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Forord  
Tromsø kommune kjennetegnes med både et urbant sentrum, et attraktivt pendlingsomland og vidstrakte 
distriktsområder. Det skjer stor verdiskaping i distriktene både innen oppdrett, fiskeri og landbruk, med 
positive ringvirkninger for både forskning, leveranseindustri, og tjenesteyting i sentrum. Distriktenes 
betydning for reiselivet er stort og bidrar til merkevarebyggingen for Tromsø som en spennende destinasjon. 
Mange trekkes til kommunen ikke bare for jobbmulighetene, men også for det den fantastiske naturen gir av 
muligheter for et aktivt friluftsliv. Som resten av Nord-Norge er Tromsø et spennende møtested mellom 
ulike kulturer, noe bl.a. samarbeidsavtalen med Sametinget vitner om.  
 
I vel halvparten av Norges 356 kommuner bor det 6000 eller færre innbyggere. Slikt sett har distriktene i 
Tromsø like stort folketall som mange norske kommuner. Kommunestyret har gjennom kommuneplanens 
samfunnsdel satt sosial bærekraft høyt på agendaen. Det betyr at alle innbyggerne er likeverdige og at 
kommunen skal være et sted hvor folk har lyst til å bo i gode bomiljø. Innbyggerne skal ha god tilgang til 
både arbeid og utdanning, kultur-, idrett- og friluftstilbud. En god hverdag skapes på felles møteplasser, der 
barn og unge har gode oppvekst- og utdanningsvilkår og der både eldre og personer med behov for hjelp 
skal oppleve en verdig omsorg.  
 
I kartleggingen av helse og levekår i kommunen har vi fått mer kunnskap også om distriktene og ser at det er 
ulikheter mellom områder; både mellom by og distrikt og mellom ulike distriktsområder. Det er store 
variasjoner i aldersstrukturen i distriktene, noen har en høy andel eldre mens noen bynære distriktsområder 
har mange i yrkesaktiv alder. I dokumentets strategidel er det valgt å presentere kunnskap og utfordringer 
med en inndeling av distriktene i åtte geografiske områder.  
 
Distriktsstrategien handler om å finne en god balanse mellom hensyn til verdiskaping, bidra til å skape 
livskraftige lokalsamfunn og samtidig forvalte kommunes ressurser på en hensiktsmessig måte. I 
kommuneplanens samfunnsdel er det en uttrykt målsetting om å utvikle og gjennomføre oppgavene 
sammen med innbyggerne. Det må vurderes om det er andre samarbeidsmåter som må til i distriktene enn i 
mer tettbygde strøk. I NOU 2020:15 fra Distriktsdemografiutvalget ble det poengtert at å stimulere til vekst 
er én måte å tenke utvikling på. Vi må samtidig planlegge for å sikre gode tjenester i områder med spredt 
bosetting, uavhengig av befolkningsutviklingen. Kommunal- og distriktsdepartementet sier i pressemelding 
3.1.2022 at regjeringen starter opp arbeidet med en melding til Stortinget om distriktspolitikken. 
 
En god plan bidrar til å skape resultater ikke bare gjennom økt forståelse for distriktene og deres betydning, 
men også i form av å se på nye utviklingsmuligheter. Dette planarbeidet er bare en start. Vi håper at videre 
sentrale retningsvalg vil bidra til en positiv utvikling med både bolyst og stabil næringsutvikling.  
 
Denne planen er en revitalisering av kommunens distriktsutvikling. Forhåpentligvis bidrar høringsperioden til 
gode innspill og diskusjoner om videre veivalg. 
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn og formål 
Tromsø kommunestyre vedtok i 20181 at det skulle utarbeides en distriktsstrategi. Strategien ble 
også satt på arbeidslista i vedtatt Planstrategi for 2020-20232. Kommunestyrets formål med 
strategien er at den skal bidra til mer helhetlig distriktspolitikk og legge bedre til rette for offentlig 
infrastruktur. Tromsø kommune har i mange vedtatte planer og saker løftet frem 
distriktsperspektiver - distriktsstrategien bygger på flere av disse. 
 

1.2 Planprosessen 
Planarbeidet har vært samkjørt med revisjonen av den interkommunale kystsoneplanen for 
Tromsøregionen, ved at forhåndsinnspill og innspill fra møter med utviklingslagene brukes som 
felles grunnlag. Arbeidet er også sett i sammenheng med revisjonen av kommuneplanens arealdel. 
Planen har blitt utformet gjennom et tverrsektorielt arbeid. I annet planarbeid og utforming av 
kommunens tjenesteyting, vil det omfattende kunnskapsgrunnlaget være nyttig, jf. vedlegg. I 
kunnskapsgrunnlaget ligger også nasjonale og regionale føringer.  
 

Tromsø kommune inviterte ved årsskiftet 2020/2021 de 19 utviklingslagene3 til å komme med 
forhåndsinnspill. Det kom skriftlige innspill fra syv av lagene. I tillegg har det vært avholdt fem 
områdemøter. Forhåndsinnspillene er tatt med i sin helhet i kunnskapsgrunnlaget. Innspill og 
medvirkning i prosessen har gitt viktige bidrag til å øke kunnskapen om distriktene.  
 
Formannskapet ga høringsuttalelse4 til NOU 2020:15 «Utredning om konsekvenser av 
demografiutfordringer i distriktene». Momenter fra denne saken er også relevant for 
distriktsstrategien. 
 

1.3 Definisjoner og metodiske valg 
I denne planen er kommunens distrikter delt inn i åtte områder. Inndelingen er gjort med 

utgangspunkt i geografiske områder som har noen fellestrekk, og som er store nok til å få frem 

lokale utfordringer. Målet med dette er å gi et oversiktsbilde av status i distriktene rundt Tromsø, 

med særlig fokus på demografiske forhold, kjønns- og aldersfordeling, folkehelse og levekår. I 

kunnskapsgrunnlaget er denne informasjonen supplert med en oversikt over hva som finnes i 

områdene av kommunal tjenesteyting, lokalt næringsliv og kultur- og organisasjonsliv.  

Attraktive, robuste, livskraftige distrikter  

Politisk satsing på attraktive lokalsamfunn har sin bakgrunn i mange stortingsmeldinger som 

«Hjarte for heile landet» (Meld. St. 21 (2005-2006)), «Lokal vekstkraft og framtidstru» (Meld. St. 25 

(2008-2009)), «Ta heile Norge i bruk» (Meld. St. 13 (2012-2013)) og sist i «Levende lokalsamfunn for 

fremtiden (Meld. St. 5 (2019-2020). Som nevnt i kunnskapsgrunnlaget har det i 2020 også kommet 

to offentlige utredninger5 med fokus på distrikt. Distriktssatsingen konkretiseres i flere nasjonale 

 
1 Kommunestyresak 195, 12.12.2018 
2 Kommunestyresak 159, 25.11.2020 
3 Utviklingslagene er lokaldemokratiske og partipolitisk uavhengige foreninger, som arbeider for kulturell, sosial og 
næringsmessig utvikling i sine områder/bygder. 
4 Formannskapssak 39, 26.3.2021. 
5 NOU 2020:12 og NOU 2020:15. 
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programmer, som kan sees som virkemidler for å styrke attraktiviteten i distriktene. Et eksempel er 

«Merkur programmet» som gir støtte til nærbutikker. Men hva er attraktive, levende distrikt?  

Satsingen på attraktive lokalsamfunn knyttes til en målsetting om å styrke bosetting i distriktene.6 7 

Attraktivitet handler om ulike egenskaper ved steder, som de kan vurderes utfra. Hva ulike steder 

er og har og hvordan de framstår, har betydning for hvor attraktive de oppleves å være.8 

Egenskaper som påvirker flytting er særlig viktige enten ved at steder tiltrekker seg næringsliv og 

besøkende som skaper vekst i arbeidsplasser, eller ved at de er attraktive som bosted uavhengig av 

arbeidsplassutvikling9. I stortingsmeldinga «Ta heile Norge i bruk» påpekes flere forutsetninger for 

at folk velger å flytte til/bli boende et sted: «Tilgang på arbeid, gode tenester, kultur- og 

fritidstilbod, tilfredsstillande infrastruktur og eit inkluderande og ope samfunn er viktige trekk i 

attraktive lokalsamfunn»10.  

Begrepet lokalsamfunn viser som regel til et avgrenset geografisk område eller bosted11. Tidligere 

var det vanlig å forstå lokalsamfunn som kulturelt ensartede områder preget av sosial likhet, men i 

moderne lokalsamfunn er ikke dette nødvendigvis tilfelle12. Andre kjennetegn ved lokalsamfunn er 

at det er områder med høy grad av stabilitet, felles historie og tradisjoner, en følelse av tilhørighet, 

og deltakelse i et fellesskap blant de som bor der13.  

Definisjonene gir ingen avgrensing når det gjelder geografisk størrelse, men det må likevel 
presiseres at de åtte områdene denne planen tar utgangspunkt i, ikke er ensbetydende med åtte 
lokalsamfunn. Noen områder rommer flere bygder og skolekretser. Dermed er det snarere slik at 
flere typer lokalsamfunn finnes innenfor samme geografiske område.  

I denne strategien tar vi utgangspunkt i at attraktive, levende distrikter er steder som evner å 
tiltrekke seg bosetting og næringsutvikling og at de innehar flere av disse faktorene: Lokale 
arbeidsplasser, gode oppvekstmiljø og tjenester, tilstrekkelig infrastruktur, etablerte kultur- og 
fritidstilbud, møteplasser og lokal kultur som skaper gode sosiale miljøer.  

  

 
6 Vareide, K., Kobro, L.U. & Storm, H.N. 2013. Programteori for attraktivitet. Sammendragsrapport. Bø: 
Telemarksforsking. 
7 Tromsø sin kommuneplan (2020-2032) peker også på levende lokalsamfunn som en utviklingsmulighet for 
kommunen, og økt bolyst i distriktene er et uttalt mål med flere av planens strategier. 
8Angell, E., Aure, M., Lie, I., Nygaard, V. & Ringholm, T. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-
Norge. Norut Alta-Áltá Rapport 2013:7. ISBN 978-82-7571-232-3. 
9 Vareide, K., Kobro, L.U. & Storm, H.N. 2013. Programteori for attraktivitet. Sammendragsrapport. Bø: 
Telemarksforsking. 
10 Meld. St. 13. 2012-2013:42. 
11 Schiefloe, P.M. 2011. Mennesker og samfunn. Innføring i sosiologisk forståelse. Oslo:Fagbokforlaget.  
12 Kjølsrød, L. (2021). Lokalsamfunn i Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/lokalsamfunn. 
13 Kjeldstadli, K. (2017) Finnes lokalsamfunn? Heimen, 54(4), s. 342–351. DOI:  https://doi.org/10.18261/issn.1894-
3195-2017-04-05 

https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2017-04-05
https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2017-04-05
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2. Utviklingstrekk 
2.1 Befolkningsutvikling 
 
Befolkningsutviklingen i utviklingslagsområdene 

Befolkningstallet i distriktene, målt ved 
avgrensningen av utviklingslagsområdene, har 
vært nokså stabilt de siste årene hvis vi ser på 
områdene under ett. De hadde en andel av 
kommunens samlede befolkning på 10,1 % i 
2016, men avtok til en andel på 9,6 % i 2020.  
 
Ved å se på befolkningsutviklingen i de enkelte 
utviklingslagsområdene så kommer det frem 
et skille mellom bynære og ytre områder. De 
bynære områdene opprettholder i større grad 
folketallet, mens det i de ytre områdene er en 
nedgang. Dette er viktig kunnskap som 
grunnlag for planlegging av framtidig samfunnsutvikling. Områder med befolkningsnedgang krever 
særlig fokus. 
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Det er for lite befolkningsgrunnlag til å utarbeide befolkningsframskrivinger for mindre områder i 
distriktene, og det er derfor kun 
laget en todeling for henholdsvis 
fastlandet og øyene med Vikran. 
Etter et alternativ der det er lagt 
inn årlig boligbygging på rundt ti 
boliger i distriktene, 
fremkommer en svakt 
nedadgående utvikling fram mot 
2040. Dette er imidlertid svært 
usikre tall.  
 
 
 
 
 
Aldersfordelingen viser at det forholdsvis flere 
eldre i ytre enn i de mer bynære områdene. 
Begrepet ‘demografisk uttynning’14 kan brukes 
for å vise sårbarheten i befolkningens 
sammensetning. Årsaken kan være 
rekrutteringssvikt i yngre aldersgrupper, 
flyttetap av unge voksne eller også som følge av 
nedgang i barnekullstørrelsene – og gjerne en 
kombinasjon av disse faktorene. Områder som 
nå har mange eldre, vil få en forsterkende effekt 
ettersom den store etterkrigsgenerasjonen er 

på vei inn i de eldres rekker. Jøvik 
utviklingslagsområde er et område med mange i de 
eldste aldersgruppene, mens Ersfjordbotn er 
eksempel på et mer bynært område med langt 
flere i yrkesaktiv alder. Områder med en alderstung 
befolkning og nedgang i befolkningstallet krever 
f.eks. at eldreomsorgen må vurderes særskilt. 
 
Forskjellen mellom andelen menn og kvinner er 
størst i ytre områder, med 60 % menn og 40 % 
kvinner. Det må i vurdering av tjenesteutforming 

tas høyde for kjønnsmessig variasjon i bruk av sosialt nettverk og behov for helse- og 
omsorgstjenester. 
 
 
 

 
14 SSB, Samfunnsspeilet 4/95 v/ Kjetil Sørlie. 
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Befolkningsutviklingen i de åtte områdene, jf. kapittel fem 
 

Områder 2001 2011 2021 

Jøvik-Lakselvdalen 565 449 379 

Sjursnes-Breivikeidet 459 357 314 

Ramfjord-Andersdal 1213 1177 1195 

Oldervik-Tønsvik 507 504 1036 

Bakkejord-Vikran 1151 1094 1109 

Sommarøy-Kattfjord 917 911 841 

Ersfjordbotn-Tromvik 672 793 1106 

Kvaløya nord-
Ringvassøya/Rebbenesøya 

629 648 681 

 

 
 
Utfordringene med befolkningsnedgang er størst i Ullsfjordområdet ved områdene Jøvik-
Lakselvdalen og Sjursnes-Breivikeidet. Befolkningsveksten har vært størst i områder som ligger nært 
bysentrum. I noen områder har det vært kun i noen deler det har vært vekst, som f.eks. Tønsvik og 
Ersfjordbotn. I kunnskapsgrunnlaget til distriktsstrategien fremkommer dette mer tydelig når ser på 
befolkningsendringer i de mindre utviklingslagsområdene. 
  

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Prosentvis endring i folketallet 

Endring i % fra 2001-2021 Endring i % fra 2011 til 2021



9 
 

2.2 Levekår 
Levekårsundersøkelsen fra 2019 viser geografiske ulikheter i levekår. I kunnskapsgrunnlaget er det 
kart som illustrerer dette. Ersfjord-Tromvik-Skulsfjord er den levekårssonen i distriktene som har 
lite utfordringer, målt ut fra indikatorsettene i tabellen. Ullsfjorden-Sørfjorden er den 
levekårssonen i distriktene som har flest utfordringer. Denne kunnskapen må brukes som bakgrunn 
for tjenesteutforming og lokalsamfunnsutvikling. 
 

 
Mørkt rødt indikerer stor utfordring 

Mørk blått indikerer lite utfordring 

  Lyse farger indikerer middels utfordring 

 

2.3 Helse 
Tromsøundersøkelsen15 viser at det store flertallet av voksne i Tromsø er godt fornøyd med helsen. 
Jf. kartillustrasjoner i kunnskapsgrunnlaget. De føler seg trygge, har gode venner å snakke med og 
får hjelp om nødvendig. De aller fleste har en lett til moderat aktiv fritid der sosiale medier, TV, 
turer m.v. preger hverdagen. Flertallet opplever god fysisk og psykisk helse, og de aller fleste bruker 
fastlegetjenesten ved behov. I forhold til distriktene gis det følgende oppsummering i rapporten på 
side 53: 

 
15 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitetet har bearbeidet data fra Den sjuende Tromsøundersøkelsen 
2015-16 på geografisk nivå. Folkehelserapporten fra 2019 presenterer data for levekårssonene, og også i distriktene der 
det er tilstrekkelig grunnlag. 
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Siden det fremkommer ulikhet i helse mellom sentrum og distrikt må det, i likhet med kunnskap om 
levekårsfaktorer, brukes som bakgrunn for tjenesteutforming og lokalsamfunnsutvikling.  
 

2.4 Næring og sysselsetting 
Det er lite tilgjengelige data som viser næringsaktivitet/sysselsetting på lavt geografisk nivå. 
Diagrammet under viser antall sysselsatte16 etter bosted. I datasettet er det kun 
hovedarbeidsforhold som er registrert, så dersom noen har flere arbeidsforhold 
(«mangesyssleri17») fremkommer det ikke i tallgrunnlaget. Noen områder kommer derfor lavt ut 
selv om det er mange i arbeidsdyktig alder18 som er bosatt i området.  
 

 
 
Tall for hele kommunen viser at sysselsettingen i jordbruket har gått ned med nær 36 prosent fra 
2010 til 2020, mens antall sysselsatte i fiske og akvakultur har økt med 19 prosent. Statistikk over 
produksjonstilskudd i jordbruket viser at husdyrholdet i landbruket i Tromsø har gått kraftig ned fra 
1998 til 2018, med unntak for hester, ammekyr og verpehøns. Bruken av utmarksbeiter er også 
redusert (unntatt for hester), og det samme med arealbruk til dyrket eng, innmarksbeiter og 
grønnsaksproduksjon. Primærnæringene er viktige for produksjon av lokal mat og beitedyr gjør en 

 
16 Sysselsatte inkluderer både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. 
17 Inntekt fra flere arbeidsforhold. 
18 Arbeidsstyrken regnes av SSB for aldersgruppen 15-74 år. 
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god jobb med å holde landskap åpne. Det bidrar til mer attraktivitet både for lokalbefolkning og 
turister. 
 
Tall som ble presentert i den siste levekårsundersøkelsen, med data fra 2016, viste høy andel 
arbeidsledige i levekårssonene Mjelde-Sommarøy og Skjelnan-Snarby og en høy andel som fikk 
arbeidsavklaringspenger i sonene Ullsfjord-Sørfjorden og Håkøybotn-Vikran. Kommunen har ikke 
nye tall på hvor mange som står utenfor arbeidslivet (ufør, førtidspensjonert, attføring), så det er 
derfor behov for oppdatering av levekårsanalysen. Dette er viktige grunnlagsdata for å forstå om 
det er systematiske ulikheter over tid. 
 

3. Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommunestyret vedtok i juli 2020 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020-2032. I 
arealstrategiene fremheves to forhold som spesielt viktige for distriktene: 
 
«Tromsø vil ha en arealbruk som styrker samfunnets sosiale og økonomiske bærekraft:  

Derfor skal vi peke ut naturlige områder / senter i distriktet som skal ivareta ulike tjenester der folk 
bor for å skape trygghet og forutsigbarhet og gi økt bolyst både i by og distrikt. (Side 11) 
Derfor skal vi medvirke til at arealdisponeringen i distriktet og byområdet gir økt bolyst og aktivitet 
som fremmer gode lokalsamfunn og videreutvikling av eksisterende senter. (Side 15)» 

 
I samfunnsdelen pekes det på følgende: «Vi må finne en god balanse mellom samfunnsmålene og de 
ressursene vi har til rådighet.» (Side 3) Det er spesielt viktig for distriktene at kommunens tjenester vurderes 
i et helhetlig lokalsamfunnsperspektiv. Tjenesteytingen innen én sektor kan være en viktig brikke for hele 
samfunnet.  
 
Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for Tromsø 2022-2034 har startet, der planprogrammet 
ble sendt ut på høring høsten 2021. Bolyst i distriktene foreslås som en del av byutviklingsstrategien, 
sammen med en rekke andre fokusområder. Tema som byggeområder, arealavklaring for 
næringsvirksomhet, herunder både landbruk og reindrift samt sikring av naturverdier og friluftsområder er 
noen eksempler. 
 
Det er distriktspolitiske vedtak i mange sektorplaner og større saker. I distriktsstrategien vektlegges 
helhetlige perspektiver, som skal være byggesteiner for kommunens øvrige arbeid.  

 
Distriktsstrategien er bygd opp rundt de tre bærekraftsområdene: 
 
1. Sosial bærekraft 

Vedtatte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel (side 11): 
▪ Tromsø vil ha aktive innbyggere som har mulighet til å 

ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet gjennom hele 
livet. 

▪ Tromsø vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å 
mestre hverdagen og voksenlivet. 

▪ Tromsø vil ha trygge, mangfoldige og aktive lokalmiljø. 
▪ Tromsø vil ha en arealbruk som styrker samfunnets sosiale 

bærekraft. 
 
 

Hva er viktig for å ha sosialt bærekraftige 

distrikter? Hva må til for at innbyggerne 

skal ha god livskvalitet, trygghet for å få 

hjelp til å mestre sine liv, oppleve 

tilhørighet til lokalsamfunnet med 

muligheter for deltakelse og samskaping? 
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2. Klima- og miljømessig bærekraft 

Vedtatte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel (side 13): 

▪ Tromsø vil være ledende i arbeidet for et klima- og 
miljøvennlig samfunn. 

▪ Tromsø vil ta vare på naturmangfold og kulturmiljø. 
▪ Tromsø vil være et trygt sted å bo og oppholde seg. 

 

 
3. Økonomisk bærekraft 

Vedtatte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel (side 15): 

▪ Tromsø vil videreutvikle et mangfoldig og 
konkurransedyktig næringsliv. 

▪ Tromsø vil at verdiskapingen skal komme hele 
kommunesamfunnet til gode. 

▪ Tromsø vil være en drivkraft i den regionale, nasjonale og 
arktiske regionen. 

 
 
 

 
 
 

  

Hva er viktig for å ha klima- og miljømessig 

bærekraftige distrikter? Hva må til for 

utviklingen skal skje med vekt på 

naturmangfold, redusert klimaavtrykk og 

med trygghet for klimatilpasning? 

Hva er viktig for å ha økonomisk 

bærekraftige distrikter? Hvordan skape 

utviklingskraft og oppnå resultater med 

fokus på forsvarlig bruk av 

naturressursene? Hvordan kan verdiskaping 

og velferdsutvikling komme hele 

lokalsamfunnet til gode? 
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4. Felles strategier for distriktsutvikling 
Målsettingen i kommuneplanens samfunnsdel om bærekraftig samfunnsutvikling handler om å arbeide 
helhetlig og ta hensyn til både folk, miljø, næringsliv med fokus både på nåtidens og fremtidens 
generasjoner. I dette kapitlet fokuserer vi på utfordringer som er felles for distriktene, før vi i neste kapittel 
går inn på hvert av de åtte områdene. 
 

 Sosial bærekraft – utfordringer Veien videre: 

1 Mange av distriktsområdene har stagnasjon eller 
nedgang i folketallet, og har en høy andel eldre noe 
som kan gi utfordringer i framtiden. Mange 
områder har også utflytting av barn/barnefamilier. 
Dette utfordrer oss i å finne måter å arbeide på som 
passer for lokalsamfunn som ikke har eller forventes 
å få befolkningsvekst. 

a) Tromsø kommune vil bidra til å utvikle 
livskraftige distrikter og styrke bolysten i 
lokalsamfunn.  

b) Kommunens tjenesteyting vurderes i et 
helhetlig perspektiv som distriktspolitisk 
virkemiddel, men samtidig ut fra perspektiv om 
lokalsamfunn som ikke antas å vokse.  

c) For at lokalsamfunn skal være attraktive som 
arbeids- og bosted for den unge befolkningen er 
det viktig med forutsigbare tjenestetilbud for 
familier, som f.eks. barnehage og skole.19 

d) Utformingen av tjenester til eldre i områder 
med spredt bosetting og avstandsutfordringer 
må vurderes. Det vil bli økt behov for tilpassede 
boliger som gjør eldre selvhjulpne lengre, men 
også at de kan ha møtesteder med andre. 

2 Kostnadseffektiv tjenesteyting krever fokus på 
samskaping og utvikling av nye samarbeidsmetoder.  

Tromsø kommune vil være en innovativ aktør som 
mobiliserer og koordinerer ressursene i 
lokalsamfunn.20 

3 Mange distriktsområder har et lite tilfredsstillende 
fritidstilbud sammenlignet med bynære områder21 
 

Barn og unge skal oppleve likeverdige og 
tilgjengelige fritidstilbud uavhengig av hvilken bydel 
eller distrikt de bor i.22 

4 I mange områder er det høy andel unge som ikke 
fullfører videregående utdanning. 

Tromsøskolen skal være en inspirator til videre 
utdanning slik at frafall i videregående opplæring 
minskes. 

5 I distriktene er det mange områder med høy andel 
helse- og levekårsutfordringer i befolkningen. Det 
forventes økning i helseproblemer i fremtiden med 
den høyere andelen eldre i hele Tromsø sin 
befolkning.  

a) Tromsø kommune vil fokusere på reduksjon av 
livsstilsutfordringer og stimulere til 
helsevennlige valg. Det kan skje gjennom 
etablering av sosiale møteplasser, 
forebyggende helsetiltak, økt tilrettelegging for 
å styrke fysisk aktivitet m.v. 

b) Tromsø kommune vil samarbeide med lokale 
lag og foreninger for å legge til rette for 
helsevennlige valg.  

 
19 Det ble vedtatt endringer i distriktsskolestrukturen i 2009, jf. kommunestyresak 44, 25.3.2009 «Skolestruktur i 
Tromsø kommune – sammenslåing av distriktsskoler». I kommunestyresak 183, 27.10.2021 «Prinsippsak for 
skolestruktur» omtales prinsippet om «robuste oppvekstsenter». 
20 Vedtatt formulering fra formannskapssak 29, i møte 26.3.2021. 
21 Tromsø kommune har satt av kr 500.000 som fordeles etter søknad til fritidsaktiviteter. Jf. formannskapssak 106, 
29.6.2021. 
22 Vedtatt formulering i Strategisk oppvekstplan fra kommunestyresak 99, 19.6.2019. 
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c) Det må arbeides for bedring av 
trafikksikkerheten for myke trafikanter for å få 
en mer aktiv befolkning. 

 Dårlig fremkommelighet og rasutsatte veier 
medfører risiko for liv og helse. Eksempelvis hvis 
hjemmetjenesten, redningstjenesten og andre 
viktige funksjoner ikke kommer seg frem. 

Tromsø kommune vil gjennom samarbeid med 
fylket arbeide for bedre framkommelighet og 
sikkerhet. 

 Klima- og miljømessig bærekraft – utfordringer Veien videre: 

6 Tromsø kommune har store arealer med viktige 
naturverdier/økosystemer både på land, i 
vann/vassdrag og sjø.  

Kommuneplanens arealdel skal brukes som redskap 
for å ivareta arealer med viktige naturverdier. 

7 Forventet vekst i reiselivet medfører økt bruk av 
naturen og allmenninger. Det er nødvendig å legge 
til rette for små, men likefult viktige infrastruktur-
tiltak som toaletter, utfartsparkering og 
renovasjon.23  

Gjennom god og styrt besøksforvaltning skal 
Tromsø øke opplevelsesverdiene og bli et mer 
attraktivt reisemål både nasjonalt og 
internasjonalt.24 

8 Det er færre valgmuligheter for miljøvennlig 
transport i distriktene på grunn av avstander. 
Mulighetene for å bruke kollektivtransport er 
begrenset av manglende hyppighet. Det er spesielt 
utfordrende for unge uten førerkort. Transport-
kostnadene til/fra Tromsø sentrum vil øke med 
bompenger, noe som kan begrense mulighetene for 
mobilitet. Innfartsparkering har vært diskutert. 

a) Tromsø kommune vil gjennom samarbeid med 
fylket arbeide for at alle skal ha muligheter for å 
reise kollektivt hele eller deler av strekningen 
til/fra Tromsø sentrum og mellom 
distriktsområder. Kollektivtilbudet må passe for 
både unge, eldre25 og pendlere.  

b) Tromsø kommune vil arbeide for å få økt 
utbygging av ladestruktur for elbil, slik at det er 
et reelt alternativ for flest mulig. 

 Økonomisk bærekraft – utfordringer Veien videre: 

9 Arbeidsplasser er viktig for å opprettholde bosetting 
og minke transportbehov til sentrum. Tromsø 
kommune vil sette økt fokus på hva lokalt næringsliv 
trenger av støtte, og hvordan vi kan bidra til økt 
gründervirksomhet. Kobling mellom lokal næring og 
utdanning er viktig for å sikre framtidig arbeidskraft. 
 
 

a) Tromsø kommune vil bidra til næringsutvikling 
som stimulerer den regionale vekstkraften i 
distrikts-Tromsø og hele Tromsøregionen.26 

b) Omdømmet til distriktene må styrkes for å øke 
konkurransekraften og attraktiviteten. 

c) Tromsø kommune vil arbeide for å bedre den 
digitale infrastrukturen som grunnlag for økt 
investeringsvilje. 

10 I Tromsø er det en stor kystfiskeflåte, men mange 
som driver vil trolig pensjonere seg om noen år. 
Fiskeridepartementet har rekrutteringskvoter som 
en del av virkemiddelapparatet. Primærnæringene 
er viktig for verdiskapingen i kommunen. 

Tromsø kommune vil bidra til å styrke 
rekrutteringen til primærnæringene gjennom 
økonomisk støtte til f.eks. kjøp av fiskekvoter, 
melkekvoter og til nyetableringer generelt. 

 

11 Store produksjonsbedrifter/fiskerinæringen er 
avhengige av god infrastruktur for å få varer 
transportert ut av kommunen/regionen på en rask 
og sikker måte. God fremkommelighet er en 
forutsetning for at pendling skal være en reell 
mulighet for å bli boende i distriktene.  
 

a) Tromsø kommune vil gjennom samarbeid med 
fylket arbeide for bedre veier som trygger 
næringslivets transportbehov og bedre 
rassikring.27 

b) Tromsø kommune vil gjennom samarbeid med 
fylket og næringslivet arbeide for bedre 
tilpasning av bussfrekvens, samordning mellom 

 
23 Vedtatt formulering i Reiselivsplan fra kommunestyresak 102, 19.6.2019. 
24 Vedtatt formulering i Klima-, miljø- og energiplan fra kommunestyresak 186, 21.11.2018, side 71. 
25 Eldrerådet har i sak 17 i møte 4.4.2022 hatt oppe sak om bussforbindelse i distriktene. 
26 Vedtatt formulering i Strategisk næringsplan for Tromsøregionen fra kommunestyresak 145, 29.8.2018. 
27 Vedtatt formulering i Strategisk næringsplan for Tromsøregionen fra kommunestyresak 145, 29.8.2018. 
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buss-ferge samt bedrifters behov for 
lastekapasitet på ferge. 

12 Bolig er sentralt for bosetting. Byggekostnadene kan 
gjerne være høyere enn boligverdien i distriktene – 
noe som kan føre til at folk ikke ønsker eller ikke får 
lån. Sentrumsboliger stiger mer i verdi enn 
distriktsboliger, så valget om å bo/flytte til distrikt 
har stor betydning for senere valg.28 Det vil også 
være av betydning for eldre i distriktet, som kunne 
tenke seg å flytte mer sentrumsnært. 
 

a) Tromsø kommune vil arbeide politisk for at 
Husbankens rolle skal styrkes i områder med 
svak dynamikk i boligmarkedet. 

b) Tromsø kommune vil bruke kommuneplanens 
arealdel som verktøy for å styrke mulighetene 
for boligbygging i distriktene. 

 
Mange rasfarlige områder i distriktene gir utfordringer. Kilde: Avisa iTromsø 24.1.2022. 
 
 
 
 
  

 
28 Dette fenomenet kalles av noen «fiskekrokmekanisme». 
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5. Gjennomgang av åtte områder (dette kapitlet er under arbeid) 
 

5.1 Geografisk inndeling 
Inndelingen av områdene er gjort med utgangspunkt i å få områder som har noen fellestrekk. 
Utviklingslagsområdene er slått sammen til større enheter, som samtidig er store nok til å frem 
lokale utfordringer.  

Farger/tall i kartet viser inndelingen i områder. Det er omriss av grunnkretsene som inngår i områdene. 

 

 Områder Folketall 1.1.2021 
1 Jøvik-Lakselvdalen 379 

2 Sjursnes-Breivikeidet 314 

3 Ramfjord-Andersdal 1195 

4 Oldervik-Tønsvik 1036 

5 Bakkejord-Vikran 1109 

6 Sommarøy-Kattfjord 841 

7 Ersfjordbotn-Tromvik 1106 

8 Kvaløya nord-Ringvassøya/Rebbenesøya 681 

 
Beskrivelsene av områdene er basert på informasjon fra egne undersøkelser som levekårsundersøkelsen og 
rapport fra Tromsøundersøkelsen (jf. kapittel 2.2 og 2.3), befolkningsframskrivinger og tall fra Statistisk 
sentralbyrå. Denne informasjonen gir oss en forståelse av utviklingstrekk og utfordringer i områdene. I 
høringsprosessen håper vi å få supplering av informasjon og derav bedre innsikt i flere forhold, og samtidig 
få synspunkter på hva som er viktige utviklingsstrategier i årene fremover. 
 
Oppsummering av det som finnes i de ulike områdene er tatt inn i kunnskapsgrunnlaget. I samtaler med 
utviklingslag og forhåndsinnspill fra dem er noen av behovene formulert.  
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5.2 Jøvik-Lakselvdalen  
Per 1.1.2021 bodde det 397 personer i dette området, en nedgang på 70 personer fra 2011. Det er dette 
området som har hatt størst prosentvis nedgang i folketallet i denne perioden (-15,6 %). 
Befolkningspyramiden viser en svært alderstung befolkning i området Jøvik-Lakselvdalen. Delområdet Jøvik 
er det distriktsområdet med flest innbyggere i de eldste aldersgruppene (65 år og over) og færrest unge 
innbyggere i alderen 0-24 år. Her bor det også en langt større andel menn (59 %) enn kvinner (41 %), noe 
som gjør dette til det 
området med nest størst 
ujevnhet mellom kjønn. I 
delområdet Lakselvbukt er 
den største andelen av 
innbyggerne mellom 35-64 
år, etterfulgt av den eldste 
aldersgruppen (65 år og 
over) på andreplass.  
 
Ullsfjordområdet har 
mange utfordringer 
knyttet til folkehelse. Blant 
levekårssonene (større 
geografisk inndeling) er det her den høyeste andelen av voksne29 med lav utdanning bodde – 43,8% i 2017. 
Området hadde også høyest frafallsprosent30 i videregående opplæring – 47% i 2017. Videre er 
Ullsfjordområdet den levekårssonen med høyest andel aleneboende (39,5 %), og høyest andel 
husholdninger med barn (0-17 år) som vokser opp med enslige foreldre (18,9 %). Her finner vi også høyest 
andel lavinntektshusholdninger (EU60) og lavest medianinntekt. Over 30 % av befolkningen har fedme. 
Et viktig senter i området er Lakselvbukt, som har flere 
servicefunksjoner bl.a. skole, barnehage, bibliotek, bo- og 
servicesenter. Det gamle skolebygget på Olderbakken er i aktiv 
bruk som bygdehus med flere faste aktiviteter. Det er ni aktive 
gårdsdrifter i området, med forholdsvis unge driftere.  
 
Fylkesveien inn til Olderbakken og Jøvik går forbi den rasutsatte 
Holmuktura, og som kartet til høyre viser går Norges vassdrags- 
og energidirektorats (NVE) aktsomhetsområde for snø- og 
steinskred over hele veien. Det er en utfordring for videre 
utvikling av området.  
 
Basert på kunnskap om området, demografiske særtrekk og 
forhåndsinnspill er det formet spesifikke satsinger for dette 
området. 
 

Sosial bærekraft: Utfordringer og veien videre 
1. Jøvik-Lakselvdalen inngår i området som omtales i 

samarbeidsavtalen med Sametinget. Kultur-, idretts- og 

friluftsutvalget vedtok i møte 4. mars 2022 i sak 9 at et 

utviklingsprosjekt i Ullsfjorden skulle tildeles 350.000 i 2024 

 
29 Målt ut fra befolkningen i aldersgruppen 30-39 år. 
30 Målt ut fra befolkning 21-29 år som hadde begynt i videregående opplæring ved inngangen av 2017 uten å fullføre i 
løpet av fem år 
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og 2025. I tillegg kommer kommunestyrets vedtak i møte 23.3.2022 om at det skal utredes muligheten 

for et stedsutviklingsprosjekt i Ullsfjordbygdene Sjursnes og Lakselvbukt.  

 

Tromsø kommune vil arbeide for en samfunnsutvikling som styrker området i tråd med vedtatt 

sametingsavtale.  

 
2. Områdets demografiske særtrekk viser en aldrende befolkning hvor høyest andel av innbyggerne er 50 

år og eldre.  
 
Tromsø kommune vil styrke arenaer der folk møtes og frivillig innsats som kan forhindre ensomhet, og 
bidra til at eldre har gode liv lengst mulig i eget hjem. Bo- og servicesentret i Lakselvbukt er en base for 
eldreomsorgen. I vurdering av framtidig tjenesteyting må det tas hensyn til kostnadseffektivitet slik at 
nivå for tjenesteyting i hjemmet vil måtte vurderes. Det må også ses på utfordringene med å få tak i 
kvalifisert personell. 
 

3. Det har vært nedgang i folketallet i området.  
 
I framtidig arealpolitikk vil det bli fokusert på å styrke tilretteleggingen for økt bosetting gjennom bedre 
tilrettelegging for boligbygging.  
 

4. Lakselvbukt er et senter i området med flere samfunnsfunksjoner.  
 
Det er ønskelig å ta vare på og videreutvikle tjenester i Lakselvbukt og tilrettelegge for flere aktiviteter 
for barn og unge. 
 

Klima- og miljømessig bærekraft: Utfordringer og veien videre 
5. Med forventing om klimaendringer som kan gi mer nedbør og variasjoner i værforhold må 

oppmerksomheten om rasutsatte områder økes. Deler av området har sårbar infrastruktur som påvirker 
mobilitet og tilgjengelighet. 
 
Tromsø kommune vil arbeide opp mot fylket for å få minket ulempene ved det rasutsatte området i 
Holmbuktura og fremme områdets behov for bedre og sikrere veinett til beste for både befolknings- og 
næringsutvikling. 

Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Sametinget 

(Jf. sak 70 i kommunestyremøte 26. mai 2021.):  

 

«3.5. Sjøsamisk språk, kultur og næring. 

Partene vil samarbeide om å fremme sjøsamisk språk, kultur, 

historie og kulturminner i Ullsfjorden og andre områder med 

sjøsamisk befolkning. I Ullsfjorden ønsker en å etablere et 

samarbeid med Gáisi giellaguovddáš/språksenter, samiske 

foreninger, skole, biblioteket og andre lokale aktører. En vil 

stimulere til etablering og utvikling av tradisjonelle og nye 

næringer innenfor fiske, jordbruk, kultur og reiseliv i samspill 

med sjøsamisk kultur og med hensyn til natur og friluftsliv.» 

(Merk: Gjelder også område 2.) 
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Økonomisk bærekraft: Utfordringer og veien videre 
6. Næringsutvikling er viktig for området for å øke inntektspotensialet for befolkningen. (Jf. 

Kunnskapsgrunnlagets kapittel 5. Levekår.) 
 
Det må arbeides for økt samskaping og for å kunne utnytte mulighetene som det gir å være en del av 
Sametingets virkeområde for tilskudd til næringsutvikling (STN-området). Markedsføringen av 
tilskuddordningen bør styrkes, også for kystkvoteordningen i søknadsområdet31. 
 
Det bør arbeide videre med merkevarebygging som fremhever natur- og stedskvaliteter. 
 
I arealplanleggingene vektlegges det å ta vare på viktige landbruksområder med gode produksjonsareal. 
 

 
Ordfører Gunnar Wilhelmsen og sametingspresident Aili Keskitalo undertegnet den nye samarbeidsavtalen mellom 
Sametinget og Tromsø kommune 18. juni 2021 
 

 
31 Se kunnskapsgrunnlagets kapittel 9.1 Sametingets tilskuddsområde i Tromsø. 
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Fra Sørfjorden mot Goverdalen. Foto: Bo Eide 
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5.3 Sjursnes – Breivikeidet 
Ved inngangen til 2021 var innbyggertallet i dette området 314 personer. Det er en nedgang på 43 personer 
fra 2011. Det er det området med nest størst nedgang i folketallet i denne perioden (-12 %). 
Befolkningspyramiden viser en svært alderstung befolkning i området Sjursnes-Breivikeidet. På Breivikeidet 
er størst andel av 
befolkningen i aldersgruppen 
35-64 år. Det er færrest blant 
ungdommer i alderen 13-19 
år. På Sjursnes er det ca. like 
mange i aldersgruppen 35-64 
år som i aldersgruppen 65 år 
og over. Også her er det 
færrest ungdommer i 
alderen 13-19 år. 
Folkehelseutfordringene 
omtalt i forrige kapittel 
dekker også dette området.  
 

 
Et viktig senter i området er Sjursnes, som har flere servicefunksjoner bl.a. skole, barnehage bo- og 
servicesenter, kirke og butikk. Det er tre aktive gårdsdrifter i området, med flere områder der det høstes 
jorder selv om det ikke er husdyrhold som f.eks. på Breivikeidet. Breivikeidet har privateid kulturbygg og 
områder som er i aktiv bruk til idrett og friluftsliv (golf kombinert med reiseliv – hundekjøring). Breivikeidet 
er et trafikknutepunkt med fergeforbindelsen til Svendsby i Lyngen kommune. 
 
Også i dette området er det utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet 
og i kommuneplanens arealdel er stort sett all veiforbindelse i områder 
som er i «Faresone ras og skredfare» (jf. kartutsnitt). På Breivikeidet er 
det i tillegg leirgrunn som gir utfordringer. Disse forholdene utgjør en 
fare og er en utfordring for videre utvikling av områdene. 
 
Området inngår, sammen med Jøvik-Lakselvdalen, i Sametingets 
tilskuddsområde (jf. kunnskapsgrunnlagets kapittel 9.1). 
 
Basert på kunnskap om området, demografiske særtrekk og 
forhåndsinnspill, er det formet spesifikke satsinger for dette området. 
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Sosial bærekraft: Utfordringer og veien videre 
 

1. Sjursnes -Breivikeidet inngår i området som omtales i samarbeidsavtalen med Sametinget, jf. punkt 1 i 
kapittel 5.2. 
 
Tromsø kommune vil arbeide for en samfunnsutvikling som styrker området i tråd med vedtatt 
sametingsavtale. 
 

2. Områdets demografiske særtrekk viser høy befolkningsnedgang og en sterkt aldrende befolkning.  
 
Tromsø kommune vil styrke arenaer der folk møtes og frivillig innsats som kan forhindre ensomhet og 
bidra til at eldre har gode liv lengst mulig i eget hjem. Bo- og servicesentret på Sjursnes er en base for 
eldreomsorgen. I vurdering av framtidig tjenesteyting må det tas hensyn til kostnadseffektivitet slik at 
nivå for tjenesteyting i hjemmet vil måtte vurderes. Det må også ses på utfordringene med å få tak i 
kvalifisert personell. 
 

3. Det har vært nedgang i folketallet i området. Det må derfor vurderes nærmere hva som skal til for at 
området kan bli mer attraktivt for den yngre delen av befolkningen. 
 
I framtidig arealpolitikk vil det bli fokusert på å styrke tilretteleggingen for økt bosetting gjennom bedre 
tilrettelegging for boligbygging. 
 

4. Det er mange enslige forsørgere og mange med 
lav inntekt som bor i området.  
 
Tromsø kommune vil styrke barn og unges 
muligheter for aktiv deltakelse i kultur og 
fritidsaktiviteter. Lave barnetall gjør drift av 
skole og barnehage til en utfordring, men 
grunnet rasfarlig områder med fare for stengte 
veier er tilbudet så langt videreført.  
                                                                                                                                                       Sjursnes skole 

 

Klima- og miljømessig bærekraft: Utfordringer og veien videre 
5. Med forventing om klimaendringer som kan gi mer nedbør og variasjoner i værforhold må 

oppmerksomheten om rasutsatte områder økes. Det gjelder både snøras og områder med fare for 
leirskred. 
 
Tromsø kommune vil i samarbeid med fylket sette trygghet for de som ferdes langs rasutsatte veier høyt 
på agendaen. (Jf. område 1.) 
 

6. Det er større sammenhengende områder av særlig høy kvalitet i kystsonen. Dette gjelder området som 
strekker seg fra Ullsfjorden sør for Skeivåg og inn til og med Sørfjorden. Dette området er også en del av 
Havforskningsinstituttets økosystem-overvåking. Breivikelva er et vernet og lakseførende vassdrag. Det 
er også verneområde på Breivikeidet. 
 
Tromsø kommune har valgt ikke å avsette arealer til akvakultur eller åpne for større tekniske inngrep i 
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sjø i denne kystsonen, jf. Kystsoneplanen for Tromsøregionen 2022-203232. 
 
Tromsø kommune vil støtte opp om reiselivssegmentet som tilbyr nordlys, fiske og friluftsliv i stille og 
uberørt natur ved å ta vare på større sammenhengende områder av særlig høy kvalitet. Videre er det 
viktig å ta vare på og bruke naturen som merkevarebygging for å fremheve stedskvaliteter til videre 
satsing på reiseliv. (Jf. område 1.) 
 

Økonomisk bærekraft: Utfordringer og veien videre 
7. Sjursnes - Breivikeidet har storslåtte fjellområder og er et trafikknutepunkt (ferge) til Lyngsalpene. Det er 

potensial til å bli økt turisme i området, men som for alle distriktsområdene må det oppleves 

hensiktsmessig også for lokalbefolkningen.  

 

God stedsforvaltning ved tilrettelegging for reiselivsaktiviteter er viktig for Tromsø kommune. 

 

8. Et godt og sikkert veinett er sentralt for både befolkning- og næringslivsutvikling. (Jf. område 1.) 

 

Tromsø kommune vil være en pådriver overfor fylket for å få sikrere fylkesveier og å opprettholde et 

godt kollektivtilbud som passer til både unge, eldre og for pendlere (Jf. område 1.) 

 

7. Det er behov for å opprettholde og styrke bosettingen av yngre personer for å få en mer variert 

befolkningssammensetning. Det kan skje på flere måter.  

 

En måte er å forbedre transportmuligheter som gir regionforstørring og større muligheter for pendling 

og for lokal næringsutvikling. Tromsø kommune arbeider derfor for å fremme igangsetting av 

Ullfjordforbindelsen.33  

 

Kunnskapen om Sametingets tilskuddsordning til næringsutvikling bør økes (Jf. område 1) 

 

Det er viktig med fortsatt støtte nærbutikken for å opprettholde et tilbud til befolkningen på Sjursnes, 

også av hensyn til samfunnssikkerhet.  

 

 
Anbefalt trasé for Ullsfjordforbindelsen 

 
32 Kystsoneplanen for Tromsøregionen 2022-2032 har vært på høring med høringsfrist 18.2.2022. 
33 Jf. Regional plan for fylkesvei 19 Ullfjordforbindelsen, vedtatt i fylkestinget 15.3.2019. 
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Friluftsliv på Langdalstind med utsikt mot Breivikeidet. Foto: Bo Eide 
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5.4 Ramfjord - Andersdal  
I dette området var 1195 personer bosatt per 1.1.2021. Befolkningen har vokst med 18 personer siden 2011. 
I både Ramfjord og Andersdal er den klart største andelen av befolkningen mellom 35-64 år. Det er færrest 
av ungdommer mellom 13-19 år. Befolkningspyramiden viser en forholdsvis jevn aldersspredning, med få i 
de aller eldste aldersgruppene.  
 

 
 
I dette området har flere høy utdanning enn lav utdanning: 16,5 % av befolkningen har utdanning på 
grunnskolenivå, mens 32,3 % har universitets- eller høgskoleutdanning. Blant alle distriktsområdene er det 
likevel dette som har høyest frafallsprosent fra videregående skole. Hele 55,2 % av alle mellom 21-29 år som 
hadde begynt i videregående opplæring ved inngangen av 2017, hadde ikke fullført i løpet av fem år. 
Området har noen utfordringer knyttet til befolkningens helse: Mindre enn 65 % opplever å ha god eller 
meget god helse. Det er omkring 25 % av befolkningen som røyker daglig, og mer enn 30 % av de som bor 
her har fedme. 27,4 % av befolkningen bor alene, og i området er det 17,3 % av barn mellom 0-17 år som 
vokser opp i husholdninger med enslige foreldre. 
 

 
Gode veier er grunnleggende, ikke bare langs E6 men også på fylkeskommunale – og kommunale veier. Det er viktig 
både for næringslivet og for trygg ferdsel for befolkningen. 
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Et viktig senter i området er Ramfjord, som har flere servicefunksjoner bl.a. kombinert skole, privat drevet 
barnehage med 60 barn og privat fritidsklubb. Det er grendehus i Ramfjord. Minken næringspark har samlet 
mange store og små bedrifter - og det er plass til flere. EISCAT34 sitt radaranlegg på Ramfjordmoen gir viktig 
utgangspunkt for forskning. Det er syv aktive gårdsdrifter i området.  
 
Også i dette området er det rasutsatt område f.eks. Isbergan mot Andersdalen og det finnes en del leirgrunn 
i området rund Ramfjord 
 
Basert på kunnskap om området, demografiske særtrekk og forhåndsinnspill, er det formet spesifikke 
satsinger for dette området. 
 

Sosial bærekraft: Utfordringer og veien videre 
1. Det er høy andel aleneboende og enslige forsørgere i området. 

 
Det bør vurderes å utnytte areal som er regulert til bolig med en boligtypefordeling som også passer små 
husholdninger.  
 

2. Barn og unge trenger gode tilbud i hele området, slik at det også kommer Andersdal og Kristofferjord til 
gode.  
 
Tromsø kommune vil arbeide for et bedre og mer allsidig tilbud til barn og unge. 
 

Klima- og miljømessig bærekraft: Utfordringer og veien videre 
3. Det er et godt hovedveinett i deler av området, men utfordringer med stor trafikk og dårlig kvalitet på 

tilførselsveier. 
 
Tromsø kommune vil i samarbeid med statlige og regionale veimyndigheter fokusere på sikkerhet og 
bedre tilrettelegging for myke trafikanter og vil arbeide for bedre kollektivtilbud for å minske behovet 
for personbiltransport. 
 

4. Med forventing om klimaendringer som kan gi mer nedbør og variasjoner i værforhold må 
oppmerksomheten om rasutsatte områder økes. Det gjelder både snøras og områder med fare for 
kvikkleire. (Jf. område 1 og 2.)  

 

Økonomisk bærekraft: Utfordringer og veien videre 
5. Omlegging av innfartsveien til Tromsø blir en stor samfunnsinvestering. 

 

Tromsø kommune vil arbeidet for at en realisering av E8 Sørbotn-Laukslett35 blir et løft for hele området, 

også langs den gamle delen av E8, med nye muligheter for både bosetting- og næringsutvikling.  

 

6. Minken næringspark er et viktig tilskudd til lokale arbeidsplasser og det er ferdig asfalterte områder som 
er klare til økt aktivitet. 
 
Tromsø kommune vil støtte opp om videre utvikling av Minken næringspark. 

 
34 EISCAT - European Inchoherent SCATter drives av en vitenskapelig organisasjon, som eies av forskningsråd og 
institutter i syv medlemsland. 
35 Jf. NTP, Nasjonal transportplan, Meld. St 20 (2020-2022) 
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E8 Sørbotn-Laukslett er inne i NTP36 for iverksettelse i perioden 2022-2027. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilrettelegging for turer i nærområdet er gode folkehelsetiltak 

  

 
36 NTP, Nasjonal transportplan 2022-2033, Meld.St 2020-2022. 
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5.5 Oldervik - Tønsvik  
Per 1.1.2021 var det registrert 1036 personer i dette området. Det er en nedgang på ti personer siden 2020. 
Befolkningen har fordoblet seg siden 2011, noe som i stor grad skyldes boligbygging i Tønsvikområdet. Også i 
dette området er den største andelen av befolkningen i aldersgruppa 35-64 år, og det er færrest ungdommer 
mellom 13-19 år, jf. befolkningspyramiden i diagrammet under. Området har også den laveste andelen eldre 
over 65 år av alle distriktsområdene, med 13,5 % (tall fra 2018) (dette er spesifikt for levekårssone Skjelnan-
Snarby). I Oldervik er 46 % av befolkningen kvinner og 54 % menn. I Skittenelv (Tønsvik) er det en jevn 
fordeling mellom kjønnene. Befolknings-pyramiden viser situasjonen for hele området Oldervik-Tønsvik.  
 

 
 
Den geografiske inndelingen vi har valgt, gjør at dette området faller inn under to levekårssoner. En del faller 
inn under Ullsfjordområdet, dermed er levekårsutfordringene omtalt i kapittel 5.1 også gjeldende her. I 
tillegg hører en del av området under levekårssone Skjelnan-Snarby. Til forskjell fra levekårssonen Ullsfjord-
Sørfjord, er det i denne levekårssonen (som omfatter Tønsvik og Skittenelv) flere med høyt utdanningsnivå: 
20,4 % av de som bor i denne levekårssonen har utdanning på grunnskolenivå, mens 38,5 % har universitets- 
eller høgskoleutdanning. Det er imidlertid nest høyest frafallsprosent fra videregående skole her: 47,4 % av 
personer 21-29 år som var under videregående opplæring i 2017, hadde ikke fullført i løpet av fem år. 
Sammenlignet med levekårssone Ullsfjord-Sørfjord er det høyere medianinntekt her, og det er svært få 
lavinntektshusholdninger i dette området (4-6,9 % under EU60). 
 
Området har nå én felles skole på Skittenelv, etter 
at Oldervik skole ble lagt ned i 2003. Det er også 
barnehage på Skittenelv. Rasfarlige områder på 
strekningen Tønsvik-Vågnes gjør at 
skolebarntransport mot Kroken er noe utsatt, noe 
som er medvirkende til at Tromsø kommune har 
valgt å opprettholde skoletilbudet her.  
 
Det er varierte næringsaktiviteter i området med 
anlegg for reiseliv, fiskeopppdrett, fiskerihavn m.v. 
Det er fem aktive gårdsdrifter i området.  
 
Det er potensiale for økt virksomhet på 
næringsarealene og i tilknytning til storhavna på 
Tønsnes, jf. . 
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Basert på kunnskap om området, demografiske særtrekk og forhåndsinnspill, er det formet spesifikke 
satsinger for dette området. 
 

Sosial bærekraft: Utfordringer og veien videre 
1. Deler av området er i kort pendlingsomlandet til sentrum, og det er også der det er befolkningsvekst. 

 

Tromsø kommune vil søke å ta vare på tilbud som gir mindre transportbehov til/fra sentrum. 

 

2. Området rundt Oldervik inngår i Nordnorsk skredovervåkning (NNSO) grunnet rasutsatt bebyggelse. Det 
er også et rasutsatt område rundt Åslandet på strekningen Tønsvik-Vågnes. 
 
Tromsø kommune vil ivareta mulighetene for evakuering med båt fra Oldervik ved rashendelse/fare for 
ras som gir stengte veier37. 
 

Klima- og miljømessig bærekraft: Utfordringer og veien videre 
3. Det er viktig bynært landbruk i området Movika-Skittenelv. 

 
Tromsø kommune vil i arealpolitikken vektlegge at dyrkbar jord også nært byområdet sikres for 
framtidige generasjoner. 
 

4. Nærhet til bysentrum gjør området interessant for pendling. 
 
Tromsø kommune vil i dialog med fylket vurdere økt kollektivdekning i de bynære pendlingsområdene. 
Bruk av andre virkemidler for å tilrettelegge for økt kollektivandel deler av en pendlingsstrekning kan 
være f.eks. innfartsparkering.  
 

Økonomisk bærekraft: Utfordringer og veien videre 
5. Det er et godt tilrettelagt område for næringsutvikling på Tønsnes. 

 
Tromsø kommune ønsker at investeringene i næringsområdet på Tønsnes utnyttes gjennom økt 
aktivitet. Kommunen ønsker dialog med fylket om utbedring av fylkesveien slik at den kan ta mer trafikk 
og også tungtransport uten at det gir dårligere sikkerhet for andre trafikkanter og boligområdene langs 
veien. 
 

 

Tønsvikdalen. Foto: Trond H. Johansen 

 
37 Det ligger i avtalen om bruk av den nye kaia i Oldervik. 
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5.6 Bakkejord – Vikran 
Ved inngangen til 2021 bodde det 1109 personer i dette området. Siden 2011 har det vært en folketallsvekst 
på 15 personer, mens det siste år var en nedgang på to personer. Den største andelen av befolkningen er 
befinner seg i alderen 35-64 år. Det 
er omtrent like mange i 
aldersgruppen 20-34 år som i 
aldersgruppen 65 år og over. I 2020 
utgjorde barnebefolkningen (0-12 år) 
omkring 100 personer. På samme tid 
var det færrest ungdommer her: ca. 
50 personer i alderen 13-19 år. 
Befolkningspyramiden under 
illustrerer dette. På Vikran er 46 % av 
befolkningen kvinner mens 54 % er 
menn. Ellers det en forholdsvis jevn 
fordeling mellom kjønn i dette 
området.  
 
Tromsøundersøkelsen (2015-16) viser at Vikran har nest lavest andel eldre over 65 år i prosent av folketallet. 
Denne gruppen utgjør 13,8 %. Det er lite fraflytting fra området og her er det størst stabilitet i 
barnebosettingen blant alle distriktsområdene. Her finner vi også lavest andel husholdninger med barn som 
vokser opp hos enslige foreldre (10,2 %). 46,8 % av befolkningen har universitets- eller høyskoleutdanning, 
mens 20,9 % har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Frafallsprosenten fra videregående utdanning 
er på 38,9 %. Det er omkring 25 % som har fedme, og omkring 15 % som røyker daglig. Mindre enn 65 % 
opplever å ha meget god eller god helse. 
 
Av kommunale tilbud kan vi nevne at det er skole og barnehage både på Vikran og i Straumsbukta, der 
Vikran skole kun har barnetrinnet. Området deles av Ryatunnelen, som også er et vurderingsmoment i 
forhold til skolestruktur. Det er mange reiselivsaktører både innen fiske, hundekjøring, tradisjonsmat. Det er 
hele 17 aktive gårsdrifter i området.  
 
Basert på kunnskap om området, demografiske særtrekk og forhåndsinnspill, er det formet spesifikke 
satsinger for dette området. 
 

Sosial bærekraft: Utfordringer og veien videre 
1. Området har en forholdsvis ung befolkning. Tromsø kommunes del av Malangshalvøya knyttes til 

bysentrum gjennom Ryatunnelen. 
 
Tromsø kommune vil ta hensyn til sårbarhet med tunnel og ta vare på skole- og barnehagetilbudet for de 
yngste på Vikran. 
 

Klima- og miljømessig bærekraft: Utfordringer og veien videre 
2. Det er viktige landbruksområder i området. 

 
Jordvern bør sikres gjennom prioritering i kommuneplanens arealdel 
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Økonomisk bærekraft: Utfordringer og veien videre 
3. Fisketurisme, kystkultur og historie med helleristning er gode lokalsamfunnselementer. Hella er et viktig 

destinasjonspunkt som kommunen vil videreutvikle. 

 

Tromsø kommune vil bygge videre på Hella sine kulturhistoriske elementer og som rekreasjonsområde 

 

4. Kaia på Vikran har behov for utbedring for å kunne være et trafikknutepunkt ved bruk av hurtigbåt både 
til/fra sentrum og videre i regionen.  
 
Tromsø kommune vil arbeide for utbedring av kaiforholdene på Vikran, for støtte opp om å ha gode 
pendlingsmuligheter ved bruk av hurtigbåt mellom Tromsø- Vikran.38 
 

 
Straumen gård i Straumsbukta – en del av stiftelsen Perspektivet museum39, som mottar fast tilskudd fra Tromsø 

kommune. Foto: Marit Hildung 

  

 
38 Hurtigbåt Vikran-Tromsø-Vikran er tilgjengelig mandag og fredag, men ankomst til Tromsø er først kl 9.05. 
39 Perspektivet Museum er en stiftelse som ble opprettet i 1996. Fem av de seks styremedlemmene blir oppnevnt av 
Tromsø kommune, en velges av ansatte. 
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5.7 Sommarøy – Kattfjord 
I dette området var 841 personer bosatt per 1.1.2021. Det er 70 færre enn i 2011. Dette området har den 
tredje største nedgangen i folketallet i perioden (-7,7 %). Befolkningspyramiden illustrerer befolkningens 
alders- og kjønnsfordeling i området. I Kattfjord er 45 % av befolkningen kvinner, mens 55 % er menn. På 
Sommarøy og Brensholmen er kjønnsfordelingen forholdsvis jevn. Høyest andel av befolkningen er mellom 
35-64 år, etterfulgt av aldersgruppen 65 år og over. Andelen som er mellom 0-12 år er noe større enn 
aldersgruppen 13-19 år. Befolkningspyramiden under illustrerer at det er en høy andel voksne i 
aldersgruppen 50-60 år. 
 

 
 
I området består 35 % av husholdningene av aleneboende. Sommarøy – Kattfjord har dermed den nest 
høyeste andelen aleneboende i distriktsområdene. Området har også nest høyest andel ikke-vestlige 
innvandrere, med 6,2 %. Blant befolkningen er det noen flere med lav utdanning enn høy utdanning: 29,2 % 
har grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå, mens 26,5 % har universitets- eller høyskoleutdanning. 
Frafallsprosenten i videregående skole er på 32,6 %. Sammenlignet med kommunen som helhet er det 
relativt få lavinntektshusholdninger i området. Mellom 7-9,7 % av de som bor her tjener under 
lavinntektsgrensen. Kommunen samlet sett ligger på 9,8 %. Tromsøundersøkelsen viser at det er mer enn 30 
% av befolkningen som har fedme og mindre enn 65 % som opplever å ha meget god eller god helse. Det er 
også omkring 25 % som røyker daglig. Dette er den høyeste andelen røykere i hele Tromsø kommune.  
 
Kommer: Supplering av tekst om lokale forhold 
 
 
Basert på kunnskap om området, demografiske særtrekk og forhåndsinnspill, er det formet spesifikke 
satsinger for dette området. 
 

Sosial bærekraft: Utfordringer og veien videre 
1. Dette et lokalsamfunn som har mange styrker å bygge på og der Tromsø kommune vil videreføre sin 

satsing. Det er en lav andel lavinntektshusholdninger i området. 

 

Tromsø kommune ønsker å styrke senterfunksjoner med både næringsutvikling og tilbud til barn og unge 
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Klima- og miljømessig bærekraft: Utfordringer og veien videre 
 

2. Det er mange sårbare naturområder med stor bruksfrekvens og mange tilreisende. Arbeid med 

bedre tilrettelegging av utfartsparkering og WC har startet. 

 

Det skal arbeides for styrt stedsforvaltning i samarbeid med reiseliv og friluftsliv for avskjerming 

av enkelte områder og tilrettelegging i andre. 

Det skal ikke gis ytterligere dispensasjoner til bygging i strandsonen utover det som er med i 

vedtatt plan (KDP 252). 

 

3. Klimaendringer med økt nedbør kan gi økte utfordringer i kjente rasområder. (F.eks. rasbaner i 

Sørfjorden med antatt utløp over vei, Vasstrand, nordsiden av Nordfjorden.) 

 

Tromsø kommune vil arbeide opp mot fylket for bedre rassikring av vei. 

 

Økonomisk bærekraft: Utfordringer og veien videre 

4. I Kommunedelplan for Brensholmen-Sommarøy ble arealbruken fastsatt i 2019. (KDP 252) 
 
Tromsø kommune vil ha dialog med lokale interesser om best mulig utnyttelse av areal som er 
satt av til næringsformål.  

 

5. Det er et aktivt næringsliv, som har behov for rask og sikker transport til/fra området. 
 
Tromsø kommune vil arbeide for utbedring av veinettet og spesielt bruene som er smale og bør 
ha trafikklys. 

 

6. Sommarøy havn er stor nok til å ta imot eksempelvis Hurtigruteskip. Det skal investeres i ny stor 
havn på Brensholmen. 
 
Tromsø kommune vil arbeide for bruk av kaiene også som destinasjon for turistfartøy.  
 
Tromsø kommune vil arbeide for utvidelse av fergetilbud til å bli helårstilbud med god kapasitet 
mellom Bottnhamn – Brensholmen. 
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Friluftsliv på Hilmarsanden på Sommarøy, men Håja i bakgrunnen. Foto: Bo Eide 
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5.8 Ersfjordbotn – Tromvik 
Ved inngangen av 2021 var 1106 personer bosatt her. Det er en økning på 313 personer siden 2011. Veksten 
siste året kommer i Ersfjordbotn, mens Tromvik fikk nedgang i folketallet. Befolkningspyramiden illustrerer 
befolkningens alders- og kjønnsfordeling i området. I Ersfjordbotn er den største andelen av befolkningen 
mellom 35-64 år, etterfulgt av barnebefolkningen 0-12 år. Her er det færrest i aldersgruppen 65 år og over. I 
Tromvik består befolkningen i hovedsak av voksne og eldre: Den største andelen er i aldersgruppen 65 år og 
over. Deretter følger de som er 35-64 år. Det er få i de yngre aldersgruppene her. Befolkningspyramiden 
under viser alders og kjønnssammensetningen i hele området Ersfjordbotn-Tromvik. 
 

 
 
Basert på indikatorene som er lagt til grunn her, er dette det distriktsområdet som har færrest 
levekårsutfordringer. Her er en stor andel av befolkningen yrkesaktive og høyt utdannede. Det er generelt 
lite utflytting, og i dette området finner vi lavest andel aleneboende i kommunen (24,9 %). Videre er det 
langt flere med høy utdanning enn lav utdanning: 16,4 % av befolkningen har grunnskole som høyeste 
fullførte utdanning, mens hele 51,4 % er universitets- eller høyskoleutdannede. Frafallsprosenten i 
videregående skole er 38,7 %. På tross av få levekårsutfordringer er det likevel mer enn 30 % av befolkningen 
som har fedme. I underkant av 20 % rapporterer å røyke daglig, og mindre enn 65 % opplever å ha meget 
god eller god helse. 
 
Kommer: Supplering av tekst om lokale forhold 
Det er viktige områder som er tilrettelagt for friluftsliv og reiseliv med toalett med betalingsløsning i 
skolegården i Tromvik, festivaltoalett i Sandvika og på Åsheimstrendene (vinterstengt), samt utfartsparkering 
i Kvalvika og på Rekvikeidet. 
 
 
Basert på kunnskap om området, demografiske særtrekk og forhåndsinnspill, er det formet spesifikke 
satsinger for dette området. 
 
 

Sosial bærekraft: Utfordringer og veien videre 
1. Ersfjordbotn og Tromvik er to ulike områder som begge har knutepunktsfunksjoner innen oppvekst og 

næringsliv. Det er befolkningsvekst i deler av området. 
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Tromsø kommune ønsker å ivareta skoletilbud og skolebygg, og styrke dem som oppvekstsenter og 
senter for nærmiljøaktiviteter. 

 

2. I områder rundt barnehager og skoler med mye trafikk av tungtransport er trafikksikre veier viktig. 
 
Tromsø kommune vil arbeide for økt tilrettelegging for trygge gang- og sykkelveier, samt lyssetting av 
veier. 
 

3. Tromsø kommune er opptatt av å få mobildekning til alle områder i kommunen, og vil arbeide for økt 
sikkerhet gjennom å få på plass mobildekning i Rekvik og over Kattfjordeidet. 
 

Klima- og miljømessig bærekraft: Utfordringer og veien videre 
4. Også i dette området er det deler som har kort pendlingsavstand til sentrum. Tromsø kommune vil i 

samarbeid med fylket arbeide for god kollektivdekning. Innfartsparkering vil være viktig for å kunne gi en 
bedre kollektivdekning deler av veien til sentrum.  
 
 

5. I kystsoneplanen og kommuneplanens arealdel er det avsatt flere lett tilgjengelige friluftsområder i 

strandsonen i Tromvik – Grøtfjordområdet. Tromvikvassdraget er ei av Tromsøs fire beste lakseførende 

vassdrag. 

 

Tromsø kommune vil i arealplanarbeidet ta vare på viktige naturverdier og arbeide for styrket 

stedsforvaltningen gjennom bedre parkeringsmuligheter og WC-fasiliteter for tilreisende, både lokale og 

turister. 

 

Økonomisk bærekraft: Utfordringer og veien videre 
6. Det er behov for utviklingsmuligheter til både nærings- og boligareal i Tromvik. 

 
Tromsø kommune vil i arealplanarbeidet vurdere hvordan tilgangen til nærings- og boligareal areal kan 
økes i Tromvik. 
 

7. Det er store utfordringer med vei og utrykning i Grøtfjord-bakken og i området Vågbotn med tidvis 
stengt vei grunner ras/rasfare. Troms- og Finnmark fylkeskommune starter drift av et system for 
overvåking og utløsing av skred i Grøtfjorden, med mål om å redusere frekvens og varighet av 
veistegning for snøskred/-fare. 
 
Tromsø kommune vil arbeide for at rasfarlige veier med mye næringstransport skal komme høyere opp 
på fylkets prioriteringsliste mht. både utbedring og rassikring 
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Utsikt ut Ersfjorden fra Buren 
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5.9 Kvaløya nord – Ringvassøya/Rebbenesøya 
Ved inngangen til 2021 bodde det 681 personer i dette området, som omfatter Søndre Ringvassøy, 
Rebbenesøya, Skulsfjord/Lyfjord, Trondjord/Kvaløyvågen og Vengsøya. Totalt har det vært en økning i 
folketallet på 33 personer siden 2011, men det var en nedgang på åtte personer siste år. 
Befolkningspyramiden under vise at den største andelen av befolkningen er i aldersgruppen 35-64 år, 
etterfulgt av aldersgruppen 65 år og over, med enkelte unntak: På Søndre Ringvassøy er andelen som er 
mellom 20-34 år jevnstor med den eldste aldersgruppen, og på Rebbenesøya er det omtrent like mange i 
den voksne aldersgruppen (35-64 år) som i den eldste. Blant alle distriktsområdene er det lavest andel unge 
voksne her, med 15,1 % i 2018. På Rebbenesøya var det i 2020 omkring fem personer totalt mellom 0-24 år. 
På Vengsøya var det ca. ti unge voksne mellom 20-34 år på samme tidspunkt, og barnebefolkningen 0-19 år 
besto av omkring femten personer. Trondjord/Kvaløyvågen har noen flere ungdommer (13-19 år) enn barn 
(0-12 år). Her utgjør unge voksne mellom 20-34 år den minste andelen av befolkningen. 
Befolkningspyramiden under viser alders- og kjønnsfordelingen i hele området. 
 

 
 
Blant distriktene er det dette området som har høyest andel ikke-vestlige innvandrere blant innbyggerne. De 
utgjør 10,3 % av befolkningen (tall fra 2017). Generelt er det få levekårsutfordringer her. Det kan nevnes at 
det er en relativt høy andel av befolkningen som har lav utdanning: 30,1 % har grunnskole som høyeste 
fullførte utdanningsnivå, mens 27,9 % har universitets- eller høyskoleutdanning. Frafallet fra videregående 
skole er også relativt høyt: 40,7% av alle i alderen 21-29 som hadde påbegynt videregående per 1.1.2017 
hadde ikke fullført i løpet av fem år. I likhet med flere distriktsområder er det også her mer enn 30 % av 
befolkningen som har fedme. Det er imidlertid en relativt lav andel som oppgir å røyke daglig; i underkant av 
20 %, og her er andelen som opplever å ha meget god eller god helse over 65 %.  
 
Kommer: Supplering av tekst om lokale forhold 
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Basert på kunnskap om området, demografiske særtrekk og forhåndsinnspill, er det formet spesifikke 
satsinger for dette området. 
 

Sosial bærekraft: Utfordringer og veien videre 
1. Det er stor ulikhet i de enkelte delområdene når det gjelder folketilvekst og andel voksne (eldre). 

Tjenesteytingen må i noen delområder tilpasses en høy andel eldre over 65 år. Tjenesteomfanget vil 
måtte vurderes også ut fra kommunens mulighetsrom. 
 

2. Det er mange med ikke-vestlig landbakgrunn i området. Fiskeindustrien tar inn egne ansatte i 
sesongbasert migrasjon. Større selskaper i oppdrett har formalisert både språkopplæring og 
kulturforståelse. 
 
Tromsø kommune vil se på hvordan det kan arbeides med språkopplæring og integreringstiltak i 
områder med mange arbeidsinnvandrere og vurdere hvordan vi kan gjøre det attraktivt for 
sesongbaserte arbeidstakere å bosette seg i Tromsø. 

 

Klima- og miljømessig bærekraft: Utfordringer og veien videre 
3. Det er større sammenhengende områder av særlig høy kvalitet i kystsonen. Det er mange områder for 

friluftsliv med viktige natur- og landskapsverdier og kulturminner. Dette gjelder området som strekker 

seg fra Gåsvær, sør av Risvær i Tromsø og nordover til landskapsvernområdet i Karlsøy. 

 

Tromsø kommune vil skjerme naturområder hvor det ikke avsettes arealer til akvakultur eller åpnes for 

større tekniske inngrep i sjø. 

 

4. Det er mange utfartspunkter for aktiviteter med båt/kajakk på Kvaløya nord, Ringvassøya og 
Rebbenesøya. Hele Kvalsundet og yttersia av Kvaløya nord (fra Gåsvær), Ringvassøya til Sandøya og 
Rebbenesøya er viktige destinasjoner. 
 
Tromsø kommune vil ivareta naturområder og sikre dem som attraktive turmål . 
 

Økonomisk bærekraft: Utfordringer og veien videre 
5. Det er sentrale havner som må tas vare på og utvikles videre for næringslivet i områdene. 

Tromsø kommune vil arbeide ut fra prioriteringer i formannskapssak 121/2021 med flytemolo på 
Vengsøy og i Kvaløyvågen. 
 

6. Fiskerinæringa er viktig både for sysselsetting og næringsutvikling i distriktene og for hele kommunen 
som en stor eksportrettet næring. 
 
Tromsø kommune vil arbeidet opp mot fylket for å sikre næringslivet bedre veiforhold for transport og 
bedre lastekapasitet samt hyppighet på ferge til/fra Vengsøy. 
 
 

7. I området er det utviklingsmuligheter innen friluft og reiseliv gjennom bl.a. bruk av ferga fra Bellvika, via 

Vengsøya og Musvær ut til Sandøya. 

 

Tromsø kommune vil arbeide for økt utnyttelse av lokale reiselivsfortrinn som f.eks. fergetilbud til 

øyene. 

 



40 
 

 

Utsikt mot Grøtfjord. Foto: Bo Eide 
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6. Veien videre 
Distriktsperspektivet vil i økt grad inngå i kommunens arbeid, både i planlegging og tjenesteyting. Denne 
strategien er en start på denne styrkingen og det må arbeides med videre konkretisering av den. 
Tromsø kommune ønsker et aktivt samarbeid med innbyggerne om samfunnsutvikling og det å finne gode 
løsninger40. Strategiene må derfor utvikles videre i samarbeid med lokale aktører, med sikte på å lage 
målsettinger og tiltak for lokalområdene. Det må også velges metoder for det videre utviklingsarbeidet som 
passer for de enkelte områdenes hovedutfordringer.   
 
Gjennom samarbeid med våre nabokommuner ønsker vi å finne interkommunale løsninger som kan styrke 
og effektivisere tjenesteytingen i distriktene. Det finnes samarbeid på tjenestenivå innen eksempelvis skole, 
sykehjemstilbud, brann og feiing m.v. Det er samarbeid på plannivå om næringsplan og kystsoneplan. Vi har 
felles organisasjoner som Ishavskysten friluftsråd, Komrev Nord m.v. Slike samarbeidsløsninger kan utvikles 
videre for å styrke tilbudene i de enkelte distriktene og samtidig effektivisere kommunens tjenesteyting. Vi 
har en god plattform for videre samarbeid, også i den nye regionrådsmodellen.  
 
Distriktsstrategien er en god plattform for videre arbeid. Den bør følges opp i både planarbeid og 
tjenesteutvikling i samarbeid med lokale interessenter og utviklingslag. 
 
 

 
 
 

 
40 Kommuneplanens samfunnsdel side 17, punkt 3. 


