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Innspill til avgrenset høring for justering på område BFT47
Naturvernforbundet (NNV) i Troms er kjent med at Lyngen kommune har justering på
område BFT47 i arealplanen ute på avgrenset høring. Vi viser til tidligere uttalelser til
arealplanen og påklage av næringsløype for snøskuter på Svensby gnr/bnr 123/12. Vi ønsker å
komme med noen merknader i saken.
Næringstiltaket BFT47, gnr/bnr 123/12, foreslås justert noe siden forrige høringsrunde for
arealplanen. Tiltaket søkes litt lengre nord for å sammenfalle med næringsløypa, og er noe
mindre enn opprinnelig planlagt. NNV Troms er fornøyde med at arealet er redusert.
NNV Troms mener fremdeles at vilkårene for å etablere næringsløype for snøskuter i dette
området ikke er tilstede. Vi stiller spørsmål ved at kommunen i punkt nr. 1 under «Årsak til
avgrenset høring» skriver at «vi har med andre ord en næringsløype klar». Det nevnes ingen
steder i saksframlegget av næringsløypa er påklaget av NNV Troms. Vi har vært i kontakt
med Fylkesmannen i Troms og fått bekreftelse på at de enda ikke har fått klagebehandlet
saken. Status på løypa er dermed uavklart, og kommunen bør avvente endelig behandling av
klagen før omregulering av areal foretas.
Vi er fremdeles av den klare oppfatning at næringsaktørene bør benytte eksisterende
skuterløyper framfor å opprette nye. Dette vil likevel opprettholde og stimulere til
næringsaktivitet i kommunen, men begrense unødig fragmentering og støypåvirkning i et
svært viktig friluftsområde. Vi anbefaler derfor at BFT47 ikke innlemmes i planen, men at
innsatsen legges inn på å utvide parkeringsmulighetene ved eksisterende løyper.
Dersom BFT47 likevel beholdes i arealplanen, mot NNVs anbefalinger, vil det være
fordelaktig at den flyttes etter rådene fra fylkesmannen for å ivareta reindrifts- og
landbruksinteressene. I sakspapirene står det at det skal avsettes parkeringsplass i BFT47.
Dersom dette realiseres bør den tilrettelegges slik at også allmennheten kan benytte den som
utfartsparkering.
NNV Troms ønsker lykke til i saksbehandlingen, har tillit til at natur- og friluftsinteressene
blir ivaretatt.
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