
Forvaltningsplan Årøya landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning



Årøya landskapsvernområde forvaltes av et 
verneområdestyre:
• Nils Einar Samuelsen – Troms og Finnmark 

fylkeskommune
• Anni Skogman – Tromsø kommune
• Laila Anita Westby – Lyngen kommune
• Inger Heiskel – Storfjord kommune
• Fridtjof Winther – Balsfjord kommune
• Berit Kristine Utsi – Sametinget
• Audun Johnsen - Sametinget

Vara: Maren Bakkevoll, Askild Gjerstad, Dan Håvard 
Johansen, Kasper Holmen, Gunda Johansen, Hilde Larsen 
og Rolf Johansen

Verneområdeforvaltere: Oddrun Skjemstad og Stine 
Emilie Nøding Hansen 



• Verneområdet ble foreslått vernet 

gjennom «verneplan for kystregionen 

i Troms fylke»

• Vernet: 4. juni  2004

• Areal: 2947 daa

• Verneformål: Bevare ei middels stor 

øy og en holme i Lyngenfjorden med 

deres natur- og kulturlandskap og 

med tilhørende dyreliv. Området har 

særlig betydning som hekkeområde 

for sjøfugl i indre fjordstrøk i Troms.



Verneforskrift:

Verneforskriften finner man på lovdata

Ny naturmangfoldlov ble vedtatt 19. juni 

2009. Naturvernloven fra 1970 ble 

opphevet da naturmangfoldloven ble 

vedtatt. Forskrifter opprettet med 

hjemmel i naturvernloven står ved lag 

inntil Kongen bestemmer noe annet, jf. 

overgangsbestemmelsen i 

naturmangfoldloven (§ 77). Det 

innebærer at forskrift om vern av Årøya

landskapsvernområde fortsatt skal 

gjelde.

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-06-04-845?q=%C3%A5r%C3%B8ya%20landskapsvernomr%C3%A5de


§3. vernebestemmelser:
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre 
landskapets art eller karakter. Eksempler på dette er: 
oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og 
midlertidige innretninger, opplag av båter, hensetting
av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye 
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging 
av veier, nyplanting, drenering og annen form for 
tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, 
ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling 
og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. 
Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen 
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre 
landskapets art eller karakter vesentlig.

2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og 
hiområder, er fredet mot enhver form for skade, 
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Nye dyrearter må 
ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.

3. I tiden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli er det forbud mot 
ilandstigning og ferdsel på Årøya. Unntak fra dette er 
fra Kvennesbukta til Ytre Moltebærnesbukta på 
østsiden, og fra Sommarsetneset til Storbuktneset på 
vestsiden av Årøya. For unntakene gjelder ferdselen 
kun i et 100 m bredt belte fra sjøen (se kart).

4. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start 
og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m 
er forbudt.



§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene:

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og 
rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-
og forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten.

2. Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede 
jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og 
motorferdsel i forbindelse med dette.

3. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og 
nødvendig ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

4.

a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 
kraftanlegg, dog ikke i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. 
juli på arealer med ferdselsrestriksjoner, jf. § 3, nr. 3. 
Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, 
nr. 1.

b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av 
motorisert transport skal det i etterkant sendes melding 
til forvaltningsmyndigheten.

c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av 
spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke 
forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen 
tillatelse jf. § 5, nr. 1.



Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

5. Utøvelse av fiske og ferdsel på land i forbindelse med 

bruk av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen 

og lakse- og innlandsfiskloven.

6. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar 

med viltloven.

7. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med 

næringsvirksomhet og tilsyn med eiendom, og utøvelse av 

rettighet i medhold av straffelovens § 400 om 

moltebærland.

8. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne 

forbindelse. Miljødirektoratet kan av hensyn til 

verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller 

deler av området.

9. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2 er ikke til hinder for:

10. Jakt etter viltlovens bestemmelser, og bruk av jakthund i 

denne sammenheng.

11. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

12. Uttak av trevirke til brensel, staur og lignende til bruk på 

stedet.

13. Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
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§ 5. Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter 

nevnt i § 4, nr. 4 a og c.

2. Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.

3. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre 

innretninger som er nødvendig for utøvelse av 

jordbruk i området.

4. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med 

forvaltningsplan, i områder der dette ikke vil forringe 

verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til 

utformingen av nye bygninger.

5. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg 

til eksisterende anlegg for Kystverket.

6. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med 

havbruk dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

7. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og 

båter.

8. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.

9. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller 

inn under § 4 nr. 4 c.



Forvaltningsplan:
• et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og 

fremme verneformålet.
• Planen skal sikre en enhetlig forvaltning av 

verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om 
bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging 
osv. ut fra verneforskriften. 

Ved hjelp av en forvaltningsplan skal man unngå 
tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være uheldige for 
verneverdiene. Slik vil forvaltningsplanen også bidra 
både til en mer forutsigbar forvaltning av 
verneområdene, og til at konflikter dempes. 



Verneforskriftene for verneområdene 

danner de ytre rammene for 

forvaltningsplanen. 

Gjennom forvaltningsplanen kan det ikke 

gis tillatelse til tiltak som er forbudt i 

verneforskriften. Likeledes kan ikke tiltak 

som er tillatt i verneforskriften forbys 

gjennom forvaltningsplanen. I tillegg vil det 

være en rekke tiltak og aktiviteter som det 

kan gis tillatelse til. 

Forvaltningsplanen skal forsøke å avklare 

hva som kan/bør tillates.



Forvaltningsplanens innhold

• Presisere og utdype verneforskriften, både 
verneformålet og enkeltbestemmelser

• Dokumentere tilstand for natur, kulturminner og 
brukerinteresser

• Definere forvaltningsmål, herunder bevaringsmål, 
ut fra natur- kulturkvalitetens tilstand

• Definere nødvendige og/eller ønskede tiltak

• Gi en oversikt over oppgaver med 
ansvarsfordeling og myndighet



Viktige tema for 
forvaltningsplanen:

• Naturfaglige kvaliteter
• Friluftsliv og ferdsel
• Utmarksbeite
• Kulturminner, historier og sagn
• Gamle boplasser med hus
• Forurensing – marint avfall
• Tilrettelegging og informasjon
• Andre ting…..?




