
Byutvikling, miljø og transport i distrikts-Tromsø: Invitasjon  

Under overskriften Kyst#2016 ba Statsråd Solvik-Olsen om innspill til sin sommerturne langs kysten. 

Tromviks fiskarlag og Tromvik utviklingslag inviterte statsråden til en spektakulær rundtur i vårt 

område, men statsråden avslo å komme. Vi ønsker nå å tilby rundturen til leder og nestleder for 

byutvikling, miljø og transport i Tromsø og til formannskapets medlemmer. Slik kan dere få 

førstehånds informasjon om både muligheter og utfordringer i denne delen av kommunen.  Dere er 

herved invitert til en rundtur på om lag 50 kilometer i et storslått og vakkert område. Området er 

mye besøkt av turister året rundt og da Monty Python laget filmen «Erik the viking», valgte de dette 

området som kulisser. Dersom dere takker ja til invitasjonen, vil vi vite når det kan passe å komme og 

hvor mange personer som kommer. Vi deltar gjerne i en dialog om program og tidsplan.  

Fiskebruket Norway Seafoods AS i Tromvik er blant de bedriftene i Tromsø som produserer mest 

verdier. De tre første månedene i 2016 produserte bruket fisk til en førstehåndsverdi av 2 millioner 

kroner i snitt per dag. Det meste av denne fisken ble levert av sjarker med en besetning på 

gjennomsnittlig tre personer. På det meste har 34 sjarker levert fisk her på en og samme dag. Fisken 

blir transportert inn til bruket fra nærliggende havområder. Tromvik utviklingslag inviterer dere til å 

se ved selvsyn hvordan fisken transporteres til land. På «Velferden i Tromvik» vil dere få servert kaffe 

og vafler, alternativt varm mat. Her får dere møte folk som bor i bygda, representanter fra 

fiskebruket, representanter fra fiskarlaget og utviklingslaget. Dersom dere takker ja, vil vi også 

invitere fylkesråd for samferdsel. 

 

Lederen for byutvikling, miljø og 
transport i Tromsø kommune får 
tilbud om å bli hentet i Ersfjordbotn 
med trailer som kjører den 
beryktede 31km lange Fylkesvei 57. 
Hun får sitte i forsetet og vil slik få 
godt innblikk i hverdagen til 
trailersjåførene som transporterer 
fisken fra Tromvik og til markedene. 
Komiteens nestleder samt 
formannskapets medlemmer får 
lokalkjent guide med på den samme  

strekningen i minibuss tilsvarende den lokale skolebussen. Fra Tromvik får dere reise med sjark(er) 

fra Tromvik og tilbake til Ersfjordbotn, på det viset vil dere få førstehånds-opplevelser av miljøet i 

kyst-Tromsø. Lokalkjente fiskere vil fortelle hvordan havet har vært og fortsatt er en viktig 

transportåre i denne delen av kommunen, fra før veien kom til Tromvika på slutten av 1970-tallet og 

fram til i dag. Det vil også være anledning til å fiske fra sjark i den fiskerike Sessøyfjorden.  

Deler av sjøreisen er uten mobildekning. Dette er problematisk for fiskerne fordi de er pålagt å sende 

melding til fiskebruket om at de skal levere. Dere får førstehånds innsyn i denne utfordringen.  

Tromvik, 20. juni 2016 vennlig hilsen  

Tromvik utviklingslag ved Anne Birgitte Fyhn 
(leder)  
e-post utviklingslaget@tromvik.no   
telefon 9974 9357 

Tromvik fiskarlag ved Roar-Arne Robertsen 
(leder) 
e-post tromvik.fiskarlag@gmail.com  
telefon 97951591 
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