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Høringsuttalelse fra Tromsø havpadleklubb til interkommunal 
kystsoneplan for Tromsøregionen 

 

Tromsø havpadleklubb vil ut fra hensynet til friluftsinteresser i Tromsø be om at det 

utvises tilbakeholdenhet i forhold til utbygging av akvakulturanlegg Tromsø by sin nære 

skjærgård og kystsone.  

I nærmiljøet rundt Tromsø er det et stort og aktivt friluftsliv knyttet til den fantastisk flotte 

kystlinja vi har på yttersida. Nærområdet rundt Tromsø kan forenklet beskrives som den delen 

som kan nås innen en times kjøring fra byen. Tilgjengeligheten fra Tromsø gjør at dette 

området er i en særstilling selv i nasjonal sammenheng når det gjelder friluftsliv og 

opplevelsesturisme.  

 

I forhold til denne kystsoneplanen er det områdene 4, 5 10 og 9, som angitt i 

planbeskrivelsens pkt 6.4.1 det dreier seg om; yttersida av Kvaløya, Ringvassøya 

Rebbenesøya og Nordkvaløya. Her er det et mylder av små og store øyer, med et stort antall 

hvite sandstrender, og blågrønt hav i mellom. Det er en bred kystsone utenfor fjellandskapet i 

Troms, og det visuelle inntrykket av vill og urørt natur her er mektig.  

 

 



Mange av de akvakulturanleggene som nå er planlagt ligger sentralt plasser i dette terrenget. 

Vi frykter at dette i vesentlig vil grad forringe områdets verdi ved å virke estetisk 

skjemmende. Slike anlegg vil være godt synlig på lang avstand, og det vil ta mye av det 

visuelle fokus bort fra det eller flotte landskapet her ute.  

Det har vært noe diskusjon om områdets størrelse, og det er lett å se seg blind på kart og 

arealtall. Faktum er at det meste av området er innenfor synsvidde selv om du sitter lavt i 

terrenget. Området er ikke større enn at det kan forseres med kajakk på et par dagsetapper.  

Tromsø havpadleklubb organiserer ca. 500 kajakkpadlere. I tillegg er et tilsvarende antall 

organisert i andre klubber og miljøer i byen, og mange er ikke organiserte. Ca. 120 av 

klubbens medlemmer har kajakkene liggende i klubbnaustene i Tromsø. En del har ikke egne 

båter, men leier blant klubbens 20 utleiebåter. Andre har båtene lagret i privat regi. Vi søker å 

ha oversikt over aktiviteten i klubben ved at de som tar utgangspunkt i klubbnaustene noterer 

de dagene de er ute. Naturlig nok fanger vi ikke opp alle, men likevel registrerer vi rundt 2000 

turer i året, og bare i løpet av sommerferien 2014 hadde vi 450 utleiedøgn på klubbåtene. Det 

samlede antall kajakkturer i Tromsø og omegn kan dermed regnes i et antall tusen. I tillegg 

kommer alle de som er ute på yttersida i motoriserte fritidsbåter, sannsynligvis utgjør dette et 

tilsvarende antall. Dette forteller oss at vi har et usedvanlig rikt turmiljø i denne byen.   

Turistnæringen har begynt å tilby opplevelsesturer knyttet til dette spesielle området, blant 

annet har nordlysturismen hatt en voldsom vekst de siste åra. Den ville naturen på yttersida i 

Tromsø har et stort og foreløpig lite utnyttet potensiale for turistnæringa, men mye av dette 

potensialet avhenger av i hvilken grad yttersida av Troms kan oppfattes som vill og urørt. 

Med utgangspunkt i de unike kvalitetene som vi finner i Tromsø by sin nære skjærgård, og 

utfra den betydning dette området har for friluftsinteressene i Tromsø, så vil Tromsø 

havpadleklubb be om at det vises tilbakeholdenhet i forhold til å tillate utstrakt utbygging av 

akvakultur eller annen industri i området mellom Hekkingen og nordspissen på Nordkvaløya. 

For mer info: se www.tromsohavpadling.no 

Se også vedlegg 1 for kart over utstrekningen og de mest brukte turmålene på yttersida av 

Tromsø. 

 

Vennlig hilsen 

Gunnar Noer  

 

Leder, Tromsø havpadleklubb  

E-post: post.tromsohavpadleklubb@gmail.com 

Telf: 95912142 
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Vedlegg 1: Oversikt over vanlige turmål i skjærgården utenfor Tromsø: 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 


