
 
 

 

Referat fra oppstartsmøte for arbeidet med forvaltningsplan for Årøya 

landskapsvernområde med dyrelivsfredning. 
 

Tilstede: Anni Skogman (vo-styret), Harry Nilsen (Olderdalen jeger- og fisk og Kåfjord 

kommune), Toril Skoglund (Ishavskysten friluftsråd), Øystein Løvli (Forsvarsbygg), Stine 

Emilie Nøding Hansen (verneområdeforvalter) og Oddrun Skjemstad (verneområdeforvalter) 

Verneområdestyret for Lyngsalpan verneområdestyre overtok 1. mai 2020 

forvaltningsansvaret for alle de små verneområdene i Lyngen kommune. Verneområdestyret 

vedtok i møte 7. mars 2021 å starte opp arbeid med forvaltningsplan for Årøya 

landskapsvernområde.  

Det ble utarbeidet en oppstartsmelding som ble sendt bredt ut til alle de tre kommunene og 

aktuelle lag og foreninger man antok at har interesse i å delta på arbeidet med 

forvaltningsplanen. Det ble sammen med oppstartsmeldingen invitert til dette oppstartsmøtet. 

Det var flere påmeldte til møtet som likevel ikke deltok. Nord Troms museum hadde fått en 

møtekollisjon, men har uttalt at de ønsker å følge arbeidet videre. Det er ønskelig å få 

involvert alle interesser og brukere av området. 

Møtet startet ved at verneområdeforvalter, Oddrun Skjemstad, ønsket velkommen. Alle 

deltakerne presenterte seg selv, og sa noe om hvem de representerer på møtet. 

Verneområdeforvalter holdt så et lite innlegg om verneområdestyret, vern av Årøya og en 

liten gjennomgang av verneforskriften. Det ble så sagt noe om hva en forvaltningsplan er, og 

hvordan den er med på å gjøre forvaltningen av området kjent og forutsigbar. Se vedlagte 

presentasjon. 

Etter gjennomgang av presentasjonen var ordet fritt og mulighet til å komme med innspill til 

oppstartsmeldingen.  

Øystein Løvli fra Forsvarsbygg informerte om to eksisterende skytefelt i Lyngenfjorden. 

Årøya ligger innenfor grensene til ett av disse. Skytefeltene skal videreføres selv om det har 

vært noe usikkerhet rundt dette tidligere. Bruken av feltene omfatter da skyting i sjøen og vil 

ikke berøre Årøya direkte. Ved eventuell skyting stenges luftrommet over, samt at det 

innføres midlertidig ferdselsforbud på sjøen. I tilfelle behov for skyting fra land vil det trolig 

skje fra den nordlige delen av øya, utenfor landskapsvernområdet. 

 

Harry Nilsen forteller litt om arbeidet som har vært gjort, og som fortsatt planlegges i forhold 

til den vedtatte forvaltningsplanen til det statlig sikrede friluftsområdet. Det har vært en 

oppgradering av infrastruktur og det neste som står på planen er oppsett av en badstue. Det 

har også vært forsøk på utsetting av e-kasser, og en del av disse har hatt hekking. De jobber 

også med en plan om en sti fra Ørnhaugen og ned til jordene og hustuftene i Vågen. Hele 

denne stien vil ligge utenfor lvo. Han forteller også om søppelaksjoner på flere lokasjoner på 

øya, og det er behov for en stor innsats for å renske opp piggtråd fra krigen. Det er fortsatt 

en del piggtråd som er til fare for både folk og fe. De har et ønske om forlengelse og 



 
forsterking av sauegjerdet som skal stenge villsauene ute fra Bertholmen, og at dette 

gjennomføres på våren før dyrene slippes ut.  

Toril Skoglund informerer om arbeidet friluftsrådet har hatt i forbindelse med 

forvaltningsplan for det statlig sikrede området. Det informeres også om den pågående 

kartleggingen av kulturminner og rapporten i den forbindelse. Det skal også kartlegges 

krigsminner og det kommer egen rapport på dette. Det jobbes også med en plan på 

formidling av kulturminner. Verneområdeforvalterne vil innlemmes i denne arbeidsgruppen 

for at dette også skal forankres i forvaltningsplanen for verneområdet. Siste oppdatering av 

forvaltningsplan for det statlig sikrede området ble vedtatt i 2020. 

Det vil være naturlig av ved neste revidering av forvaltningsplanen vil vi få på plass en felles 

plan for verneområdet og det statlig sikrede området.  

Forvalter informerer også om at oppstart av arbeidet med forvaltningsplanen vil varsles i 

avisen og på verneområdestyrets facebookside. Dette for at flest mulig interessenter skal få 

mulighet å komme med innspill til arbeidet. Forslag til plan vil også legges på høring før det 

vedtas. 

Møtereferat vil legges på nasjonalparkstyrets hjemmeside og deles videre på facebooksiden. 

 

        Ref. Oddrun Skjemstad 


