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MERKNAD – OPPSTART AV PLANARBEID, FOTOPLASS DJUPFJORDHAMMAREN
Norges klatreforbund (NKF) er en organisasjon med over 20.000 medlemmer, tilsluttet blant annet Norges
idrettsforbund og Norsk Friluftsliv (NF). Et av arbeidsfeltene til NKF er natur og friluftsliv, hvor vi arbeider for
å ivareta klatremuligheter, og å sikre allemannsretten og konfliktfri atkomst til klatreområder.
Vi er blitt gjort kjent med at Statens vegvesen har varslet oppstart av arbeid med detaljregulering av en
fotoplass ved fylkesvei 816, Henningsværvegen. Innenfor planavgrensningen er det klatreområder som NKF
mener har både nasjonal og internasjonal verdi. Det er også utarbeidet flere guidebøker som blant annet
omfatter klatringen i dette området. Vi ønsker derfor å gjøre Statens vegvesen oppmerksom på dette, slik at
disse verdiene hensyntas i planprosessen.
Vågan kommune har ikke ferdigstilt arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområdene i
kommunen. Kunnskapsgrunnlaget er derfor i utgangspunktet noe begrenset. NKF kjenner godt til veilederen
for arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområder, M98-2013. Det er ingen grunn til å tro noe
annet enn at området hvor det nå skal planlegges fotoplass vil, ved et ferdigstilt arbeid, ha verdi «Svært
viktig friluftsområde».
NKF tror at det vil kunne være mulig å både etablere fotoplass og hensynta friluftsinteressene i området.
Dersom dette gjøres på en god måte, i fellesskap, vil det tiltaket som dere ønsker å etablere også kunne ha
positive ringvirkninger for klatremulighetene.
Vi ber om at Statens vegvesen tar kontakt med den lokale klatreklubben i området, Lofoten Tindeklubb, v.
Esben Prytz (tlf: 48 10 30 01) for å få gjennomført en felles befaring i området. Da vil man i terrenget kunne
avgrense det som vil kunne sees på som konfliktområder, og få sett på mulighetene for øvrig for etablering
av fotoplass. Det er også ønskelig at den lokale klatreklubben involveres ved utarbeidelsen av
plandokumentene, spesielt plankart, før dette blir oversendt kommunen for behandling.
NKF er i denne saken berørt part, og ber derfor om å bli tilføyd som sakspart, slik at vi har mulighet til å følge
saken frem til endelig behandling i kommunestyret.
Dersom det er spørsmål til NKF kan dere ta kontakt med leder av fjellkomiteen, Jonny Grundeland på tlf: 91
76 88 83.
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