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Vedrørende vegtrasè Nordkjosbotn-Oteren.
Det vises til vedtaket i Balsfjord kommune om trasèvalget E6 Nordkjosbotn-Oteren.
Vi ønsker en grundig konsekvensutredning av trasèvalg 2. Dette på grunn av store og varige
inngrep i uberørte natur- og friluftsområder. Det er et unikt mangfold i dyre og planteliv
langsmed skogveien og i Skaidiområdet. Universitetet forsker på fuglelivet i området.
Skaidi er en gammel seterplass for grunneiere på Vollansiden som de fikk utdelt for lenge
siden, fordi det var lite skog og beite på Vollan. Derfor er det flere hytter der i dag.
Vollansiden er skredutsatt, og ved store nedbørsmengder og påfølgende skredtrussel, blir
Skaidi mye benyttet. Også trafikkstøyen som vi langs E8 må leve med gjør at Skaidi er
nødvendig for livskvaliteten.
I Kjempedalen og i Skaidi er det gamle svensksamiske tufter. Sametinget er underrettet og vil
komme i mai 2011 for befaring/registrering. Skaidi har i 20-30 år vært brukt av skolebarn, og
av husflidslaget, blant annet pga sin lette tilgjengelighet.
Med bakgrunn i utredning på slutten av `90-tallet frarådet vegsjefen alternativ 2. Det ble for
store negative konsekvenser for landbruk, naturmiljø, og landskapsbilde.
Det har også stor betydning for friluftsliv og som rekreasjonsområde for mange i bygda. Vi
ser med bekymring på utviklingen i Nordkjosbotn-området hvis vi også skulle miste dette
eneste fredelige området. Hva er Nordkjosbotn som bosted hvis alle grønne steder forsvinner?
Vi mister Moan, Madsbakken og elveforbygginga til industri og vegnett. Dette er områder
som er mye brukt i friluftssammenheng og til aktiviteter som sykling ,ski, turgåing, fisking,
ridning, stillhet m.m. Da behøver vi området skogveien og Skaidi til disse aktiviteter og
rekreasjon.
Med dette krever vi at gamle og nye konsekvensutredninger blir tatt på alvor denne gangen.
For så vidt vi vet var ikke kommunestyret på befaring på skogveisiden før vedtaket om
vegtrasè 2 ble vedtatt?
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