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Forord 

Robert Robertsen har hatt i oppdrag å kartlegge og konsekvensutrede friluftsliv i forbindelse med 
reguleringsplan, for deler av g/br 44/7, Grønnlia, Hansnes, Karlsøy kommune. 

 

Det er gjennomført befaring av området som sammen med digitale kartdatabaser, veileder og annen 
relevant litteratur utgjør grunnlaget for konsekvensutredninga. 

 

Hansnes 

Okt. 2020 

 

Robert Robertsen  

 

Figur 1 Flyfoto over Grønnlia, Kilde: Kilden 
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Konsekvensutredning tilgang til friluftsområder 

 

1.BAKGRUNN 

Ifm. utarbeidelse av reguleringsplan for Grønnlia boligfelt, skal det gjøres vurderinger i forhold til 
forskrift om konsekvensutredninger, med tema friluftsliv. 

Vurderingen skal vise om arealet er egnet til det planlagte utbyggingsformål og om utbyggingen 
medfører at friluftslivet påvirkes. 

 

2. PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger NØ for kommunesenteret på Hansnes, og er på ca 84 daa. Området avgrenses i 
øst av eiendommene 44/19 og 44/12, i nord av 44/8 og 11, og i vest av 44/4. Planområdet ligger på 
en skogteig tilhørende eiendommen 44/7, og planlagte boligformål er på en måte en fortetting og en 
fortsettelse ovenfor av de allerede etablerte boligfeltene Slettmobakken og Øvre Kardemomme på 
Hansnes. 

Planområdet er befart, og det er noen stier i området som fortsatt vises i terrenget, etter den tida 
det var husdyr på gårdene på Hansnes. Hovedtyngden av utfartsstiene går litt lenger i østlig og vestlig 
retning for planområdet, på eiendommene 44/4, 6 og 12 og sør ved grense mot Grågårdselva. 
Planområdet berører ikke de omtalte friluftstiene i friluftkartleggingen som er gjennomført av 
Ishavskysten friluftsråd, men området verdisettes som A, «Svært viktig friluftsområde». Området er 
også definert som nærturterreng. 

 

Figur 2: Bilde av Grønnlia. Foto: Robert Robertsen 
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3.PLANSTATUS 

Områdets status i dag er i all hovedsak NLF- område (kommuneplans arealdel), men er i områdets 
nedre del regulert til vei (veg 8), friområde, boliger, anlegg for radionavigasjon (mast) og lekeplass.  

 

 

Figur 3: Arealplansformål. Kilde: Kommunekart 
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Figur 4: Detaljer fra eksisterende reguleringsplaner – Hansnes. Foto: Jon Pedersen 

 

4.BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FRILUFTSLIV PÅ INFLUENSOMRÅDET 

Influensområdet er primært innenfor reguleringsplanen område, men sekundært kan det få 
betydning for de brukerne som bruker dette som sitt nærturterreng, da spesielt barn og unge, men 
også de voksne som i all hovedsak er brukere av stiene som gjennomgangs åre mot etablerte 
områder som Storheia og Blåfjell. 

Uteaktiviteter i nærmiljøet defineres under friluftsliv, og det er i reguleringsområdet spesielt et 
område som er en del brukt av barn og unge, og også av barnehagen på Hansnes. Området er delvis 
regulert inn av reguleringsplan for Slettmo, med ikraftstedelsesdato 11.4.2014. I denne planen er det 
etablert lekeplass (Se fig 4). I tillegg er det regulert friområde i tilknytning til denne lekeplassen, mot 
Slettmobakken.  

 

Figur 5: Bilde tatt i overkant av Hansnes barnehage og viser uteaktiviteter. Foto: Jon Pedersen 
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I reguleringsplansområdet er det også noen stier som er hovedsakelig brukt av naboer i området. 
Dette er tilkomststier til utmarka. Disse fører inn mot de to hovedstiene som er kartlagt og er gjort 
rede for med egne turstiforslag fra Ishavskysten friluftsråd. Målet med disse stiene er Storheia, en 
topp som ligger ovenfor Hansnes. I turheftet som er utarbeidet av Ishavskysten friluftsråd, så 
begynner disse to stiene ved Hansnes skole og ved Ringvassøy kirke, og ligger dermed utenfor 
reguleringsplanen, men innenfor influensområdet.  

 

 

Figur 6: Turstimerker, tatt utenfor reguleringsområdet. Foto: Jon Pedersen 

Den ene av de fire stiene som ligger inne i reguleringsplanforslaget strekker seg fra barnehagen og 
fra sørsiden av masta og ender på en felles sti hvor den følger fiber/ telestolper opp mot 
høydedraget før nedstigninga mot Grønnlimyra, og mot port i utmarksgjerdet. Denne stien har så tre 
stier ut fra seg. Den ene stien strekker seg ut til ei falleferdig lekehytte / tauslynge. Den andre leder 
inn mot en sti som vender nordover mot stien fra Ringvassøy kirke, mens den tredje stien leder mot 
utmarksgjerdet, bak selve Grønnlia, relativt midt mot Grønnlimyra på g/br 44/8.  Den siste stien er 
«Sonja-stien» som er etablert delvis inne på g/br 44/7 og berører også g/br 44/4. Denne stien går fra 
nabo Sonja Mari Myreng og i retning mot Grunnfjorden. Den går inn på hovedstien fra g/br 44/7 og 
leder inn mot porten i utmarksgjerdet på øvre parsell av g/br 44/7, men har også en avstikker fra 
g/br 44/7 mot g/br 44/4 over et myrområde og så mot porten på utmarksgjerdet på g/br 44/7. Fra 
dette punktet deler den sti med Storheia- turmålet, som har sin start ved Hansnes Skole / 
Blåfjellveien. 
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Kartet illustrer disse stiene i området, og sammen med området i overkant av Hansnes Barnehage, vil 
være beskrivende for de aktiviteter som er av friluftsaktiviteter i området. Disse er mest brukt på 
våren, sommeren og høsten. Vinterstid er disse noe brukt av skigåere, mens området i nærheten av 
barnehagen er brukt som ake-område for barn og unge. 

 

Figur 7: Kartutsnitt som viser stier i området.  

Hovedskiløypa strekker seg ikke innenfor reguleringsplanens områder, men trakkes av scooter fra 
Hansnes skole, via Grågården, sør for Grågårdselva og opp, men utenfor nevnte port på 
utmarksgjerdet på g/br 44/7.  

 

Figur 8: Bilde tatt med porten ved utmarksgjerdet, ved øvre parsell av g/br 44/7, og mot 
Grunnfjorden. Bildet dokumenterer skiløypa. Foto: Jon Pedersen 
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Figur 9: Detaljbilde fra Grønnlia, mot Hansnes. Foto: Jon Pedersen 

Videre er området brukt til sedvanlige småturer for Hansnes beboerne, og blir også brukt til å finne 
sopp, plukke bær etc. Det finnes ingen fiskevann som berøres av tiltaket, og siden området som 
ønskes omregulert er på innsiden av etablert utmarksgjerde så vil ikke jakt-interesser bli berørt, da 
det ikke er tillatt å jakte innenfor dette utmarksgjerdet. Utenfor utmarksgjerdet er det tillatt med 
jakt, og det utøves primært elgjakt men også noe småviltjakt.  

 

5. VERDIVURDERING 

Området er verdivurdert gjennom kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Karlsøy kommune 
gjennomført av Ishavskysten friluftsråd, og ligger tilgjengelig på naturbase.no Området er definert 
som et nærturterreng og klassifiseres som et svært viktig friluftslivsområde. Området strekker seg 
langt utover området som ønskes regulert og omfatter området fra Lauksletta i sør til Geitholla i 
nord. Området avgrenses ved bebyggelse i nedkant. Det strekker seg oppover i terrenget, men uten 
klare grenser. I overkant av Grønnlia strekker denne grensen seg godt ovenfor utmarksgjerdet, og i 
overkant av Grønnlimyra. Ovenfor dette har vi Marka, et område som strekker seg over hele 
Hansnes- halvøya fra Blåfjell aksla i sør, Grunnfjord og Hansnes utmarka. Hele dette området har 
også blitt verdisett til et svært viktig friluftsområde.   

 

Figur 10: Nærturterreng markert i rødt, og marka markert i rosa (Øverst i bildekanten). Kilde: 
Naturbase.no 
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6. METODE 

Vurderingene av friluftslivet er gjort på bakgrunn av befaringer og gjennomgang av informasjon om 
området, samt intervju med lokalkjente og brukere av området. 

Offentlige databaser som Naturbase og kommunekart er brukt som informasjonsdatabaser, samt 
håndbok fra Direktoratet for naturforvaltning. 

 

7 KONSEKVENSER OG AVBØTENDE TILTAK 

0-alternativet er konsekvensene av et tiltak i forhold til forventet tilstand i området dersom tiltaket 
ikke gjennomføres. Dette må speiles og vurderes i en fremtidig situasjon for friluftslivet.  

Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for 
friluftsliv, og peke på ulike tiltak for å avbøte de tiltak som planlegges for å dempe de negative 
konsekvensene.   

En utbygging av boligfeltet vil bety en avkortning på de tre stiene som eksistere på nedre del av 
reguleringsplansområdet. Dette vil innebære ei avkortning av stiene på maksimalt 200 meter når 
feltet er ferdig etablert. I feltet første fase vil en slik avkortning innebære en avkortning av disse på 
ca 100 meter. Som en del av denne fremtidige avkortningen vil det være naturlig å vurdere følgende 
avbøtende tiltak. Det må sikres en fremtidig sti / mulighet for å komme seg fra feltet og opp i 
utmarka. Videre vil det være naturlig for å tilrettelegge for økt parkering for å imøtekomme en 
inngangsport til utmarka fra Grønnlia, slik som det gjort på kirka og skolen. Stien inn til plankehytta 
og slynga må erstattes med adekvate områder for lekeplass/ friområder slik at dette kan reetableres 
på adekvat område. 

Lekeområdet ovenfor barnehagen må utvides slik at denne sonen for uteaktiviteter i nærområdet 
sikres i fremtidig utbygging av feltet.  

I området overfor feltet må reguleres til fritidsformål da dette er et område som er med på å sy 
sammen et sti-nettet fra skolen / Blåfjellveien og mot turstien fra kirka og mot Storheia.     

Videre har det blitt etablert en enkel ett-måls ballløkke i nedkant av sørdelen av 44/7 og 44/106. 
Denne lokale etableringen skjedde for ei stund tilbake og naboer påpeker at den fortsatt er i bruk. 
Området er regulert til andre formål enn lek. For å bringe dette forholdet inn i regulerte formål vil 
det måtte etableres en ny ballbinge i reguleringsplanen, da det er foreslått å etablere vei der denne 
løkka ligger.  

 

Figur 11: Bilde over ballløkke. Bilde tatt fra Øvre Kardemommeveien. Foto: Jon Pedersen 
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8. KILDER 

Naturbase.no 

Håndbok 18, 2001, Friluftsliv i konsekvensutredninger. Direktoratet for naturforvaltning 

 

 

Hansnes, 30.10.2020 

Robert Robertsen, tidligere fagleder landbruk i Karlsøy kommune 

   

 

 

 

 

 


