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Hei! Det er med glede jeg ser dere vil ha ny befaring/vurdering av nye E8, strekningen Nordkjosbotn-
Storfjord.
Jeg er hytte-eier i området Skaidi som ligger ca 5 km fra sentrum, ca midt mellom N.botn- Øvergård og er 
selvfølgelig spent på hva som skjer.  Området ligger der Kjusokdalen kommer ned og er et gammelt 
sæterområde. Skaidi betyr på samisk: "landet mellom elvene" og gjør som navnet sier akkurat det. 
Kjusokdalen og Skaidi er med  sitt mangfoldige fugleliv hvistnok ganske unik. Det ble drevet forskning på 
dette for ca 30 år siden og det finnes helt sikkert dokumentasjon på dette på Tromsø 
musseum /universitetet.  Det er også et rikt planteliv og ikke minst dyreliv i dalen. Bl.a. elgtråkk. Alt dette blir 
direkte berørt av ny vei. Som friluftsområde er det brukt av mange på Nordkjosbotn da det er lett tilgjengelig 
med fredelige Skogveien som går forbi. Nordkjosbotn har ikke særlig stort friluftsområde som er så nært og 
lett for alle å bruke og med den utbygginga som er i sikte vil behovet ikke bli mindre for slike avkoblingsteder. 
Disse aspektene kom dårlig frem i ordførerens befaringsrunde da traseforslaget sist ble vedtatt av Balsfjord 
kommunestyre. Så vidt jeg vet var de ikke i området i det hele tatt. Min mor sendte på 80 tallet (første gang 
forslaget var oppe) et brev til kommunen der hun orienterte om disse tingene, pluss at det mest sannsynlig 
også er samiske botufter der som og blir i berøring med nytraseen. Disse tuftene er jeg usikker på om 
sametinget eller univeritetet i det hele tatt vet om, men min far og hans søsken husker både tuftene og 
navnet på samene som bodde der. Dette til orientering. 
 
Med Hilsen  Lise Bakkevold  Nordkjosbotn tlf.97060521
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