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Nordkapp og omegn turlag 

Postboks 259 

9751 Honningsvåg        22. 02 2016 

 

Nordkapp kommune 

9750 Honningsvåg 

 

 

Høringsuttalelse til arealplanen for Nordkapp kommune 2015 – 2026 

Nordkapp og omegn turlag har i styremøte 22. februar 2016 vedtatt følgende uttalelse til rulleringen 
av kommunens arealplan. 

Nordkapp og omegn turlag sitt formål er å arbeide for et aktivt og inkluderende friluftsliv for alle 
aldre, sikre naturområder og ta vare på friluftslivskulturen. Å bevare og sikre tilgjengeligheten og 
kvaliteten til naturområder er en forutsetning for et allsidig friluftsliv. Friluftsliv er blitt et sentralt 
virkemiddel i arbeidet for bedre folkehelse i Norge, og derfor skal hensyn til friluftslivets interesser 
ivaretas ved kommunens disponeringer av areal.  

Planbeskrivelsen 

I bestemmelsene kap. 1.4 henvises det til en liste bak i planbeskrivelsen over vedtatte 
reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde. Denne listen finnes ikke i planbeskrivelsen! 

 

Kap. 2 Bakgrunnsteppe og rammebetingelser for arealplanen 

Planen bygger på en bakgrunn analyse som viser at antall innbyggere har hatt en jevn nedgang de 
siste tiårene med en utflating de siste 8 årene. I denne prosessen har fordelingen av unge og gamle i 
befolkningen dreid ved at antall eldre har steget i forhold til antall unge. Antall unge i kommunen er 
omtrent halvert siden 1980, og blant de eldre øker gruppen av de eldste markant i årene som 
kommer. Ut fra dette bakgrunnsbildet bidrar turlaget blant annet på følgende to områder: 

1) Vi skaper bolyst blant de yngre og barnefamiliene gjennom inkluderende friluftsaktiviteter 
2) Vi tilrettelegger og arrangerer fysiske og trivselsskapende aktiviteter for de eldre 

Begge disse områdene kommer innenfor arbeidet med folkehelse i Nordkapp kommune. Vi ønsker at 
det hadde blitt satt fokus på hvordan kommune kan utnytte sine naturgitte fordeler i dette arbeidet. 
Turlaget beklager at når Nordkapp kommune sine største fortrinn ramses opp er ikke bokvalitetene 
og adgangen til naturen vi bor i trukket frem som viktige forutsetninger for valget av å bo i Nordkapp, 
i tillegg til å ha en jobb som kan kombineres med et liv her. Heller ikke på side 7 når 
satsningsområder for lokalsamfunnet ramses opp er disse kvalitetene nevnt.  
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Kap. 4.5 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Turlaget er meget fornøyd med at gang- og sykkelveien fra Honningsvåg til Nordvågen er lagt inn i 
planen.  

 

Kap. 4.9 Reiseliv 

Nordkapp og omegn turlag mener det er uriktig å videreføre arealet på Nordkapp platået kun som 
byggeområde (i arealplankartets tegnforklaring oppført som næringsbebyggelse). Området merket 
på kartet er også et friluftsområde, hvor kommunestyret i 2014 innvilget løyve for forvaltning av et 
opparbeidet friluftsområde i henhold til Friluftsloven. Vi mener området må reguleres som et 
flerbruksområde i tråd med reguleringsformålene i reguleringsplanen over området vedtatt i 2000. 
Området har både næringsbebyggelse, kulturminner og er et friluftsområde. Det merkede området 
er del av det vernede området som det fremkommer på plankartet.   

Nordkappfjellet er et veldig viktig friluftsområde både for lokale og tilreisende, og vi mener at selv 
om forrige plan beskrev området som «byggeområde» kan det ikke begrunne at en feil skal gjentas. 
Siden kommunestyret endret forvaltningssystemet på Nordkapp med sitt løyvevedtak i 2014 mener 
vi det er behov for å se nærmere på forvaltningen av Nordkapp.  

1) Vi mener at den gjeldende verneforskriften for Hornvika og Nordkapp må revideres i forhold 
til dagens lover for å få en plassering innenfor gjeldende vernekategorier (nasjonalpark, 
landskapsvernområde eller naturreservat).  

2) Vi mener at naturverdiene i dette viktige friluftsområdet må kartlegges og registreres 
3) Vi mener bærekraft begrepet må legges til grunn for en fremtidig forvaltning av 

Nordkappfjellet 

Selv om det ikke foreligger noen krav fra myndighetene om utarbeidelse av en egen forvaltningsplan 
over naturområdet lengst nord på Magerøya, mener vi at det er viktig at de ulike brukerinteressene 
balanseres for derigjennom å skape en bærekraftig utvikling av dette viktige naturområdet. Målet om 
bærekraftig utvikling har kommunestyret vedtatt gjennom Masterplan Nordkapp mot 2025.  

 

Kap. 4.10 Folkehelse 

Det bør stå at målene for folkehelsearbeidet fremkommer i en egen kommunedelplan for folkehelse. 

 

Kap 5.3 Sjøarealene 

Turlaget er kritisk til etablering av oppdrettsaktivitet i Vedbotn da denne lokaliteten ligger svært nært 
vassdrag med anadrome fiskeslag som har stor verdi som rekreasjons- og friluftsområde for 
lokalbefolkningen.  
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Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

Konsekvenser for samfunnsviktige og miljømessige tema bygger i rapporten på eksisterende 
kunnskap. Både allerede registrerte data, lokalkunnskap, befaringer og skjønn skal legges til grunn. I 
vårt område mener vi at mangelen på registreringer av miljøverdier er den største svakheten i denne 
konsekvensanalysen, og derfor må lokalkunnskap og skjønn vektlegges. Den helhetlige 
sammenstillingen av konsekvensene er derfor i denne rapporten mangelfull, villedende og tidvis 
direkte feil.  

 

Tiltak 1 N1 – Skipsfjorden 

I områdebeskrivelsen fremkommer ikke at utbyggingsområdet grenser til et opparbeidet og svært 
viktig friluftsområde for befolkningen – Skipsfjorden friluftsområde. I dette området har turlaget lagt 
ned store ressurser for å tilrettelegge for økt friluftsliv gjennom turstier, lysløype, grillhytte og mange 
aktiviteter i området. I beskrivelsen står det at næringsområdet omfatter strekningen fra Torvhamna 
til Finnvikskjærene, men på kartet er et langt større område fargelagt.  

I konklusjonen mener vi at det skal stå at tiltaket skal utløse krav om konsekvensutredning i 
forbindelse med regulering. 

I gjennomgangen av vurdering av konsekvenser henvises det til at tiltaket har ingen konsekvenser for 
naturmangfold. Turlaget mener det har negative konsekvenser fordi området er tilholdssted også for 
rødlistearter (oter, teist). 

Det henvises til at tiltaket har ingen konsekvens for friluftsliv og lekeområde. Turlaget mener det har 
negativ konsekvens da dette er et mye brukt friluftsområde og lett tilgjengelig for barn og 
barnefamilier da det går en traktorvei gjennom området til Torvhavna. Utbyggingen kommer derfor i 
konflikt med etablert løypenett og stier. 

Turlaget vil påpeke at de overordnede konsekvensene for friluftslivet, samt spørsmål om innløsning 
av allerede etablert og investert infrastruktur i Skipsfjorden friluftsområde må vurderes ved 
gjennomføring.  

 
 

Tiltak 11 – Gang og sykkelveg Nordvågen 

Turlaget vil bemerke at vi planlegger et friluftsområde/lekeområde i fjæra mellom lykta og tunellen 
(ved Kystverkets steinmolo – Fløttmannstøa), og at dette tiltaket vil bli utløst av gang- og sykkelstien. 
Derfor har gang- og sykkelveien positiv konsekvens for friluftsliv og lekeområde. Derfor ønsker vi å 
spille inn allerede nu muligheten for at gang- og sykkelveien fra Juledagsnesset forbi lykta til 
Fløttmannstøa bygges på nedsiden av veien, altså mot havet. Dette vil også gi vegen den forsterkning 
den trenger mot den utvaskingen som nu skjer mot sjøen.  
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ROS-analyse 

I vurderingen av nye utbyggingsområder er «alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til formålet og eventuelle endringer i slike forhold» kartlagt.   

Kap. 3.2 Sårbare naturområder og kulturmiljøer 

Det henvises til funn i databasene over registrerte naturverdier som grunnlag for vurdering av 
konsekvensene. Turlaget vil påpeke store mangler i registreringen av naturverdier, og dermed 
mangelfull oppføring av disse i databasene.  

 

Kap. 4.1 Skipsfjord, N1 

Pkt. 3. Trafikksikkerhet 

Da det er beskrevet at adkomsten til industriområdet skal gå via eksisterende vei må vi påpeke at det 
har negativ konsekvens for friluftslivet som er bruker av eksisterende vei. Det vil oppstå 
brukerkonflikt mellom friluftslivsaktiviteter og industritransport. 

Pkt. 5. Storulykker 

Det er unngått å beskrive at det er et mye brukt friluftsområde i nærheten av industriområdet som 
vil bli påvirket av en storulykke. 

 

Bestemmelser og retningslinjer 

pkt. 2.3 Næringsvirksomhet a)  

Vi ber om at også forholdet til friluftslivet i området må utredes i forbindelse med regulering av 
området.  

Pkt. 5.4 Hensynssone friluftsliv 

Vi mener at Nordkapp platået skal være en hensynssone for friluftsliv. Hensynssonen bør brukes for å 
angi retningslinjer for forvaltning av naturmiljø og vegetasjon med den hensikt å ivareta viktige 
naturmiljøverdier og opplevelsesverdier. Denne hensynssonen skal beskytte naturmiljøverdiene 
innenfor det regulerte området på Nordkapp hvor blant annet friluftsliv er formål sammen med 
næringsbebyggelse. Stor trafikk på området gjør det nødvendig å forvalte området ut fra hensynet til 
naturens bærekraft og målet om å opprettholde naturkvalitetene på Nordkapp. Det må 
gjennomføres registrering av naturverdiene på Nordkapp. 

 

Med vennlig hilsen 

Nordkapp og omegn turlag 


