 

Kajakkmiljøet i Tromsø teller ca. 1000 aktive, hvor ca. 500 er organisert i Tromsø 
havpadleklubb. Resten er enten uorganiserte, eller hører til i andre grupperinger, f.eks 
studentklubben Trulle eller Stormgjengen på Kvaløya. 

Med utgangspunkt i Gåsværs betydning for friluftsinteressene i Tromsø, vil Tromsø 
havpadleklubb på det sterkeste fraråde at det blir gitt tillatelse til et akvakulturanlegg på 
Storholmen og Gåsvær.

Mvh

Gunnar Noer             
Leder, Tromsø havpadleklubb 
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