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Høringsuttalelse om forslag om marine verneområder i Karlsøy, 
Tromsø og Lenvik kommuner i Troms  
 

Tromsø havpadleklubb støtter forslaget om vern av Rystraumen. Rystraumen og Ryøya bør 

tilrettelegges slik at allmenheten kan bruke området til friluftsformål i større grad enn  i dag. 

Tromsø havpadleklubb organiserer ca. 600 av Tromsøs rundt tusen kajakkpadlere, og har i 2016 

loggført ca. 2000 turer fra naustene ved Sjølund. Det er ca. 14 km i padleavstand fra THPK sine naust 

til Rya, og ca. 30 minutters kjøretid til utsett ved enten Larseng eller Vikran. Ryøya er dermed 

velegnet som turmål, enten som dagstur eller som en overnattingstur direkte fra naustene våre på 

Tromsøya. For padlere et dette et svært interessant område, siden det er en del strøm der. Flere 

bruker strømmen i Lille-Rya til øvelser i teknisk padling og surfing på stående bølger.  

Området er hittil beskjedent 

brukt som turmål for 

kajakkfolket. Dette skyldes at 

mange kvier seg å krysse 

Store-Rya, - man har generelt 

stor respekt for den sterke 

strømmen, men dette har 

blitt lettere å unngå etter at 

Ryaforbindelsen kom. Det at 

man ikke kan gå i land på 

grunn av moskusen på Ryøya 

er også sterkt medvirkende til 

at mange velger andre steder 

å padle. Man må også styre 

unna skipstrafikken i 

Rystraumen, men denne er 

lett å unngå siden det er god 

sikt inn og ut sundet. 

Vill og urørt natur, men likevel en følelse av naturbeite på Kvaløysida av Ryøya. 
Foto: Gunnar Noer 



 

Fra Lille-Rya, på Malangsida. Foto: Gunnar Noer 

Rya sin mangel på popularitet som turmål er ufortjent. Det er en flott opplevelse å padle rundt 

Ryøya. Krysningen over Store-Rya fra Larseng tar mindre enn ti minutter, og det er en forholdsvis lett 

tur på ca. en time å padle rundt hele øya. Det er bare sjelden sterk strøm nært land langs selve øya, 

og særlig på Malangsida er det mange små keiler og viker som er fine å leke seg i. På Kvaløysida er 

det flere store bakevjer som gjør dette til en perle av en tur for kajakkpadlerne. Når man padler langs 

øya kan man fornemme at stedet er lite besøkt. Det har en blanding av urørt villmark og kulturbeite, 

og det gir det en veldig spesiell og fin naturopplevelse. Hvis øya ble tilgjengeliggjort for publikum, så 

tror vi den vil bli et svært populært område å gå turer på. 

Moskusen på øya må respekteres, - dette er ikke et ufarlig 

dyr. Undertegnede har selv opplevd å se oksen stå å morre 

truende selv om jeg satt i kajakken femti meter unna. De er 

sannsynligvis genetisk redusert gjennom innavl, og de har 

ikke naturlige forsvarsmekanismer siden flokken er for liten. 

Det er helt uakseptabelt at disse få dyra som bare er en rest 

av et gammelt, inaktivt prosjekt på UiT, skal få lov å holde 

allmenheten unna slik som nå. Den er et fremmedelement i 

denne faunaen som bør fjernes så fort som mulig.    

THPK vil i denne sammenheng også slå et slag for saken om 

vannskutere i nærområdene rundt Tromsø. Foreløpig har 

området rundt Ryøya stort sett vært skånet for denne type 

trafikk, og vi håper et vernevedtak kan sikre at dette 

fortsetter. Vi har de siste par årene fått erfaring fra 

vannskutertrafikk i Sandnessundet, som er svært mye brukt 

av kajakkpadlerne i Tromsø. Grensene til verneområdene og strandsonen i sundet respekteres ikke, 

og at det kjøres med uforsvarlig stor hastighet. Støyende vannskutere i stor fart er akkurat like 
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forstyrrende for padlere ute på sjøen som snøskutere er for turfolket i fjellet. Vi er forferdet over at 

et stille område som Sandnessundet med et pennestrøk er gjort til arena for motorsport, slik som det 

har blitt det siste året. 

Tromsø havpadleklubb mener at Rystraumen og Ryøya har et stort potensiale som turområde for 

sjøsportfolket i Tromsø, med mange unike kvaliteter som vi ellers ikke finner så nært byen. Vi 

forventer økt friluftsaktivitet i dette området i årene framover. Vi støtter derfor forslaget om vern av 

Rystraumen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunnar Noer 

Leder, Tromsø havpadleklubb 


