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Detaljregulering for Myklenesåsen hyttefelt, Plan-ID: 1927 2010 007
Naturvernforbundet i Troms viser til vår uttalelse datert 14.11.2020 til varsel om oppstart av planarbeid for
detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt i Senja kommune (PlanID: 19272010007).
Vi viser også til uttalelse fra Forum for natur og friluftsliv (Fnf) Troms datert 16.06.2018 til kommuneplanens
arealdel, Tranøy kommune. Her påpeker Fnf Troms betydningen av å bevare restverdien av strandsonen på
Senja der det er få inngrep.
Naturvernforbundet i Troms har listet en rekke naturverdier som tilsier at hyttefeltet som ligger nært opp til
strandsone i et hittil uberørt område, ikke bør realiseres. Slik vi leser planforslaget, er Naturvernforbundet i
Troms og Fnf Troms sine merknader tillagt liten vekt.
Siden oppstart av planarbeidet har naturtap blitt definert som en krise på linje med klimaendringer. Den
største trusselen mot naturen er arealendringer, at vi bygger ned og endrer naturområder og dermed endrer
vilkår for de artene som er tilpasset å leve i områdene. I Norge er nettopp nedbygging av areal den viktigste
årsaken til tap av arter. Samtidig vet vi at moderne hyttebygging med hytteeiernes krav til standard og
infrastruktur med vann og avløp og veiforbindelse fram til hyttene, har blitt en klimaversting.
Planforslaget om detaljregulering av Myklenesåsen hyttefelt er fremmet av Statskog SF. Det går fram av
Statskogs nettside at Statskogs visjon er «Vi sikrer fellesskapets verdier for framtiden – Vi gir deg naturen».
Hovedmål for Statskog oppgis å være:
Bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer:
Nasjonal og lokal verdiskapning
Biologisk mangfold og klima
Jakt, fiske og friluftsopplevelser
Naturvernforbundet i Troms mener at realisering av hyttefelt på Myklenesåsen med det det innebærer av
inngrep i og privatisering av natur, kommer direkte i strid med både Statskogs visjon og egne hovedmål. Vi
noterer også at det forutsettes at hyttefeltet med avbøtende tiltak ikke skal hindre tradisjonell beitebruk,
dette til tross for at konsekvensutredningen konkluderer med risiko for store negative konsekvenser, noe som
også er erfaringen fra likende utbygginger i reindriftsområder. Utbyggingen bør følgelig ikke realiseres.
For øvrig viser vi til merknader i tidligere uttalelse, se link.
Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid.
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