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Medlemmene i verneområdestyret består av lokale og regionale politikere, samt 

representanter fra Sametinget. De kommunale og fylkeskommunale representantene 

er valgt for perioden 2020 - 2023, mens de samiske representantene er valgt for 

perioden 2018-2021. Etter kommune- og fylkestingsvalget i 2019 ble det en del 

utskiftninger av medlemmer i verneområdestyret.   

Styret i 2021 har bestått av følgende: 

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer 

Leder Nils Einar Samuelsen Maren Irene Bakkevoll Troms og Finnmark fylkeskommune 

Nestleder Anni Skogman  Askild Gjerstad Tromsø kommune 

Styremedlem Inger Heiskel  Kasper Holmen Storfjord kommune 

Styremedlem Fridtjof Winther Gunda Johansen Balsfjord kommune 

Styremedlem Berit Kristine Utsi Hilde Marie Larsen Sametinget 

Styremedlem Audun Johnsen Rolf Johansen Sametinget 

Styremedlem Laila Anita Westby Dan Håvard Johansen Lyngen kommune 

 

Forvaltningsansvar 

Verneområdestyret har forvaltningsansvar for følgende verneområder: 

• Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid 

suodjemeahcci 

• Faueldalen naturreservat i Tromsø 

kommune. 

• Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning. 

• Karnes naturreservat. 

• Stormyra naturreservat. 

• Sørlenangsbotn naturreservat. 

 

Verneområdeforvaltere 

Lyngsalpan verneområdestyre har siden august 2019 hatt to forvaltere som deles 

med Nordkvaløya – Rebbenesøya verneområdestyre. Forvalterene jobber parallelt, 

men Oddrun Skjemstad har hovedansvar for Lyngsalpan og verneområdene forvaltet 

av Lyngsalpan verneområdestyre mens Stine Emilie Nøding Hansen har 

hovedansvar for verneområdene som forvaltes av Nordkvaløya- Rebbenesøya 

verneområdestyre. 

 

 



 

 

Styrets aktiviteter 2021 

 
Møter 
Verneområdestyret har hatt 4 ordinære styremøter.  

• 4. mars på Vollan gjestestue 
• 22.juni med befaring på startsted Faueldalen. Møte på Lakselvbukt skole og 

møte med Jøvik og Lakselvbukt utviklingslag etterpå. 
• 16. og 17. september, studietur til Senja, styremøte på Senja fjordhotell (se 

senere i årsmeldinga) 
• 25. November på Lyngskroa 

Møteinnkallinger med saksframlegg og møteprotokoller finnes tilgjengelig på 

verneområdestyrets hjemmeside:  

https://www.nasjonalparkstyre.no/Lyngsalpan-LVO/styret/motedokumenter  

8. februar hadde verneområdestyret møte med sametingsrådet angående 

verneområdeforvaltning i samiske områder. Sametinget jobbet med en redegjørelse 

om verneprinsipper i tradisjonelt samiske områder. I den forbindelse ønsket 

sametingsrådet å besøke en del verneområder for å høre på erfaringer fra lokal 

forvaltning i praksis, både fra verneområdestyrene og direkte berørte samiske 

interesser. Lyngsalpan var et av områdene som ble valgt ut som bakgrunnsmateriale 

til denne redegjørelsen. 

16. februar ble det avholdt nasjonalparkkonferanse som webinar der flere av 

styremedlemmene deltok. 

Styreleder Nils Einar Samuelsen og forvalter Stine E. Hansen deltok den 18. 

september på 50. års jubileum for Øvre Dividal nasjonalpark. 

I tillegg har styret hatt et møte med kommunene og rådgivende utvalg på Vollan 

gjestestue 2. november. 

Styreleder har i tillegg deltatt i møter med «Lyngenløftet».  

Verneområdeforvalterne har holdt innlegg på to politiske møter i Tromsø kommune, 

og har også deltatt på ulike møter som blant annet kartlegging av ferdselsveier, 

turkart for Lyngen, Kartlegging av friluftsområder, arbeidsmøter angående Årøya, 

toalettmøte i regi av fylkeskommunen og friluftssamling. 

Verneområdestyret vedtok på møte i mars 2021 å starte arbeid med forvaltningsplan 

for Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Det ble sendt 

oppstartsmelding og arrangert oppstartsmøte på teams. Forvalterne har jobbet med 

planutkast. Det ble imidlertid foretatt en NIN-kartlegging i verneområdet, sommeren 

2021 og ferdigstilling av utkast til forvaltningsplan avventes inntil resultat av 

https://www.nasjonalparkstyre.no/Lyngsalpan-LVO/styret/motedokumenter


 
kartlegging publiseres. Rapport etter Nin- kartlegging forventes å foreligge i februar 

2022. Fremdriftsplanen for arbeidet med forvaltningsplanen ble derfor noe 

forskjøvet..  

Forvalterne var på forvaltersamling med Miljødirektoratet i Trondheim i oktober og 

forvalterne i Troms og Finnmark hadde en samling i Kautokeino i begynnelsen av 

desember. Forvalterne deltok også på ansattesamling for statsforvalteren i Troms og 

Finnmark i september.  

Befaringer: 
Verneområdestyret var i forbindelse med styremøtet 22. juni på befaring til 

parkeringsplassen i Faueldalen. Flere av styremedlemmene hadde ikke vært og sett 

på den tilretteleggingen som er utført der. Styret kjørte også helt ut til Jøvik slik at de 

fikk sett hele vestsiden av alpemassivet. Det ble ikke foretatt noen befaring i felt.  

Etter befaringen ble det holdt et møte med utviklingslagene for Jøvik og Lakselvbukt. 

 

Toalettet i faueldalen 

Verneområdeforvalterne har i tillegg vært på flere befaringer i landskapsvernområdet 

og i reservatene. Vi tenker at det er viktig å ha god kjennskap til verneområdene for å 

kunne forvalte områdene på en best mulig måte. Det er viktig å følge med hva som 

skjer i området, og at man er ute og snakker med de man møter på veien.  



 

  

På skitur fra Svensby til østsiden av Jægervatnet for å se på de hyttene som ligger 

inne i landskapsvernområdet ved Jægervatnet. 

 

Fra en tur i Elvevolldalen for å se på de hyttene som er i den dalen. 



 

 

På Årøya med styret for Ishavskysten friluftsråd 

 

Dalbotn i Lyngsdalen 

 

I slutten av august hadde vi besøk av nasjonalparkstyret for Rohkunborri 

nasjonalpark. Styreleder Nils Einar Samuelsen, ordfører (og vara til styret) Dan 

Hårvard Johnsen og forvalterne møtte Rohkunborristyret til middag på Aurora spirit. 

De besøkte også forvalterkontoret og fikk informasjon om våre verneområder. 



 
Forvalterne var i tillegg med dem på tur til Blåisvatnet og til Steindalsbreen. Bildet 

under er fra Steindalsbreen. 

 

 

Forvalterne benyttet det fine været, og det at vi allerede var på tur, og gikk over fjellet 

fra Steindalen til Furuflaten etter å ha vært med Rohkunnborristyret til breen. 

 



 
Bildet viser Rullebu som eies av Lyngen jeger og fisk, men ligger innenfor grensen til 

Storfjord kommune. 

I september hadde vi besøk av administrativt ansatte i friluftsrådene i Norge. Vi gikk 

sammen med dem til Blåisvatnet. Portalen ble flittig brukt til å ramme inn fjellene: 

 

I november var vi på tur i Nordlenangsbotn for å se på mulighet for å erstatte brua 

som ble tatt av snø og is.  

 



 

Studietur: 
16. og 17. september var verneområdestyret på en studietur til Senja. Det ble leid 9-

seter slik at vi alle kunne kjøre sammen. Første dagen var vi på besøk på Sazza – 

natur og kulturhus hvor vi møtte styremedlem Leif Pedersen og Jann Oskar 

Granheim. Vi fikk en fin omvisning i utstillingen både inne og ute. Det ble også tid til 

en omvisning på Senja handbryggeri før vi kjørte til Senja fjordhotell hvor det ble 

gjennomført styremøte. På kvelden hadde vi hyggelig middag sammen med gjester 

fra styret for Ånderdalen nasjonalpark. 

Fredag møtte vi forvalter Ingve Birkeland på startstedet ved hyttekroa. Her fikk vi sett 

deres godt tilrettelagte startsted med både sti inn til nasjonalparken og en rundløype 

med utsikt inn til nasjonalparken. Det er både sosialt og lærerikt å besøke andre 

verneområder og se hvilke løsninger de har valgt i sitt område. 

 

Her forteller Jann O. Granheim om Ånderdalen. 



 

 

Lyngsalpan verneområdestyre ser på stiene i Ånderdalen. 

 

Utkikkspunkt i rundløypa som går på utsiden av parken. Herfra ser man langt inn i 

nasjonalparken. 

 



 

Forvaltningsplan 
Forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet i desember 2018 og er gjeldende 

for området.  

Forvaltningsplanen ligger tilgjengelig på verneområdestyrets hjemmeside. 

Besøksstrategi 
Verneområdestyret har utarbeidet en besøksstrategi for Lyngsalpan 

landskapsvernområde. Strategien er en plan på hvordan forvaltningen ønsker at 

besøkende skal møte verneområdet.  

Verneområdestyret har satt følgende hovedmål: Lyngsalpan landskapsvernområde 

/Ittugáissáid suodjemeacci skal opprettholdes som et område med liten grad av fysisk 

tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. All ferdsel og aktivitet skal ta hensyn til sårbart 

plante- og dyreliv. Man skal gjennom besøksforvaltning gi gode opplevelser til 

besøkende, bidra til lokal verdiskapning og forståelse for, og stolthet over, 

verneverdiene i Lyngsalpan. Delmål: Sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv, gi 

besøkende gode opplevelser gjennom høy kvalitet på innfallsporter og annen 

tilrettelegging, bidra til å unngå konflikter mellom besøkende og beitebrukerne, gi 

besøkende mulighet til å oppleve stillhet og ro i Lyngsalpan, øke kompetansen om 

verneområdet til brukere og besøkende – få frem stolthet og begeistring 

Besøksstrategien ble endelig vedtatt av Miljødirektoratet i brev av 24. juli 2019 og er 

tilgjengelig på styrets hjemmeside. 

Besøksstrategien ligger i bunn for de tiltak som gjennomføres i og nær Lyngsalpan 

landskapsvernområde. Lyngsalpan landskapsvernområde er et stort verneområde 

som strekker seg i 4 kommuner, og med bosetting rundt nesten hele området. Det er 

derfor behov for mange innfallsporter og startsteder.  

Verneområdestyret startet med implementering av merkevaren i 2020 og er godt i 

gang med dette arbeidet. Verneområdet har fått egen hjemmeside og brosjyre på 

norsk, samisk, engelsk, tysk og finsk. Verneområdestyret har også i 2021 fått ny 

hjemmeside i likhet med de andre nasjonalpark- og verneområdestyrene i Norge. 

 



 
Informasjon er ved utgangen av 2021 

satt opp på følgende steder: 

• Russelv 

• Sørlangsbotn 

• Faueldalen 

• Nordkjosbotn 

• Tverrdalen 

• Elvevoll 

• Steindalen 

• Furuflaten 

• Koppangen 

• Nordnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 2021: 
Verneområdestyret fikk bevilget kr 700.000 i tiltaksmidler. Midlene ble disponert 

som følger. 

I løpet av 2021 har verneområdestyret fått på plass cortenskilt med informasjon på 

følgende steder: Koppangen, Furuflaten, Steindalen og Nordnes: 



 

   

 

 

Bildene over viser plakatene i Koppangen. Der er det satt opp 

verneområdeinformasjon om Lyngsalpan og temaplakater om geologi, reindrift og 

landbruk. 

På parkeringsplassen i Furuflaten er det satt opp verneområdeinformasjon og 

temaplakater om geologi, kulturhistorie, om fjellpionerene og Baalsrud: 



 

   

Det ble også satt opp et opplysningsskilt med informasjon om stiene i Lyngsdalen 

ved starten av stien. 

Etter anbudskonkurranse fikk Lundvoll maskin AS oppdraget med å sette opp tavlene 

i Koppangen og Furuflaten. 

Det ble også satt opp informasjon i Steindalen og på Nordnes. Dette ble satt opp av 

Jensen maskin AS. 

Ved E6, på Nordnes ble det satt 

opp en portal. Lyngsalpan ses best 

fra andre siden av fjorden og fra 

Nordnes ser man store deler av 

fjellmassivet og rett over til 

Lyngseidet. Der er det en 

rasteplass med toalett og mulighet 

for å gå tur på den gamle E6-

traseen utenfor tunellen. Det er 

også satt opp 

verneområdeinformasjon om 

Lyngsalpan landskapsvernområde. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I Steindalen er det satt opp verneområdeinformasjon og temaplakater om geologi, 

flora og fauna og landbruk. 

Det ble i 2021 gjort skjøtselstiltak på stien til Blåisvatnet. Det ble lagt flis av furu på 

deler av stien opp til vernegrensen. Bakgrunnen for dette er at det har blitt mye 

besøk til området og bredden på stien har mange steder økt til opptil 5 meter. Bruk 

av flis er et forsøk på å unngå at stien skal bli bredere, og at det ikke skal bli 

gjørmehav. Forvalterne fikk bistand av SNO for frakt av flissekkene fra 

parkeringsplassen og langs stien. Mens forvalterne gjorde mesteparten av arbeidet 

med å spre flisen på stien. 

  



 

      

Stien opp til Blåisvatnet ble også remerket for å forsøke å forsøke å lede besøkende over et mindre 

område. 

 

Telleren på stien opp mot Blåisvatnet viser ca. 29.000 passeringer i løpet av 

barmarkssesongen 2021. Heldigvis er dette et område med mye stein slik at det tåler 

mye besøk. 

 



 
 

  

 Rapport  tiltaksmidler:  
Implementering av merkevare    487 372 

Forsterking av sti til Blåisvatnet  130 000 

Bro Elvevolldalen og Langdalen    80 000 

Vedlikehold stier og merking      2 382  (Løpende skjøtsel) 

Tildelt: 700.000            Bruk:  699 754   

 

Oppsummering 2021 
Konklusjon er at verneområdestyret også i 2021 fått på plass mye, og er i rute i 

forhold til besøksstrategien. Dette til tross for at det også i år har vært en del 

begrensinger på grunn av korona.  

Tellerne viser at satsing på informasjon har vært riktig. Besøk til Blåisvatnet har for 

barmarksesongen 2021 (1/5 -31/10) vist 29.850 passeringer. Det er en nedgang på 

ca. 1000 passeringer i forhold til 2020 da det var 30.936 passeringer i samme 

periode.  Besøket i Steindalen har vært på omtrent samme nivå som tidligere, med 

en liten økning. Det har årlig vært en liten økning fra telling av passeringer startet i 

2017, da med ca. 3500 passeringer. Telleren viser 5100 passeringer i perioden 1/5 – 

31/10 2021. I 2020 var antall passeringer i samme periode like i underkant av 5000 

passeringer. 


