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Forord 

«Å gå får føttene til å bevege seg, blodet beveger seg, tankene beveger seg. Og bevegelse er liv.»  
Carrie Latet 

Kommunedelplanen berører i videst forstand noen av mulighetene for fysiske og kulturelle 
aktiviteter folk i Lyngen kommune har, har hatt eller vil kunne ha i framtida. Delemnene i planen 
utdyper enkelte sider av noen av disse aktivitetene.  

Folkehelse er i den rullerte kommunedelplanen ikke et sjølstendig del-emne og er derfor ikke rullert, 

men folkehelseperspektivet legger føringer for delemnene.  Kulturminner forteller om tidligere 

innbyggeres aktivitet og kultur, men kan også være mål for turer og opplevelser for oss i dag. 

 
 

1. Innledning 

 

1.0 Bakgrunn for kommunedelplanen 

Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt i Lyngen kommunestyre 27.09.16 , slår fast at  

rullering av plan for friluftsliv,kultur og idrett må skje i planperioden. Gjeldende plan fram til 

2016 «Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus 2012 – 2015» 

ble vedtatt i kommunestyret i sak 75/12.  

http://www.ordtak.no/index.php?fn=Carrie&en=Latet
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Kommunens vedtatt planstrategi legger føringer ved at «Plan for folkehelse» skal inngå i 

samfunnsdelen av kommuneplanen.  Folkehelse skal være overordnende ved at både 

datagrunnlag, kunnskap og strategier i den reviderte kommunedelplanen skal ivareta 

kommunens mål for folkehelse. 

I den reviderte kommunedelplanen ønsker kommunen å ta inn temaet kulturminner da 

kulturminner også for en del kan knyttes opp mot friluftsliv. Lyngen kommune har i dag 

ingen helhetlig plan for bevaring av kulturminner. Økt kulturminnekompetanse er et 

nasjonal satsingsområde. Det er et nasjonal mål at kommunene skal ha kunnskap og oversikt 

over de lokale kulturminnene som kommunene har forvaltningsansvar for.  I tråd med 

Meld.st. 18 Friluftsliv, kan kulturminner synliggjøres og formidles som opplevelsesverdi og 

motivasjonsfaktor i friluftsliv. 

Revisjonen skjer delvis samtidig med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Planprogrammet for denne kommunedelplanen ble vedtatt i Lyngen kommunestyre i møtet 14.juni 

2017. 

1.1  Visjon og formål for planen og delemnene i den 
   Visjon/motto: «Allsidig bevegelse og kulturkompetanse          Mer samkvem og flere 

opplevelser                     Rikere liv.» 

         

 

Formål:                                                                                                                                                         
Kommunedelplanen er et politisk styringsredskap, et arbeidsredskap for forvaltningen, men og et 
dokument for kompetanseoverføring, informasjon og dialog innad i forvaltningen og utad til 
kommunens innbyggere. Planen skal også avklare de ulike aktørers oppgaver, ansvar og økonomiske 
forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg. 
Planen er ikke juridisk bindende. 

Folkehelse skal gi informasjon hvordan folkehelse blir ivaretatt knyttet til anlegg, kulturminner, 

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.                                                                                                                                                             

Ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg                                                                                                                                                                                  

I gjeldende bestemmelser for tilskott fra kulturdepartementet til idrettsanlegg og fysisk aktivitet 

forutsetter kulturdepartementet at kommunen har en vedtatt plan. Rulleringa av 

kommunedelplanen fra 2012-15 skal ivareta dette kravet. 

Lokale kulturhus er også tilskottsberettiget via søknad i portalen «Anleggsregisteret.no». 

For kommunen er det nødvendig å ha oversikt over behovet for nye kulturbygg og rehabilitering av 

eldre. 

Temaet friluftsliv skal gi kunnskap om omfang og områder som særlig berøres. 

«Friluftskartleggingen» utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget. Kommunen og innbyggerne må få vite 

om behovene et allsidig friluftsliv har og utfordringene de medfører for å kunne påvirke utviklinga.  
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Fysisk aktivitet skal vise bredden av fysisk aktivitet som fins i kommunen i dag og si hvilke 

aktiviteter og hvor i kommunen behovet for tilrettelegging er størst.  Det skal også vise hva 

kommunen kan gjøre for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen. 

Kulturminnedelen skal i hovedsak gi oversikt over kommunens utvalgte, verneverdige kulturminner. 

Kommunestyrets prioriterte kulturminner skal registreres i Askeladden som listeførte kulturminner. 

Formålet er også å øke kompetansen innafor kulturminneområdet hos politikere, administrative 

organer og kommunens innbyggere  

 

1.2 Rammer, avgrensninger og føringer 

 
Kommunedelplanen er hjemlet i Plan og bygningsloven § 11-1. Planarbeidet har derfor fulgt plan- og 
bygningslovens krav til planprosess. 
Kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner 2017-
2024» består av en generell del som revideres i.h.t. gjeldende planstrategi og en handlingsdel som 
rulleres årlig.  Handlingsdelen har også med en uprioritert opplisting av tiltak som kan bli aktuelle å 
realisere i et 12-års perspektiv. 
 
Planen for 2012-15 er noe forenklet ved rulleringa, vesentligst av redaksjonell art.  Kulturminnedelen 
begrenses i hovedsak til forarbeidet rundt og registrering av kulturminner.  I handlingsplanen viser 
planen hvordan registrering av uregistrert kulturminner skal prioriteres og innarbeides i 
handlingsplanen ved rulleringer. Arbeidet med vekting og prioritering av kjente kulturminner går 
fram av handlingsplanen. 

 
 

1.2.1 Nasjonale føringer 

 
 «Stortingsmelding nr. 26 (2011.2012) Den norske idrettsmodellen»  

o Alle ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet som trening eller mosjon. 
o Godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 
o Planleggingen skal fremme aktivt friluftsliv og fremme helse og trivsel i nærmiljøet. 

 
      ●     «Meld. St 18(2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» 

o Natur og friluftsliv brukes enda mer i det helsefremmende og forebyggende 
helsearbeidet.       

o Legge til rette for friluftsliv som en lavterskelaktivitet slik at flest mulig kan utøve 
friluftsliv i hverdagen. 

o Parker i tettsteder og byer skal prioriteres som vesentlige friluftsområder. 
o Viktig å formidle og synliggjøre kulturminner og kulturhistorien.  
o  Motorisert ferdsel omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er definert i den 

offentlige friluftslivspolitikken                                                                                                                                                                  

 «Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen» 

 «St. Meld.nr. 19 (2014-2015) «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter»  

 «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015»  

 «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020»  

 «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017» 

 «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (veileder fra Kulturdepartementet, 
2014)  
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 Lov om planlegging og byggesaksbehandling  

 Friluftsloven  

 Lov om forvaltning av naturens mangfold  

 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  

 Kulturminneloven 

 Folkehelseloven 

 «Meld. St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste — Kulturminnepolitikken» 

 «Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner.» 

 «St.meld.nr 26 (2006-2007 kapittel 7 Bevaring og bruk av kulturminner» 

 «Stortingsmelding nr. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste.» 

 Riksantikvarens veiledere «Kulturminner i kommunen» og «Håndbok for lokal registrering», 
begge revidert i 2013. 

10. Lov om sametinget og andre samiske rettsforhold, §2-1 Sametingets arbeidsområde og 
myndighet 

o Sametingets forvaltningsoppgave for samisk bygningsvern og samiske kulturminner. 
 

1.2.2     Regionale føringer 

 Fylkesplan for Troms 2014-2025               

                                              

 Troms fylkeskommune. Regional planstrategi 2016-19                                                     

 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

 Handlingsprogram Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2019 

o Alle i Troms skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for 

helse og trivsel 

 Regional plan for idrett og anlegg 2016-2027 (under utarbeidelse) 

 Regional plan for landbruk 2014-2025 

 Kulturarvplan for Troms 2011 – 2014 

 Strategi for reiselivet i Troms 2013-2017, satsingsområde 3 Temabasert produktutvikling 

 
 

1.2.3        Lokale føringer 
Lyngen kommunes kommuneplan, arealdelen, er under revidering og skal etter framdriftsplanen 

behandles høsten 2017. Innspill i denne kommuneplanprosessen vil så langt råd er innarbeides i 

kommunedelplanarbeidet. 

Aktuelle mål og visjoner i planen 
Den kulturelle grunnmuren gir befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, 
opplevelse og deltakelse.    
o Legge til rette for gode møteplasser for kultur-, idretts- og friluftsopplevelser og 

aktiviteter 

o Alle har et felles ansvar for å utvikle et samfunn som fremmer god helse og hver            

enkelt har et ansvar for egen helse  

o Ivareta folkehelse i areal- og samfunnsplanlegging i alle sektorer lokalt og regionalt   

o Videreutvikle samarbeidet mellom sektorer, lokale og regionale aktører og nasjonale 

myndigheter om folkehelse 

o Tilrettelegge for helsefremmende, trygge og inkluderende arenaer innenfor alle 

sektorer.  

o Tilrettelegge for lavterskeltiltak innenfor ulike sektorer 

o Fysisk tilrettelegging for fysisk aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2087/regional-plan-for-friluftsliv-vilt-og-innlandsfiske-2016-2027-vedtatt-170320-ny-layout.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1814/handlingsprogram-2016-2019-vedtatt-17_03_2016.pdf
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 Kommunal planstrategi vedtatt i Lyngen kommunestyre i sak 90/2016 27.sept.2016 

 Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel fastsatt av 

kommunestyret i sak 9/17 i møtet 22.02.2017 

 Folkehelseoversikt.  En oversikt over folkehelsen i Lyngen kommune 2016 med 

handlingsplan  

 «Friluftskartleggingen» i Lyngen 2016 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029, vedtatt i kommunestyret 14.06.17 

 

Aktuelle mål Foreslåtte strategier 

 Offensiv ja-kommune til 
all    næringsetablering 

o Ivareta eksisterende næringer 
o Samarbeide med beitenæringene om en 

bærekraftig utvikling av reiselivet 
 

 God helse gjennom hele 
livet 

 
 
 

 

o Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og 
friluftsliv for alle, særskilt i barnehage og 
skole 

o Legge til rette for grøntareal med rom for 
fysisk aktivitet gjennom arealplanlegging 

o Styrke lokal identitet i skolen ved fokus på 
lokal historie 

 Åpent og inkluderende 
samfunn for alle, 
uavhengig av religion, 
hudfarge, kjønn, alder 
eller språk 

 
 
 

o Sørge for at offentlige rom er tilgjengelig for 
alle gjennom fokus på universell utforming 

o Sørge for like tjenester for alle uavhengig av 
bakgrunn 

o Lyngen kommune skal være en inkluderende 
organisasjon som verdsetter og utnytter 
kulturelt mangfold 

 

 Lyngen kommune skal 
framstå som bærekraftig i 
forhold til klima og miljø. 

o Stille krav om at nye anlegg og bygg skal 
være energieffektive og robuste m.h.t 
klimaendringer. 

o Stimulere til etablering av bærekraftige 
næringer 

 

Friluftslivkartleggingen skal 

revideres i forbindelse med 

kommuneplanen.  

I revideringen skal lag, 

foreninger, grunneierlag, 

næringslivet og andre 

interessenter involveres 

o For saker som berører områder med verdi for 
friluftslivet skal det redegjøres for hvordan 
interessene vil bli berørt og hvordan dette er 
vurdert og prioritert ved valg av løsninger. 

 

1.3 Organisering av planarbeidet 

 

 

1.3.1 Administrativt og politisk 
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   Uavklart kulturminne på Oksen 

        

Prosjekteier           
PE 

Lyngen kommunestyre                                                 

Styringsgruppe      
PAU 

Planutvalget(Formannskapet)  

Prosjektansvarlig  
PA 

Rådmann / Oppvekstsjef                                                              

Prosjektgruppe     
PG 

Kulturkonsulent                 Hege Sørensen                                     
Kommunefysioterapeut   Lise Nysted Grønvoll                                     
Kommuneplanlegger        Bjørn Eikeland                                                                        
Prosjektleder                      Hans Ove Samuelsen 
Prosjektleder (PL) skal koordinere arbeidet og sørge for framdrift og 
rapportering. 
Prosjektgruppa fordeler arbeidet innad i gruppa og sørger for at 
planarbeidet blir en åpen prosess, står for framdrift og ivaretar 
medinnflytelse og høringsprosesser. Gruppa holder levekårsutvalget 
orientert om framdrifta i planarbeidet. 
Prosjektgruppa peker ut nødvendige arbeidsgrupper/faggrupper ved 
behov.  

Fagpolitisk 
referansegruppe    
LU  

Levekårsutvalget  

Ressursgrupper 
som inviteres 
med i 
planarbeidet 

Råd for folkehelse         Ungdomsrådet i Lyngen                                                          
Idrettsrådet i Lyngen                                                                      
Ressursgruppene er en samling ressurspersoner som har (fag)kunnskap og 
stiller seg som rådgivere for prosjektet.  De vil gjennom hele prosessen 
kunne komme med innspill og kommentarer til planarbeidet.» 
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                        1.3.2 Tidsplan 

 

 

            

Tidsplan for 
kommunedelplan                          

Tema ansvarlig 
deltak
ere febr mars april mai juni 

jul
i 

augus
t sept okt nov des 

Forslag planprogram PL PG                       
Vedtak høring planprogram 

PAU                         

Fagpolitiske innspill PA LU   
møte 
29.05                   

Høring planprogram PG, PA     
20.03-
10.05                   

Vedtak planprogram PAU kom-
mune
styr       

31.05. 14.06 

            

Oppstart planarbeidet PA.PL PG                       

Dialog, infomøter, infoskriv PL PG 

28.02 
møte 
grend
e-utv 

hør.-
skriv  
lag, 
foreni
nger 

                  

Planskriving mv PG                         

Politisk behandling plan 1.g PAU/PG 

LU/ko
mmu
ne.st                       

Høring 6 uker plan                           

Behandle høringssvar PG.PAU LU                       

Endelig vedtak 
kommunedelplan PG/PAU 

Kom
mune
-styr                       

      

o
p

p
startsm

ø
te 2

.fe
b

r 

B
eh

an
d

le  p
lan

p
ro

g i P
A

U
 1

5
.0

3.  

  M
ø

te i P
A

U
 3

1
.0

5
. M

ø
te i Levekår 2

9
.0

5
 

M
ø

te ko
m

m
u

n
estyret 1

4
.ju

n
i 

Fe
rie 

        C
a. 1

0
.d

es 

 

 

 1.3.3 Medvirkning i planarbeidet og gjennomføring av planen 

Planprogrammet er sendt ut til aktuelle lag og foreninger, skoler og barnehager, Lyngen Kirkelig 

Fellesråd, statlige og kommunale myndigheter, offentlige fagetater mv iht. krav i Planloven. 

Hensikten har vært å informere om og få eventuelle skriftlige innspill til planprogrammet og 

planutkastet og skape engasjement innad i kommunen.   



9 

 

Disse kom med uttalelser eller merknader til planprogrammet: Statens vegvesen, fylkesmannen i 

Troms, Kystverket, Mattilsynet, Sametinget, Fiskeridirektoratet, Lyngseidet Musikkorps, Rottenvik 

bygdelag, Idrettsrådet. Det vedtatte planprogrammet er sendt til de som ga høringsuttalelse og 

kunngjort på kommunens heimeside og face-bookside. 

Informasjon legges ut på kommunens heimeside.  Kommunes facebook-side nyttes for informasjon 

om møter og dialog.  

 

Informasjon om rulleringa av planen og innarbeiding av kulturminnedelen ble gitt til alle 

bygdeutvalgene 28.02.17 på et fellesmøte i kommunesenteret. 

Dialogmøte med lag og foreninger ble holdt 19.09.2017. 

Kurs i registrering av kulturminner ble avviklet 07.09.17 av Troms fylke. 

Møte med beitenæringene ble avviklet 20.09.17. 

 

Prosjektgruppa eller leder av prosjektgruppa har deltatt i møter som angår kommunedelplanen med 

Mattilsynet og internt i kommunen angående «Hovedplanen for vann og avløp», drøftinger i 

prosjektet for tilrettelegging av parkeringsplasser og toalettforhold for ferdsel i utmark.  

Lag og foreninger har fått oppfordringer til å komme med skriftlige forslag til handlingsprogrammet 

og foreslå kulturminner som kan være aktuelle som verneverdige. 

Grendeutvalgene har blitt forespeilet en rolle i å foreslå kulturminner i deres område som har særlig 

verneverdi og som kan være aktuelle for vern og vedlikehold.  Lag og foreninger må sjøl ta initiativ til 

å følge opp handlingsplanen i samråd med kommunen innafor emnene idrettsanlegg, friluftsliv og 

kulturhus når de selv skal være eiere av tiltakene.  

Liste over lag og foreninger som har fått informasjon og oppfordring til å gi uttalelse til 

Planprogrammet fins som vedlegg til Kommunedelplanen. (Vedlegg 9.4). 

 

 

 

2. Status, utviklingstrender og utfordringer framover innafor delemnene 
Det er ikke foretatt en systematisk evaluering av kommunedelplanen 2012-15.  

 

2.0  Generell statistikk, status og utviklingstrekk som angår alle emnene i  
     kommunedelplanen 

 

Generelt om Lyngen kommune fra «En oversikt over folkehelsen Lyngen kommune 2016»: 

Lyngen kommune er arealmessig 813 km2, herav 16 km2 vann.  
Lyngen kommune består av den nordlige delen av Lyngen-halvøya. Den grenser opp mot Storfjord 
kommune og Tromsø kommune mot sør på halvøya. Det er over 85 kilometer fra Russelv i nord til 
kommunegrensa i sør. 
Lyngen kommunes administrative sentrum og største tettsted er Lyngseidet.  Tettstedet hadde i 2015 
782 innbyggere. Andre større tettsteder er Furuflaten, Lenangsøyra, Sør-Lenangen og Nord-Lenangen. 
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Folketallsutvikling: 

blå: folketall 

rød: fødsler 

grønn: flytting 

 

 
Andelen unge under 15 år som % del av hele befolkningen synker.  
Aldersgruppen blir mindre i hele fylket, men at den minker raskest i Lyngen (ca. 5 % reduksjon på 15 
år). 
«Mange mennesker har hytte eller sekundær bolig i Lyngen i tillegg til en kraftig stigende vinterturisme, 
og kommunen serviserer i så henseende i perioder mange mennesker som ikke har bopel i 
kommunen.» 
 
Lyngen kommune har også en betydelig del turister som besøker kommunen en enkelt dag, og dermed 
i svært begrenset omfang bidrar til positiv samfunnsøkonomi, utenom å legge beslag på kommunale 
ressurser knyttet til dagsturisme.  
 
Lyngen kommune er geografisk og historisk delt i indre(østre) og ytre(vestre) Lyngen. 
 
Data fra Kommuneplanens samfunnsdel (juni 2017): 
 
«Utviklingstrekkene og utfordringene tilknyttet befolkningsutvikling er forsterket siden forrige 
revisjon av kommuneplanen. Figuren nedenfor gir en sammenlikning av befolkningsutvikling og 
aldersammensetning i 2001 og 2017. 

 

 

 
Fig. 2 - Folkemengde 1. januar, etter region, tid, alder og statistikkvariabel 

 

Befolkningsmengde og alderssammensetning. Summen til høyre på tabellen viser nedgangen i 
folketallet siden 2001 (247 færre mennesker enn i 2001). Tabellen viser også endring i 
sammensetningen av befolkning, dvs. færre mennesker i de yngste aldersgruppene og flere i de 
eldste aldersgruppene. Området fra Pollen til Karnes er den eneste kretsen hvor folketallet i 2017 er 
lik folketallet i 2001. Alle øvrige kretser har nedgang. Sterkest nedgang er det i kretsene Kjosen-
Svensby og Nord-Lenangen. 
 
Fødsler og flytting. Folketallet var relativ stabil fra 2001 til 2008. Siden den gang har det vært jevn 
nedgang. Det skyldes fødselsunderskudd og negativ flyttebalanse, flere dør enn fødes og at flere 
flytter ut enn inn i kommunen. I 2016 var det et fødselsunderskudd på 15, netto utvandring på 1 og 
netto innlandsflytting på 31. Samlet medførte dette at innbyggertallet steg med 15 personer. 
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Prognoser. Befolkningsframskrivinger utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ca. halvparten av 
kommunene i Troms fylke vil få nedgang i folketall, der i blant Lyngen. Forventet innbyggertall i 
2040 er på rundt 2600 personer. SSBs framskrivninger revideres hvert annet år, da forutsetningene 
som ligger til grunn for prognosene endrer seg over tid. Selv om framskrivningen ikke kan leses som 
eksakt statistikk, peker den likevel på en forventet utvikling.» 
 
 Næringsutvikling og sysselsetting pr januar 2016 
 

 
 
Kommunen har to reinbeitedistrikt som har sommerbeite for tamrein her, totalt mellom 1500 og 
2000 rein.  I tillegg har småfeholdere ca. 12000 dyr på utmarksbeite. Teoretisk er det beite for 15000-
19000 småfe. Utnyttingsgraden er derfor på ca. 70 %.  Ved rydding av skog i enkelte områder vil 
beitekvaliteten kunne økes. Tilstrekkelig vårbeite og ro i beiteområdet ved reinkalving og tida like 
etter utslipp av småfe i mai-juni påvirker vekta av slakt på høsten og tap på beite.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel i likhet med «Meld. St 18(2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til 
helse og livskvalitet» legger opp til at stadig flere nytter friluftsliv og fysisk aktivitet i naturen.  
Økt aktivitet særlig innafor de beste beiteområdene i sommermånedene vil i tillegg berøre 
beitenæringen med behov for mer tilsyn fordi dyrene uroes, og for reines del, over tid vil trekke 
høyere opp der beitene tidlig kan være dårligere og kalvene får økt angrep av ørn. 
Økt ferdsel fører til at utmarksgrinder oftere blir stående åpne og kanskje også løshund- plagen øker. 
Det går utover småfeholderes omdømme, økonomi og behovet for økt tilsyn med beitedyr. 
 

Kommunens stramme økonomi påvirker også mulighetene for å støtte opp om delemnene i 
kommunedelplanen. Det gjelder både på økonomiske tilskudd til lag og foreninger og kommunale 
investeringer. Det er behov for økt kompetanse og arbeidskraft innafor idrett og kulturminner særlig. 
 

Lag og foreninger. 

De som har blitt invitert til høringer i kommunedelplanarbeidet går fram av vedlegg 8.7. 

 
Medlemmer i lag tilknyttet NIF i Lyngen kommune i pr. 31.12.2016 (Kilde NIF, medl.reg.) 

 
  Kvinner Menn Sum 

0-
5 

6-12 13-
19 

20
-
25 

26- Sum 0-
5 

6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum 

Furuflaten Idrettslag 3 10 22 11 40 86 3 11 14 26 80 134 220 
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Jægervatnet Idrettslag 3 26 17 16 76 138 7 21 40 15 77 160 298 

Lenangsøyra Idrettslag* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lyngen Alpinklubb* 7 12 12 15 25 71 8 16 10 12 24 70 141 

Lyngen Hesteforening* 0 2 6 0 3 11 0 0 0 0 4 4 15 

Lyngen/Karnes IL 13 76 37 11 39 176 21 110 62 19 63 275 451 

Lyngsalpene 
Pistolklubb* 

0 1 2 0 2 5 0 3 7 0 29 39 44 

Lyngstuva Sportsklubb* 4 17 10 5 12 48 3 18 14 5 30 70 118 

Lyngen Idrettsråd(7/8) 30 144 106 58 197 535 42 179 147 77 307 752 1287 

 
 
 
I tillegg er Lyngen Skytterlag og Lyngen jeger –og fiskeforening aktive lag med flere medlemmer i 
ulike grupper: 
 

Lyngen Skytterlag Antall 

Senior og veteran 24 

Ungdom 25 

Jegere 34 

Totalt 83 

Lyngen Jeger og Fisk  

Under 26 år 21 

Over 27 år 44 

Totalt 65 

 
 
Til sammen er det registrert nærmere 100 ulike lag og foreninger i Lyngen kommune. En del av disse 
legger til rette og driver enkeltaktiviteter innen fysisk aktivitet, uten at dette er hovedformålet til 
organisasjonen. Dette gjelder diverse bygdelag og andre frivillige og ideelle organisasjoner. 
 
I tillegg til organisert og registrert aktivitet i lag og foreninger kommer egenaktivitet blant 
befolkningen i Lyngen. Denne er det naturlig nok vanskelig å kartlegge omfanget av uten 
organisatorisk tilhørighet, men registreringa som gjøres gjennom trimpostkasseprosjektet sammen 
med andre holdepunkter gir grunn til å anta at denne aktivitetsvirksomheten er relativt høy i vår 
kommune. I tillegg er det stadig flere enkeltpersoner og familier som går på turer i hele kommunen, 
uten å registrere seg i trimpostkassene. 
 
Generelle utviklingstrender og utfordringer:  
Lyngen kommune har som mål å stabiliser folketallet. Det vil i seg sjøl ikke kunne endre påvirkningen 
i aldersfordelingen i befolkningen vesentlig. Barn og unge utgjør den største gruppen av brukere av 
organisert idrett. Blant den voksne befolkningen er trenden at stadig flere trener på egen hand 
utendørs i naturen. Det tilsier at vi ikke trenger flere større idrettsanlegg innafor områder vi alt har 
tilbud på. Nye anlegg som ivaretar behovet hos nye brukergrupper kan være aktuelle utfra et 
folkehelseperspektiv. Anlegg som stimulerer til aktivitet i vinterhalvåret bør prioriteres framfor 
barmarkaktiviteter. Anlegg med lavterskeldeltakelse bør vektlegges da Lyngen kommune har 
universell utforming, likestilling og miljøhensyn som områder som skal vies stor oppmerksomhet. 
 
Mange av ordinære idrettsanlegg og idrettshus og kultuthus er eldre enn 20 år og har behov for 
oppgradering til dagens standard. For nærmiljøanlegg er kravet for tilskott til rehabilitering at 
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anlegget er eldre enn 10 år.  Både nasjonaløkonomiske og privatøkonomiske og folkehelsemessige i 
tillegg til de sportslige forhold tilsier at rehabilitering bør prioriteres framfor nyanlegg. 
 
Da drifta av idrettsanleggene for en stor del foretas av lag og foreninger, vil nedgang i folketallet og 
forskyvning mot stadig eldre befolkning kunne påvirke drifta av noen anlegg på sikt. Det tilsier at nye 
anlegg bør knyttes opp mot allerede eksisterende. Også folkehelse og økonomiske hensyn tilsier at 
slik samling av aktiviteter vil være gunstig da det også kan forenkle mulighetene for tilrettelegging for 
bedre trafikksikkerhet. 
 
Med ganske stor flytting til og fra kommunen er det ekstra viktig å skape identitet og tilhørighet, ikke 
minst hos tilflyttere og hos barn og unge. Her kan breddesatsing på aktiviteter og satsing på 
kulturminner være et steg i riktig retning.  Forskyvninga mot en stadig eldre befolkning kan kanskje 
på kulturminneområdet ses på som en ressurs. 
 
Lyngen kommune vokser som turistkommune. Behovet for stor bredde i tilbudene tilsier at også 
Lyngen kommune bør ta i bruk mer av ressursen kulturminner til kommersielle formål. Det krever 
god kompetanse om kulturminneforvaltning i administrasjon, politisk ledelse og i lokalbefolkninga. 
 

 

2.1 Folkehelse som overordnende føring 

Folkehelsesituasjonen per i dag er beskrevet i «Folkehelseoversikt.  En oversikt over folkehelsen i 

Lyngen kommune 2016 med handlingsplan». I Kommuneplanens samfunnsdel kap.3.1.1 er folkehelse 

som gjennomgående perspektiv behandlet. 

 

Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og å 
redusere sosiale helseforskjeller. Det er ønskelig å dreie folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv 
til et påvirkningsperspektiv, hvor vi fokuserer mer på faktorer som påvirker helsen. 
Folkehelsepolitikken trenger tiltak i alle sektorer for å kunne skape gode oppvekst- og levekår, og for 
å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, fremmer fellesskap, trygghet, mestring 
og deltakelse.      
Folkehelse er en stor nasjonal utfordring hvor livsstilssykdommer og sosiale forskjeller er økende. 
Den enkelte har gjennom sine valg ansvar for egen helse, men kommunen har et ansvar for å 
tilrettelegge for et samfunn som forebygger ulike helseutfordringer.  
 

Det er utarbeidet en oversikt over folkehelsen i Lyngen kommune 2016 med handlingsplan. Disse 
elementer fra folkehelseoversikten kan relateres til temaene i kommunedelplanen;   
 
Befolkning: 

- Fallende folketall. 

- Den prosentuelle andelen av eldre i kommunen stiger. 

- Færre barn/unge. 

Helse: 
- Lyngen kommune har en høyere grad av røykende kvinner.  

- Lyngen kommune har en høyere grad av muskel- og skjelettlidelser. 

- Lyngen kommune har en høyere grad av diabetes type-2.  

- Lyngen kommune har høyere grad av psykiske symptomer og lidelser. 

- Lyngen kommune har høyere andel av overvekt og fedme blant voksne enn gjennomsnittet 

for landet som helhet.  

- Forekomsten av livsstilsrelaterte sykdommer er høyere i Lyngen enn i landet som helhet.  
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- Ungdommene i Lyngen rapporterer at de er mer plaget av ensomhet og har depressivt 

stemningsleie og helseplager enn snittet for Norge.  

- Lyngen kommune ligger over både fylkes- og landsgjennomsnitt når det gjelder sykefravær. 

Dette er mest uttalt for kvinner og de sykemeldes av leger på grunn av muskel- og 

skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser. 

Miljø:    Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fornøyd med lokalmiljøet er lavere 

 enn landsnivået. 

- Ungdom i Lyngen er ikke fornøyd med kulturtilbudet i kommunen. 

 
Mål: God helse gjennom hele livet ved å legge til rette for økt fysisk aktivitet og friluftsliv for alle, flere 

grøntarealer med mulighet for fysisk aktivitet, utstrakt samarbeid med lag og foreninger innafor 

fysisk aktivitet og helse. Tilrettelegginger må sikre at alle får mulighet til økt fysisk aktivitet utfra sin 

kulturbakgrunn og helsetilstand. 

Kulturminner har betydning for enkeltmenneskenes identitet, trivsel og selvforståelse. De gir steder 

særpreg og egenart. De skal også være en ressurs for en god lokalsamfunns- og næringsutvikling. 

 
 

2.2 Idrettsanlegg 

  2.2.1  Ordinære idrettsanlegg 

   2.2.1.1 Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15 

 
Prioriteringsliste for ordinære anlegg samt gjennomføringsgrad fram til 31.12.2016: 

 

Anlegg Utbygger 
Nytt anlegg/ 
rehabilitering Status 

1. Kunstgressbane Furuflaten Lyngen kommune Rehabilitering Gjennomført 2013 

2. Geitnes idrettshus –     
rehabilitering klubblokale 

Lyngen/Karnes il Rehabilitering Ferdig 2016 

3.  Geitnes idrettshus – 
rehabilitering garderober 

Lyngen/Karnes il Rehabilitering Ventes ferdig høst 
2017.  

4. Kunstgressbane Lenangen Lyngen kommune/ 
Lyngstuva SK 

Ny Ferdig 2017 

5. Garasje/utstyrslager Skigruppa L/K og 
Lyngseidet alpinklubb 

Ny  

6. Lenangshallen - 
flerbrukshall 

Lyngen 
kommune/andre 

Ny Påbegynt 2017 

7. Startbu langrenn 
Jægervatnet 

Jægervatnet il Ny Ikke planlagt 

8. Lysløype Nord-Lenangen Lyngstuva SK Ny Foreslått i 2017-24 

9. Garasje/klubbhus - 
tråkkemaskin   Jægervatnet 

Jægervatnet il Ny Ikke planlagt 

10.Polleidet idrettshus – 
rehabilitering 
garderobeanlegg  

Lyngen/Karnes il Rehabilitering Ikke planlagt 

11. Lysløype Lyngseidet – 
forlengelse 

Lyngen/Karnes il m.fl. Ny Søknad trukket 
2016 

12. Garasje/klubbhus – 
styrketren.rom Jægervatnet 

Jægervatnet il Ny  
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   Klubbhuset på Geitnes idrettsanlegg 

 

 

  

 

13. Polleidet idrettshus – 
rehabilitering- 
klubblokaler 

Lyngen/Karnes il Rehabilitering Ikke planlagt 

14. Polleidet idrettsanlegg – 
tribuneanlegg 

Lyngen/Karnes il Ny Ikke planlagt 

Lyngen skyteanlegg - 
garderobe og teori-
/aktivitetsrom 

Lyngen skytterlag (ikke 
spillemidler) 

Ferdig 2016 

Anlegg som har blitt tatt inn 
ved årlig rullering av 
handlingsplanen 

   

1.Speakerbu Furuflaten 
kunstgress 

Furuflaten il  Tilskott delvis 
utbetalt 2017 

2.Svømmehall Eidebakken 
skole 

Lyngen kommune  Prioritert 2017 

3. Lyngenhallen klatrevegg Lyngen kommune  Spillemidler 2017 

4. Rehabilitering av 
Lyngenhallen 

Lyngen kommune  Søkt spillemidler 
2017 

5. Rehabilitering  
friidrettsanlegg Lyngenhallen 

Lyngen kommune  Søkt spillemidler 
2017 

http://kkd-http01.osl.basefarm.net/idrettsanlegg/visanlegg.aspx?id=498301
http://kkd-http01.osl.basefarm.net/idrettsanlegg/visanlegg.aspx?id=498301
http://kkd-http01.osl.basefarm.net/idrettsanlegg/visanlegg.aspx?id=498301
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Lyngstuva gressbane er bygd ferdig ved at kommunen har fullfinansiert anlegget før søknad om 
spillemidler er innvilget. Første vedtak om spillemidler er gjort i 2017, da med halve tilskottet. I 
praksis kan en regne med at bare 1-2 anlegg får ordinære spillemidler hvert år.  
 
 

Status, utviklingstrender og utfordringer framover (Se også pkt.2.0) 
Lyngen kommune har gjort vedtak om å forskottsfinansiere rehabiliteringa av Lyngenhallen og 
bygging av Lyngenhallen klatrevegg. 
Som det går fram av vedlagte anleggsoversikt, fins det i Lyngen kommune 83 anlegg som er registrert 
i anleggsregisteret som eksisterende. Av disse er 26 nærmiljøanlegg. (Se vedlegg 9.1).  
I tillegg nyttes for en del skolenes kroppsøvingsrom til fysiske aktiviteter utenom skoletid. 

 
Ordinære, større idrettsanlegg som fins i kommunen: 
Gressbaner:  Lyngstuva, Geitnes, Polleidet, Furuflaten 
Idrettshaller: Lyngenhallen, Lenangen flerbrukshall (ferdig 2018 er eid av 
    Lyngen kommune) (Kostnadsramme 18,2 mill) 
Klatrevegg:    Lyngenhallen klatrevegg. Tildelt spillemidler i 2017. 
Lysløyper:      Furuflaten, Polleidet (lite brukt), Lyngseidet, Jægervatn,  
    Sør-Lenangen 
Skyteanlegg: Lyngen skytterlags anlegg på Eidebakken 
Svømmehaller: På Lenangen skole og på Eidebakken skole (blir ferdig i 2018) 
Solhov Bo-og aktivitetssenter har et lite øvingsbasseng som ikke er  
                     i anleggsregistret. 

 
Svømmehallen på Eidebakken skole har i mange år vært ute av drift. Når den nye er ferdig, vil 
lovpålagt svømmeopplæring i grunnskolen måtte prioriteres for å oppfylle læringsmålene. 
Begge svømmebassengene gir muligheter for lavterskeltilbud for noen funksjonshemmete. 
Fullstendig tilrettelegging for funksjonshemmete her krever at rehabiliteringa av Lyngenhallen 
gjennomføres i.h.h.t planen. 
I tillegg gir den publikum muligheter for fysisk aktivitet, særlig i den kalde årstiden. Det krever 
badevakter med livredningskompetanse samt økonomi til lønn og reinhold.  Årlige driftsutgifter er 
beregnet til 450000 kr og kapitalkostnadene 1,118 mill. kroner. 
 
Fram til Lenangshallen står ferdig i 2018 har Lenangen skole begrensa muligheter for allsidig fysisk 
aktivitet. Med den i drift vil tilbudet til lag og foreninger og lokalbefolkninga for øvrig kunne bedres 
betraktelig. Lenangshallen oppfyller alle krav til universell utforming og miljø krav. Drift av 
Lenangshallen, inkludert som skoleanlegg, er stipulert til 275 000 kr og kapitalkostnadene til 800000 
kr pr år. 
 
Noen steder har idrettsanlegg og andre fysiske aktiviteter kryssende interesser mht. bruk av arealer 
som bruk av tråkka skiløyper til annet enn skigåing.  Utfordringen kan løses for en del med dialog og 
anlegg av trakka gangstier, bygging av overganger, rydding av alternative akebakker eller flytting av 
f.eks. løypetraseer.   
  
Vedlikehold og drift av idrettsanlegg skal sikre at anleggene kan nyttes til formålet på en idrettslig og 
helsemessig forsvarlig måte.  Det stiller krav til at eierne prioriterer dette og har internkontrollsystemer 
som ivaretar eieransvaret. Å få dette til personellmessig og økonomisk kan være en utfordring.  
Anleggene er så viktig både for brukerne og som folkehelsefremmende arenaer for øvrig befolkning at 
dette må prioriteres. 
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Lyngen kommune leier ut kroppsøvingssaler og idrettshaller gratis til trening og aktiviteter for 
kommunens innbyggere. 

 
 

  2.2.2  Nærmiljøanlegg 
 
2.2.2.1 Måloppnåelse for temaet i kommunedelplan 2012-15 

             Status, utviklingstrender og utfordringer framover (se også pkt. 2.0) 
 

Prioriteringslisteliste over nærmiljøanlegg samt gjennomføringsgrad per 31.12.16 

 

Anlegg Utbygger Status 

1. Ballbinge Lenangen skole Lyngen 
kommune/Lenangen skole 

Ferdig 2016 

2. Geitnes idretts – og 
friluftspark –   
friidrettsplass, bueskyting, 
akt.løype. 

Lyngen/Karnes il Ferdig 2014 (pluss et tilsagn trukket 
tilbake i 2016 og omarbeid og søkes 
om senere.) 

3. Ballbinge Eidebakken skole Lyngen kommune/ 
Eidebakken skole 

Ferdig 2017 

4. Naturklatrejungel 
Eidebakken skole 

Lyngen kommune/ 
Eidebakken skole 

Frasagt seg tilsagn om tilskott 2017 

5. Klatrejungel Lenangen 
skole 

Lyngen 
kommune/Lenangen skole 

Under bygging.  Må ferdigstilles 
innen juni 2018. 

6. Nærmiljøkart Lyngseidet Troms o-krets Ferdig 2013 

7. Miniklatrejungel Lyngsdalen 
oppvekstsenter 

Ikke planlagt ferdig 

8. Miniklatrejungel Rødtoppen barnehage Ikke planlagt ferdig. Barnehagen 
nedlagt. 

9. Miniklatrejungel Knøttelia barnehage Ikke planlagt ferdig 

10. Klatrejungel junior Lenangen skole/Sør-
Lenangen barnehage 

Under planlegging 

11. Klatrejungel senior Lenangen skole Ikke planlagt ferdig 

12. Gapahuk – enden av 
lysløypa 

Sør-Lenangen grendelag Ikke planlagt 

13. Fiskeplass m/gapahuk UL Trollvasstind Ferdig 

14. Lekeplass Øvre Jensvoll Øvre Jensvoll Vel Ikke planlagt 

15. Stier – oppgradering og 
merking Svensby 

UL Trollvasstind  

16. Ytre anlegg Tindevangen-
Trollhytta - stimerking 

UL Trollvasstind  

17. Gangbru Reinelva Sør-Lenangen grendelag Ikke planlagt 

18. Miljøpark v/ Gamslett Svensby utviklingslag Ikke planlagt 

19. Sandvolleyballbane 
Lenangen skole 

Lenangen skole/Lyngen 
kommune 

Ikke planlagt 

20. Strandpromenade 
Gamslett-Fergekaia 

Svensby utviklingslag Ikke planlagt 

21. Parkeringsplasser v/ 
Gamslett, Pålbakken og 
Skogsvei 

UL Trollvasstind Gamslett gjennomført. Ikke 
planlagt øvrige 

22. Oppgradere tursti – 
Feveien 

Svensby utviklingslag Ikke planlagt 



18 

 

23. Småbåthavn v/Gamslett Svensby utviklingslag Ikke planlagt 

24. 
Turvei/trafikksikkerhetstiltak 
Svensby - Storsteinnes 

Svensby utviklingslag Ikke planlagt 

Nærmiljøanlegg tatt inn i 
2016 og senere 

  

Prestelvparken sør Lyngen Hagelag Spillemidler 2017-påbegynt 

Prestelvparken nord Lyngen kommune Påbegynt 2017 

 
På langt nær alle foreslåtte nærmiljøanlegg/tiltak er realisert i forrige planperiode. 
Det skyldes for en del at bare inntil 1-2 nærmiljøanlegg har fått spillemidler hvert år, men og at 
planene ikke er fulgt opp av anleggseier. Anlegg som retter seg bare mot målgruppa under 6 år har 
heller ikke rett til finansiering via spillemidler, men kan i noen tilfeller finansieres med midler til 
friluftstiltak og aktivitet. For barnehager vil det kunne være en vei å gå for å utvide aktivitetstilbudet 
ute.   
Det finnes nok ballbinger i Lyngen kommune. Nye nærmiljøtiltak bør tilstrebe større bredde i 
aktivitetstilbudet både i sommer og vinterhalvåret. Lavterskeltilbud som gir møteplasser for ulike 
brukergrupper er ønskelig. Nærmiljøanlegg eldre enn 10 år kan få spillemidler til rehabilitering. 
 
Nærmiljøanlegg som er lagt til skoler og større idrettsanlegg kan en regne med gir større 
folkehelsegevinst da de vil brukes daglig og ivaretar Kommuneplanens intensjoner om satsing på 
skole og barnehager.  
 
Vedlikehold og drift av nærmiljøanlegg skal sikre at anleggene kan nyttes til formålet på helsemessig 
forsvarlig måte.  Det stiller krav til at eierne prioriterer vedlikehold og har internkontrollsystemer som 
ivaretar eieransvaret. Å få dette til personellmessig og økonomisk kan være en utfordring.  Anleggene 
er så viktige for brukerne at dette må prioriteres. 
 
Oversikt over alle nærmiljøanlegg registrert i anleggsregisteret fins i vedlegg 9.1 
 

 

           2.3 Kulturhus 
 

 2.3.1 Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15. Status, 
 utviklingstrender og utfordringer framover  (se også pkt. 2.0)     

Prioriteringslisteliste over kulturhus samt gjennomføringsgrad pr 31.12.16 

 

  Anlegg Utbygger 
Nytt anl./ 
rehab. 

Status 

1. Bygdetun grendehus – 
rehabilitering 

Lenangsøyra il Rehabiliter-
ing 

Under 
planlegging 

2. Sør-Lenangen grendehus – 
rehabilitering 

Sør-Lenangen 
bygdelag 

Rehabiliter-
ing 

Ikke planlagt 

3. Tindevangen – rehabilitering UL Trollvasstind Rehabiliter-
ing 

Ikke planlagt 

4.Lenangen skole, kulturbyggdel Lyngen kommune Ny Under bygging 

5.Furustua (ikke med i 
prioriteringslista 2012-15) 

 Rehabiliter-
ing 2013 

Ferdig 

 
Liste over alle lokale kulturhus og idrettshus i anleggsregisteret fins i vedlegg 9.1.  
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Rottenvik grendehus, Fastdalen grendehus og Rødekorshuset i Kvalvik er ikke registrert i 
anleggsregisteret. Anleggene bør registreres i anleggsregisteret. 
Furustua har gjennomført noe rehabilitering i 2013.  Lyngen-Karnes Il har gjennomført rehabilitering 
av idrettshuset i 2016-17. 
 
Mange av kulturhusene og idrettshusene er eldre enn 20 år og er bygd etter datidens krav til bl.a. 
utforming, helse- og miljøkrav og krav til energibruk.  Det må være et overordna mål å starte 
rehabilitering med noen av disse til en standard som tilfredsstiller krav til miljø, universell utforming, 
energibruk og krav til kjøkkenstandard. 
 
Kommunen er bra dekket med samfunnshus i og med at alle større bygder har et slikt lokale, med 
unntak av kommunesenteret. Et flerbrukshus med f.eks. scene og kinosal og som kan ta imot 
forestillinger, utstillinger, salgsmesser og mindre konserter m.m. vil kunne dekke behovet. Som ledd i 
sentrumsplanene avsettes det arealer til et slik bygg. 
 
I tillegg til samfunnshus brukes også de kommunale skolelokalene og Menighetshuset på Lyngseidet 
til møtelokale.  

 

 
2.4       Fysisk aktivitet 

 
Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet  
Barn og unge: 

- Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. Aktiviteten bør være variert og intensiteten 

både moderat og hard. 

Voksne og eldre: 

- Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke 

eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke.  

- Eldre med nedsatt mobilitet og personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre 

balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere 

risikoen for fall. 

           2.4.1     Aktivitet i hverdagen 
 

    2.4.1.1 Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15.  
Status, utviklingstrender og utfordringer framover. (Se også pkt.  
2.0) 
 

Aktivitet i hverdagen omfatter all uorganisert fysisk aktivitet kommunens innbygger har som 
fremmer folkehelse.                                                                                                                                                                                                        
Folkehelseoversikten i Lyngen viser at vi, sammenlignet med landsbasis, har økt andel av lidelser hvor 
en av årsakene kan være inaktivitet. I flg. Ung-data er 82 % av målgruppa fysisk aktive mot 87 % på 
landsbasis (2016).     
 
Kommunedelplanen 2012-15 listet opp mange områder det måtte satses på.  

«Hvordan kan vi arbeide for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen? 

 ” Helse i alt vi gjør” skal gjennomsyre arbeidet i alle etater.(gjennomføres delvis) 

 Arbeide individrettet, samfunnsrettet og politisk. (gjennomføres) 
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 Kunnskapsheving om hovedårsaker til sykdomsutvikling.   (Sunne alternativer på arenaer som 
skole, arbeidsplass og i nærmiljøet).(gjennomføres delvis) 

 Enkel tilgang til fysisk aktivitet i sine nærmiljø gjennom tilrettelagte turstier, idrettsarenaer 
og treningsmuligheter innendørs.  (gjennomføres delvis)                                                           

 Frisklivsarbeidet må styrkes. Frisklivssentralen må bli en viktig arena for forebyggende tiltak 
på flere områder. Tiltakene her skal medvirke sosial utjevning. (gjennomføres)                                                           

 Foreldreveiledning må styrkes. (gjennomføres)                                                           

 Tiltak og samarbeid må settes inn både i hjem, skole- og i lokalmiljø og skolehelsetjenesten 
må være en del av dette. (gjennomføres)                                                           

 Utearealene i skoler og barnehager må utvikles spesielt med henblikk på å styrke fysisk helse 
og bedre motoriske ferdigheter hos barna. (gjennomføres delvis)                                                           

 Det må og spesielt legges til rette for fysisk aktivitet for de yngste, de eldste og de som ikke 
mestrer idrettslig aktivitet. Disse gruppene er mer enn andre avhengig av nærhet til 
idrettsanlegg, svømmehaller, turstier, gang- og sykkelveger og tilgang til lavterskelaktiviteter. 
(gjennomføres delvis)                                                           

 Universell utforming og tilrettelegging for alle må få større fokus i all planlegging og 
utforming av anlegg i kommune og lokalsamfunn. (gjennomføres delvis)                                                           

 Kommunen må styrke samarbeidet med frivillig sektor. (gjennomføres delvis)                                                           

 Utjevne sosial ulikhet gjennom gratis bruk for lag foreninger og enkeltpersoner på 
ettermiddagstid av bla; Lyngenhallen, gymsaler i skolene, svømmebassengene                    
Arbeide for å få etablert frivillighetssentral. (gjennomføres)                                                           

 Arbeide for å etablere en gjenbruks, eller byttesentral for bla. frilufts- og sportsutstyr. 
(gjennomføres delvis)                                                           

 Naturen er en arena som er gratis og det bør legges til rette for at flere kan ha glede av å 
bruke naturen som arena for trening og rekreasjon. (gjennomføres delvis)                                                           

 Kommunen har lagt til rette for postkassetrimmen FYSAK, og mange benytter seg av denne. 
(gjennomføres)                                                           

 Flere av løypene er tilrettelagt og flere planlegges tilrettelagt for alle. (gjennomføres delvis)                                                           

 Det bør utarbeides en strategi som går ut på å gi alle kommende generasjoner av eldre 
mulighet til å oppleve en aktiv aldring. (Kan bli bedre)   

 
 
            2.4.2     Organisert aktivitet (idrett mv) 
 

    2.4.2.1 Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15.  
Status, utviklingstrender og utfordringer framover. (Se også pkt.  
2.0) 

 
 Oversikt over ulike aktiviteter som foregår i kommunen. Dette er tilbud som alle i kommunen kan 
benytte seg av.  
 
Ytre Lyngen 

Tiltak Status 

Lyngen ispark Skøytebane på Lenangsøyra. Skal flyttes til skolen i Sør-
Lenangen 

Naturklatrejungel En klatrejungel er under etablering ved skolen i Sør-Lenangen.  

Lysløype på Jægervatnet Det blir tråkket skispor så lenge det er snøforhold til det.  
 

Skikarusell   Skirenn i lysløypa på Jægervatnet. 
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Svømming Åpen svømmehall i Sør-Lenangen. Se kommunens hjemmeside 
for åpningstider. 

Aerobic/styrketrening En dag i uka. Åpent for alle.  

Svensby gym Treningsrom på Svensby. 

 
 
Lyngseidet  

Tiltak Status 

Alpinbakke  Er åpen tirdager, torsdager og lørdager så lenge det er 
snøforhold til det. 

Lysløype på Lyngseidet  Det blir tråkket skispor så lenge det er snøforhold til det.  
 

Onsdagsrenn Skirenn i lysløypa. For alle.  

Seniortrim/stoltrim  Tirsdager på Lyngstunet.  

Gruppetrening  Målgruppe alle. Lavterskel styrketrening. Mandager på 
Eidebakken. 

Oldboystrening  Fotballtrening. Onsdager og søndager i Lyngenhallen eller 
Geitnes/Polleidet. 

Oldgirlstrening Fotballtrening for damer. Foregår i perioder. 

Frisklivstrening Lavterskel gruppetrening med Frisklivssentralen. Styrke- og 
intervalltrening. Mandager og torsdager. 

Seniordans Seniordans en dag i uka. 

Kløvertur Gåtur en ettermiddag i uka sammen med Lyngen 
Sanitetsforening. 

Polartrim Treningssenter på Lyngseidet. 

Skyting Organisert skyting på skytebane. 

Ridning Tidvis tilbyr noen av gårdene ridetimer 

Zumba I perioder er det tilbud om Zumba i gymsalen på Eidebakken 
skole. 

 
Furuflaten 

Tiltak Status 

Naturklatrejungel  Det er en klatrejungel på Furuflaten.  

Styrketrening  Sirkeltrening mandager og onsdager i gymsalen på Furuflaten. 
Foregår på høsten og vinteren. 

Gruppetrening  Lavterskel styrketrening. Tirsdager i gymsalen på Furuflaten.  

Lysløype på Furuflaten Det blir tråkket skispor så lenge det er snøforhold til det.  
 

Torsdagsrenn Skirenn i lysløypa.  

Kløvertur Gåtur en ettermiddag i uka sammen med Lyngsdalen 
Sanitetsforening. 

Zumba  I perioder er det tilbud om Zumba på Furuflaten.  

 
I tillegg gjennomfører idrettslagene trening og kamper for aldersbestemte klasser og for voksne 
innafor de idretter de gir tilbud i.  Alle idrettslagene engasjerer derfor et betydelig antall unge og 
voksne i fysisk aktivitet. 

 
 

2.5        Friluftsliv 
2.5.1     Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15.  
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        Status, utviklingstrender og utfordringer framover (Se også pkt.  2.0) 

 
Lyngen kommune har mange friluftslivsutøvere og kommunen kan sies å ha en bred turkultur. Det 
dreier seg blant annet om turer i skog og mark, jakt og fiske, båtliv, skigåing, samt en økende 
interesse for toppturer, både sommer og vinter. Den senere tid har også sykling i fjellet blitt 
populært. 
 
I de fleste bygdene er det godt besøkte åpne hytter. Hyttene ligger i rimelig gangavstand fra 
parkering slik at de er tilgjengelige for en stor brukergruppe.  
 
Både Trim-kassene og hyttebøkene viser at det er flere tusen besøk i året. Men mange registrerer 
ikke turene. Det viktig med tilrettelegging av friluftsområder for de som har fysiske utfordringer. 
Universelt utforma tilgjengelige turområder/fiskeplasser vil være i.h.t. politiske prioriteringer. Ti på 
hjul er et tilbud til de som vil ut på tur enten med rullestol, barnevogn eller rullator. Dette er et 
samarbeid mellom flere kommuner og Ishavskysten friluftsråd.  Mulighetene for friluftsliv er viktig for 
folkehelsa i forhold til flere faktorer, fysisk og psykisk helse, sosiale forbindelser og rekreasjon.   
 
Friluftsmulighetene i Lyngen frister stadig flere og turismen, både til havfiske og toppturer. 
Parkeringsplasser og toalett mulighetene må bedres. Lyngen kommune har kartlagt og verdsatt 
friluftsområder for best mulig å ivareta ressursene naturen har og samtidig ivareta de forskjellige 
aktørene, f.eks. beitenæringen og reiseliv. 
 
Lyngen kommune har etablert en utstyrstyrssentral der man kan låne friluftsutstyr som pulk, 
fiskestenger, kajakk, soveposer, kart og kompass osv. Utlånet administreres av Lyngen Folkebibliotek 
og Lenangen Skole. 
I samarbeid med Ishavskysten friluftsråd planlegges det nå en turkartpakke for Lyngen som skal deles 
ut til alle husstander i kommunen. Turkartpakken gir en helhetlig oversikt over alle merka og umerka 
stier i kommunen, samt annen viktig informasjon om friluftsliv: gapahuker, bålplasser, fiskeplasser, 
åpne hytter osv. Turkartpakken inneholder et turkart i 1: 50 000 på vannfast papir. 
Som omtalt på side 11, nyttes Lyngenhalvøya til 10-15000 beitedyr i sommerhalvåret. Områder som 
krever ekstra hensyntaking av turgåere i forhold til beitedyr bør om mulig synliggjøres i turkartet. 
 
Ishavskysten har en rekke selvstendige friluftslivprosjekter i Lyngen kommune som foregår i 
samarbeid med, eller uavhengig av kommunen. 
I samarbeid med Ishavskysten friluftsråd arrangeres det to friluftsskoler årlig i Lyngen kommune. 
Dette er et billig lavterskeltilbud til unge mellom 10-13 år i kommunen i sommerferien. I 3-4 dager 
blir elevene introdusert til det grunnleggende friluftslivet, hvor målet er å gi en lystbetont 
introduksjon til friluftsliv og fysisk aktivitet i nærnaturen.                                                                                                              

Statlig sikrede friluftsområder 

Lyngen kommune har to statlig sikrede friluftsområder, Årøyholmen og Sandvika.  Dette er områder 
som kommunen har sikret for allmennhetens bruk. Begge områdene har godkjente 
forvaltningsplaner, hvor Ishavskysten friluftsråd bistår kommunen med å søke om 
tilretteleggingsmidler via Miljødirektoratet.  Ved revisjon av arealdelen av kommuneplanen prøver en 
å ta hensyn til ulike brukerinteresser. I tillegg til de allerede statlig sikrede friluftsområdene er store 
arealer avsatt i arealplanen som Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift (LNF-R 
områder). LNF-R områdene sikrer allmenningen for Lyngens befolkning i tillegg til at den ivaretar 
naturbasert næring. Lyngsalpan landskapsvernområde er også en form for statlig sikring av 
friluftsområder. I tillegg til landskapsvernområdet har kommunen 4 vernede naturområder.  
Kommunen ser ikke behov for flere statlig sikrede friluftsområder i planperioden. Sikring av arealer til 
parkeringsplasser og sanitæranlegg løses ved avtaler med grunneiere. 
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Områdenavn Type sikring Formål 

Sandvika (statlig sikret 
friluftsområde) 

Område som er båndlagt eller 
skal båndlegges og sikres for 
friluftsformål  
(PBL § 30-4 1. ledd nr.4) 

Sandvika er et mye besøkt badested. 
Kommunen har tilrettelagt området 
med universelt utformet toalett og 
platting, bord og benker. 
 
Forvaltningsplan foreligger 

Stormyra 
naturreservat 

Reservat (naturvernloven) 
Forskrift om fredning for 
Stormyra (Jægervatn) 
naturreservat, Lyngen 
kommune, Troms. 

Bevare myrområde med ulike typer 
hekkende fugl. 

Sørlenangsbotn Reservat (naturvernloven) 
FOR 1995-12-08 nr 1015: 
Forskrift om fredning av 
Sørlenangsbotn 
naturreservat, Lyngen 
kommune, Troms. 

Bevare et fjæreområde med et av de 
mest urørte strandeng områdene i 
Troms. Strand-myr og ekstremrike 
myrer med mange interessante arter. 
Kvartærgeologiske avsetninger av høy 
alder. Viktig område for våtmarks-
fugler under vår- og høsttrekket. Hekke 
og oppvekstområde for flere arter. 
Internasjonal botanisk- og nasjonal 
ornitologisk verdi. 

Karnes Reservat (naturvernloven) 
FOR 2004-06-04 nr. 846: 
Forskrift om Verneplan for 
kystregionen i Troms fylke, 
vedlegg 5, Karnes 
naturreservat, Lyngen 
kommune, Troms. 

Formålet med fredningen er å bevare 
et område med ulike livsmiljø for 
planter og dyr. Området har en rikt 
utformet strandengvegetasjon et 
vakkert myrlandskap med stor 
variasjon i myrtyper, sammen med rik 
løvskog. Holmene har stor betydning 
som hekkeområde for sjøfugl i indre 
fjordstrøk i Troms, mens 
fjæreområdene er en viktig 
trekklokalitet for våtmarks-fugler. 

Årøyholmen (statlig 
sikret friluftsområde 
der også Årøya 
landskapsvernområde 
inngår) 

Ervervsområde, i samarbeid 
med Lyngen og Kåfjord 
kommuner. FOR 2004-06-04 
nr. 845: Forskrift om 
Verneplan for kystregionen i 
Troms fylke, vedlegg 4, Årøya 
landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning, Lyngen 
kommune, Troms. 

Sikre befolkninga rundt Lyngenfjorden 
muligheten til offentlig bruk av den 
tidligere forsvarseiendommen 
Årøyholmen. Årøyholmen er og et 
landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning. 
 
Har forvaltningsplan. 

Lyngsalpan - 
Ittugáissáid 

Landskapsverneområde 
(naturvernloven) FOR 2004-
02 20 nr. 348: Forskrift om 
vern av Lyngsalpan 
landskapsvernområde/ 
Ittugáissáid Suodjemeahcci, 
Balsfjord, Lyngen, Storfjord 

Ta vare på et av Norges mest 
karakteristiske fjellområder som 
inkluderer isbreer, morener, daler og 
geologiske forekomster med det 
biologiske mangfoldet, de 
kulturminner, og den kulturpåvirkning 
som preger landskapet. Allmennheten 
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Den nordligste delen av landskapsvernområdet. Her fins kulturminner som er flere tusen år. 

 
         .  

Stier som var med i stimerkeprosjektet 2014 og som må kvalitetssikres merkinga av: Storbakk, 
Jægervatnet til Svensby, Barheia, Goalborrihytta, Fastdalen – Lyngseidet, Herrevannet, Verdens 
ende, Rørnestind, tas inn ved rullering. Alle merkede stier tas inn på turkart under planlegging. 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv – infrastruktur og anlegg 

I tillegg til disse stiene fins det en rekke stier som ikke er fysisk merket.  
 

og Tromsø kommuner, 
Troms.  

skal ha anledning til naturopplevelse 
gjennom utøving av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av 
teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av 
naturgrunnlaget innenfor 
landskapsvernområdet er viktig for 
samisk kultur og næringsutnyttelse. 
Området skal kunne brukes til reindrift.  

Oversikt over merkede stier: 

Russelv – Lyngstua 

Jægervatn parkering – Jægervassbotn (LHR-stien) 

Svensby – Trollhytta – Trollvatnet 

Bensnes – Trollvantnet – Trollhytta 

Lyngseidet – Skihytta 

Ørnebanen – Sieiddihytta – Sieiddicohkka  

Stelen – Solhovdammen 

Furuflaten – Universelt utformet sti 

Vardovollen-Gopherus-Seljevik 

Vardoveien-Rottenvikvannet 

Vardoveien-Rottenvik 

Vardoveien-Rottenvikfossen 

Jægervasshytta – fra bommen 
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Andre populære friluftsområder med noe tilrettelegging: 

Pollen 

Ørnebanen 

Stelen 

Åsgropa 

Solhovdammen 

Kalveparken 

Kuneset 

Tyttebærvika 

Skavika 

Fyret ved Lenangsøyra 

Arnenga 

Lyngstuva 

 

Åpne hytter: Eiere: 

Vaggashytta – i Vakkasdalen i Nord-
Lenangen 

UL Vaggas 

Trollhytta – selger kaffe m.m. i 
påsken og i helgene mars/april 

UL Trollvasstind 

Vàrduhytta – selger kaffe m.m. i 
påsken og i helgene jan-apr. 
Arrangerer årlig Vàrdudilten 

Rottenvik bygdelag 

Rørneshytta Lyngseidet og omegn hytteforening 

Skihytta – arrangerer årlig 
«skihyttedagen» med salg av 
rømmegrøt m.m. 

Lyngseidet og omegn hytteforening 

Sjollihytta Kvalvikdalen hytteforening 

Sieidihytta Ørnes velforening 

Fastdalshytta Skinnelv – Koppangen bygdelag 

 

Opptrukkede skiløyper (utenom lysløyper): 

Parkering i Rottenvik – Vàrduhytta (Rottenvik bygdelag) 

Furuflaten – Dalbotn (Furuflaten IL) 

Svensby – Trollhytta (UL Trollvasstind) 

Gjeterhytter: 

Russelvdalen (reindrift) 

Kvalvikfjellet (småfenæringa) 

Fiskebuer: 

Jevvas (Kåfjord fiskarlag) 

Turlagshytter: 

Jægervatnet – Troms turlag 

Grillhytter: 

Årøyholmen 

Bensnes 

Nordlenangen – ved snøscooterløypa 

Innereidet – trelavvu med info om Lyngsalpan 

Verdens ende, Lyngseidet 

Gaiajenka, Lyngseidet 

Gapahuker: 
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Offentlige snøscooterløyper: 

Båtnes – Straumen – Runtingvatnet 

Båtnes Sør-Lenangen 

Vassdalen 

Hamnes over Stakkemyra 

Svensby – Jægervassbotn, med sidegrein til 
Trollvatnet 

Storsteinnes til løype vest for Trollvatnet 

Nord-Lenangen – Vakkas 

Lyngseidet – Rottenvikvatnet 

 

 

 

 
Populære topper sommer og vinter: 
 

 
 

Russelv 

Nordlenangsbotn 

Arnenga 

Aspvatnet 

Sør- Lenangen ved lysløypa 

Eidebakken – ved slalombakken 

Stelen i Øvergården 

Skeivågen v/Russelv 

Storgropa i Furuflaten 

Heinelva 

Bærelvvatnet 

Storåsen v/Svensby 

Tindevangen i fjæra med fiskeplass 
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Utfordringer knyttet til friluftsliv 
For store deler av befolkningen i Lyngen er nærhet til naturen og et aktiv friluftsliv en viktig del av 
hverdagen. Den uberørte naturen lokker også stadig flere turister, både fra nærliggende områder 
som Tromsø og utland.  
 
Den økende interessen for blant annet toppturer fører til at innbyggerne og turistene i større grad 
utforsker nye områder. Dette fører igjen til behov for organisering av parkering og merking av 
parkeringsplasser og løyper. Dette særlig i forbindelse med startpunkt for tur. Her er et stort behov 
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for å få på plass flere toalettfasiliteter og søppelhandtering. Det er nødvendig med et tett samarbeid 
med verneområdestyret ved etablering av parkeringsplasser og rydding og merking av nye turstier 
som går inn i verneområdet (krever dispensasjon). Dette bør samordnes med verneområdestyrets 
besøksstrategi og forvaltningsplan. 
 
Merking av løyper fører til økt bruk av aktuelle områder. Det er derfor viktig å være oppmerksom på 
slitasjen på stier og terreng. Det vil kunne dukke opp behov for opprusting av eksisterende sti-nett og 
våte partier kan ha behov for forsterkninger slik at en unngår at stiene utvider seg i våte områder.  
 
Våren 2013 lanserte Lyngen kommune «Lyngen Fjelltrim». Dette innebar et toppturtilbud til 
befolkningen, med merkede stier og kartpakke. Fjelltrim er ikke med i videre planer pga. hensyn til 
drikkevannskilder og beitenæringen. I 2017 ble det lagd en ny brosjyre over «lavterskel tilbud» til 
befolkningen, med turkonkurranser for store og små i samarbeid med Ishavskysten friluftsråd. 

 
Turstier som krysser kalvingsområder og flytteveier, bør skiltes med tidsrom når flytting kan påventes 
slik at området da kan unngå noe ferdsel og mer hensyntaking av turgåere. Før oppføring av 
gapahuker må eier avklare tillatelse med kommunen, også mht. kommunens arealplan. 

 
2.6 Kulturminner 

             

2.6.1  Status, utviklingstrender og utfordringer fremover (Se også pkt.  2.0) 

   
 

Kulturminner og kulturmiljøer er alle spor etter menneskelig virksomhet. Kulturminnene viser 
oss utviklingen som danner grunnlaget for dagens samfunn. De er uerstattelige verdier fordi de ikke 
kan erstattes om de fjernes. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro 
eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som 
del av et kulturminne.  Immateriell kulturarv kan være lokale tradisjoner, sagn og historier, 
stedsnavn, musikk og håndverkstradisjoner mv. som er knytta til kulturminner. Materielle 
kulturminner kan være tufter, bygninger, bruer, boplasser, fangststeder mv. Planen berører bare de 
materielle i denne fasen.  Eierne av kulturminner har ansvar for kulturminner på sin eiendom, men 
forvaltningsansvaret ligger hos Sametinget, fylkeskommunen eller kommunen eller hos Tromsø 
museum for eller kulturminner i fjæresonen og under vann. 

 
Arbeidet med kulturminner har vært knytta til stillingen som kulturkonsulent. Uten en plan for 
arbeidet har derfor innsatsen innafor området måtte bli tilfeldig og gjerne prosjektpreget. 

 
Fredning og vern (Se også kap.6 Definisjoner) 
 
Automatisk fredete kulturminner er de som er fra tiden før 1537.  Alle disse er automatisk fredete 
i.h.t. Kulturminneloven. Fredning betyr at inngrep utenom ordinær vedlikehold må godkjennes av 
fredningsmyndighetene. Fylkeskommunen har forvaltningsansvar for dem. 
 
Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet. Sametinget har forvaltningsansvar for 
dem. 
 
Kulturminneloven verner kulturminner under vann og i fjæresonen. Også skipsfunn er vernet om det 
tilhører båter eldre enn 100 år; skipsskrog, tilbehør, last mv som har vært ombord tilhører staten.  
Det er forbudt å skade slike. 
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Nyere tids kulturminner er de som er yngre enn fra 1537. Noen av disse kulturminnene er fredet ved 
enkeltvedtak av Riksantikvaren etter kulturminneloven.                                                                       
Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunen som sikrer vern 
av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven eller markere at et kulturminne er 
verneverdig ved listeføring. 
 
Kommunen har forvaltningsansvar for verneverdig kulturminner yngre enn fra 1537.  
Kommunen kan fatte vedtak om vern av kulturminner gjennom hensynsoner i kommuneplanens 
arealdel eller ved særlig bestemmelser etter hjemmel i Plan og bygningsloven. Slike vedtak gjelder til 
de eventuelt endres av kommunestyret. 
Kommunen skal etter vedtak i kommunestyret registrere liste over kulturminner den anser som 
særlig verneverdige i Askeladden, men det er i seg sjøl formelt ikke et vernevedtak. 
Listeføringen krever at kulturminnene er verdivurdert i forkant, både kunnskapsverdi, 
opplevelsesverdi og bruksverdi. 

 
Materielle kulturminner i Lyngen kommune 

 
Lyngen kommune har ingen egen, fullstendig oversikt over alle registrerte kulturminner. De 
registrerte kulturminnene fins i databasen Askeladden hos Riksantikvaren.  Bygninger er i tillegg 
registrert i SEFRAK. I SEFRAK skal i prinsippet alle bygninger eldre enn før 1900 være registrert.  
Sametinget har foretatt en registrering av alle bygninger eldre enn 100 år og som kan defineres som 
samiske bygninger i Lyngen kommune. Dette arbeidet med registrering i SEFRAK blir fullført først 
etter politisk behandling av kommunedelplanen.  Det vil være naturlig å knytte en liste over samiske 
bygninger i SEFRAK til kommunedelplanen når en slik liste kan lages. Askeladden og SEFRAK er 
passordbeskyttet. Publikum kan finne tilgjengelige opplysninger om kulturminner i kommunen ved å 
søke i portalen «Kulturminnesøk». 
Vedlegg 9.2 viser hvor noen kulturminner som er registrert i Askeladden i Lyngen kommune fins. 
Totalt er det registrert over 600 kulturminner i Lyngen kommune. 

 
 Automatisk fredete kulturminner: 
Det fins kulturminner, boplasser og lausfunn fra Lyngstua, Indre Gamvik, Jægervatnområdet, 
Eidebakken og Pollen som indikerer at det har bodd folk i områdene for mer enn 6000 år siden iflg. 
Lyngen bygdebok bind 1. Fra yngre steinalder (6000-2000 år siden) er det gjort funn fra over 40 
boplasser i Lyngenregionen. Bygdeboka nevner disse områdene som sannsynlige boplasser: Indre og 
Ytre Gamnvik, Koppangen, Drabeng, Årøybukt, Elvejord, Kviteberg, Lyngseidet, Jensvoll, Karnes, 
Elvebakken, Ørnes, Forhamna, tilsammen 139 boplasser.  Skreivågen, Nord-Lenangen, 
Jægervatn(nord og sør), Selnes, Svensby, Bensnes, Storsteinnes er registrerte boplasser på 
Ullsfjordsiden av Lyngen kommune. 
 
Også fra jernalderen og middelalderen er det mange funn av boplasser og lausfunn. I følge Lyngen 
bygdebok defineres mange som samiske boplasser og noen som norrøne boplasser. 
Andre kulturminner fra denne perioden er fangstanlegg for villrein med ledegjerder og bogastilla 
samt fangstgroper. 
Hellegroper for å framstille olje av spekk fra kval og sel fins mellom Eidstranda og Lyngstua. 
Samiske offerplasser blir i Lyngen bygdebok plassert i Koppangen, på holmen Bonken, sørfor 
Kvalvikdalen og Sieide-Cohkka. 
Det fins også noen gravhauger, f.eks. på Drabeng og på Jensvoll. 
I tillegg til de nevnte finner vi flere andre typer kulturminner fra denne tiden. 
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Nyere kulturminner:  

 
Mens perioden fram til 1537 har etterlatt seg kulturminner fra et liv preget av samling, jakt, fiske og 
fangst og med samisk religionsutøvelse, så finner vi blant nyere kulturminner mer av hustufter.  Her 
opptrer også husdyrhold og tamreindrift som næringsgrunnlag i tillegg til fiske, samling, jakt og 
fangst. Dyrking av jord i stedet for høsting ute i naturen ble etter hvert vanlig. Korn og potetdyrking 
blir i en periode på 1800 tallet ganske omfattende. Det foregår en spesialisering til kverndrift, 
smedvirksomhet, båtbygging og husbygging utover i perioden. Kirker og kirkegårder tas i bruk. 
Finnerydninger blir vanlig langs Lyngenfjorden på 17-1800 tallet.  Kvenske innvandrere fra 1700-tallet 
brakte med seg andre tradisjoner og byggeskikker. Handel og kommunikasjonsnettverk utvikles og 
tettsteder oppstår og flyttes over til andre steder i takt med befolkningsøkning og endring i 
næringsutvikling og kommunikasjonsbehov. Energiforsyning og tilrettelegging for stadig mer 
effektive kommunikasjonsmåter blir nødvendige ettersom folketallet øker. Offentlige bygg blir 
nødvendig del av samfunnsutviklinga.  

Det fins en rekke krigsminner fra 2.verdeskrig i Lyngen kommune. De vesentligste er fra 
oppbyggingen av Lyngenlinja på slutten av krigen. Lyngenlinja strekker seg fra Russelv til 
finskegrensen Storfjord kommune.  Kulturkontoret har kartlegginger med kartskisser over hvor en del 
av anleggene i Rottenvik, Seljevik og Lattervik lå. I tillegg fins rester i Russelv og på Ørnes. Noen 
steder, f.eks. i Kvalvikdalen fins rester etter gammer oppført av lokalbefolkningen i forkant av 
tvangsflyttinga høsten 1944. 

 
Det er likevel et begrenset antall kulturminner som fins eller er kjente i dag fra årene mellom 1537 og 
1900. Bare en liten del av dem kan en anta er registrert som kulturminner i Askeladden eller 
Kulturminnesøk. Det er derfor viktig å registrere disse før de blir ødelagte eller skjules av vegetasjon. 

Mangfoldet i nyere kulturminner fra 1900 og til nå er ganske stort.                                                              
Å kartlegge og gi en verdivurdering av nyere kulturminner for å avklare hva som bør listeføres for 
eventuell vern, er et langvarig og omfattende arbeid. 
Samiske kulturminner som er eldre enn 100 år er automatisk fredete.  Utover dem er følgende fredet 
ved vedtak eller listeføring: 
 

Fredet ved vedtak; Handelsanlegg Giævergården  
                    Handelsanlegg Bakeri 
                    Lyngen prestegård 

(Ulike fredningstyper) Gårdstun Mellomgård i Pollen                                                                              
Listeført kirke:      Lyngen kirke 

            Automatisk fredet: Kirkegården rundt kirka og Prestelvparken 
                 Den eldste delen av Eidebakken kirkegård 

Gjennom ulike prosjekter har Lyngen kommune innhenta opplysninger om en del kulturminner 
utover krigsminnene som har blitt ansett som verdifulle. Det må undersøkes nærmere om noen av 
dem er registrert i Askeladden. Det vil kreve en god del arbeid å avklare tilstand, eierforhold, og 
historie til noen av dem.  De som ikke alt er registrert i Askeladden, kan være gjenstand for 
verdivurdering og listeføring. 
 Rørnesnaustet, gårds-/ bruksnr.87/1 
              Bolig og – uthus på Karnes 
 Naust på Jægervatnet 
              Industrimuseet på Furuflaten 
              Sjøsamegården på Furuflaten 
              Våningshus på Lenangsøyra 
              Postveien Lyngseidet –Kjosen (Kobbenes) 
 Kirkeveien Stigen (eventuelt også kirkeveien fra Kvalvik) 
 Kaldfaret bru Rottenvik 



31 

 

 Vegstolpe i Pollen 
 Gammel bru over Jægervasselva 

Solhov – har vært vurdert som fredningsobjekt 
Rossgården- Lyngseidet 
 
 
 

I møte med lag og foreninger har disse kulturminnene blitt trukket fram som minner som bør 
vurderes å få registrert om de ikke alt er det: 

Gamslett bygdetun                                                  En av eldste bedriftene på Furuflaten 
Gammelskolen i Sør-Lenangen                Lysverkdammen og Skihytta   
Zapfehytta ved Jægervatnet                             Fastdalen skole 
Steinnaustet på Lenangsøyra   Is-anlegget i Strupen 
Telegrafstasjonen (Stasjonsbakken)               Leirskolen ved Jægervatnet 
Gammelt hus på Bensnes                Jægervasshytta-TT 
Hus på Bakkeby                                                         Bedehuset i Sør-Lenangen 
Slippen-Lyngseidet                                                    Fiskerihavna på Lenangsøra 
Kvenske kulturminne                 Noe knytta til rekefisket  

De gamle handelsstedene Karnes, Lyngseidet, Årøyholmen og Kjosen betegnes som verdifulle av 
Tromsø museum.  Den gamle kvalstasjonen på Jægervatn fra 1699 nevnes og. 
                  

     
     

  
Utviklingstrender og utfordringer framover 

Ved nydyrking og ved reguleringsplanarbeid avklares det om fins kulturminner som er fredet i 
berørte område.  
 
Men det er en økende tendens til at kulturminner ses på som en ressurs som må forvaltes forsvarlig. 
Ikke minst fører satsing på reiseliv at turister etterspør lokalhistorie, kulturminner og lokale 
attraksjoner. 
 
I arbeidet med å skape tilhørighet og identitet, noe som er et mål i skolen i Lyngen kommune, så vil 
lokalhistorie og kulturminner kunne brukes mer enn i dag. Det forutsetter at kulturminnene er kjente 
og deres historier kjente samtidig som de må være tilgjengelige. 
 
En del av kulturminnene har eksistert i flere tusen år, mens andre er nyere. Felles for både de 
registrerte og uregistrerte er at de kan bli ødelagt over tid. Klimaendringer, strukturendring i 
landbruket og byggevirksomhet kan påskynde disse prosessene. En av de store truslene er at de 
skjules av vegetasjon pga. gjengroing med trær og busker fra havnivå opp til 500 m o.h. Til 
kulturminner fra siste generasjoner knytter det seg ofte muntlige historier til. For hver generasjon 
som går bort risikerer vi å tape verdifull historie dersom de ikke skrives ned. 
 
Det kreves kompetanse og vilje til å prioritere god forvaltning av kulturminner, både det å registrere 
dem, verdsette dem og skjøtte dem som en anser som verdifulle. Kompetanse må bygges opp over 
tid både i befolkningen og i kommuneadministrasjonen og blant politikere.  Holdning og vilje til å 
satse økonomisk og personellmessig på kulturminnearbeidet er avhengig hvor stort ønsket er fra 
befolkningen og om administrasjon og politikere ser verdien i dette arbeidet. For en kommune som 
ikke har satset veldig mye på dette arbeidet tidligere, må en velge å satse over tid og sørge for jevnlig 
informasjon.  Rent praktisk så betyr det at noen må ha i oppgave å gjennomføre kommunedelplanen.  
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Da kulturminnene fins over hele kommunen, må historielag og grendelag engasjeres i arbeidet med 
registrering og det å skjøtte kulturminner. Det har både en økonomisk side og en organisatorisk side 
som begge må ivaretas. 

 
For kunnskapsformidling til barnehager, skoler og næringsliv må en nytte eksisterende nettverk og i 
dialog med dem stegvis utvide omfanget av bruk av utvalgte kulturminner i det holdningsskapende, 
identitetsskapende- og kunnskapsformidlende arbeidet. 

 
Da alle kulturminner i kommunen ligger på privat grunn, er alle avhengige av et nært samarbeid med 
eierne. Både registrering av kulturminner og eventuelle vernetiltak må skje i samråd med eierne. 
Bruk av kulturminner, inkludert det å skjøtte dem eller knytte dem til kommersiell bruk, krever at en 
har klare avtaler med eierne. 
 
Kulturminnedelen i Kommunedelplanen beskriver kort situasjonen. Den videre oppfølging av 
arbeidet vil knyttes til handlingsplandelen. 
 
  
 

3. Virkemidler   

Virkemidler for gjennomføring av kommunedelplanen varierer fra del-emne til del-emne, men noe er 

også felles for alle. 

 

Informasjon og veiledning 
Informasjonsarbeidet skal rettes mot dette: 

Gjøre kjent hvilke tilskottsordninger som fins, både til investeringer og til drift innafor 
de ulike delemnene og hva som kreves for å kunne søke samt kunngjøre 
søknadsfrister. 
Offentliggjøre hvor og når aktivitetstilbud er og hvor leke- og idrettsanlegg og tur- og       
fritidsområder fins. 
Informere om kommunedelplanens emner innad i kommuneorganisasjonen og utad 
til befolkningen, politikere og næringsliv. 
Informasjon omkring allemannsretten og allemannspliktene gjøres kjent gjennom 
kommunens informasjonskanaler. 
Informasjon til brukere av naturen om særlig hensyn som må tas ved ferdsel i 
nedslagsfelt for drikkevannskilder, i beiteområder for småfe og rein (båndtvang, ikke 
uroe dyra på våren og forsommeren) og i rasutsatte områder. Informasjonen må gis 
på norsk, engelsk, tysk. Den må settes opp på informasjonstavler ved inngangen til 
områder og ved innfallsportene til kommunen. Alle gode informasjonskanaler må 
vurderes brukt. 

 
Lyngen kommune skal bistå lag og foreninger og privatpersoner med råd og veiledning i forhold til: 

 Planlegging og dimensjonering av anlegg for idrett, fysisk aktivitet, lek, lokale 
kulturhus, friluftsliv og kulturminnetiltak 

 Søkeprosessen for offentlige tilskuddsordninger 

 Rapportering for offentlige tilskudd 
 
Ishavskysten friluftsråd er Lyngen kommunes interkommunale samarbeidspart for friluftsliv, og har 
et særskilt veiledningsansvar på dette området.  
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TellTur er et elektronisk turregistreringssystem som driftes og finansieres av friluftsrådet, hvor alle 
turene i Lyngen Turtrim er registrert. 

 
Informasjonsarbeidet skal rettes mot og i samarbeid med lag og foreninger, organisasjoner, 
privatpersoner og andre som har behov eller står ansvarlige for tilbudene.   
 
Kommunens hjemmeside og facebooksider må organiseres slik at den bidrar til folks kunnskap om 
tilbudene i kommunen. Det er viktig å koble de kommunale tiltakene og tilretteleggingen med 
Ishavskystens informasjonsarbeid.  
 

Sikring og tilrettelegging 
Lyngen kommune skal i sin planlegging sikre arealer og områder for friluftsliv, idrett, lek og lokale 
kulturhus og verne kulturminner ved å ta hensyn til disse behovene i kommuneplanens arealdel. 
Atkomst til områder skal også sikres. Arealplanen er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. 
En rekke lover kommer til anvendelse i denne sammenhengen, deriblant friluftsloven, 
naturmangfoldsloven, skogbruksloven, kulturminneloven og motorferdselloven. Disse omtaler bruk 
og vern av områder, og må tas hensyn til i all planlegging.  
 
 Kompetanse 
 
Lyngen kommune må sørge for at administrasjonen har kompetanse til å gjennomføre 
kommunedelplanen og kapasitet til å gjøre det.  En delstilling som idrettskonsulent bør utredes, ikke 
minst fordi kommunen etter hvert står som eier av store idrettsanlegg. 
Kompetanse blant befolkningen, og spesielt i lag og foreninger, i bruk av og innsikt i innholdet av 
kommunedelplanen vil på sikt kunne fremme intensjonen med planen. 
I det fortsatte arbeidet med kulturminnedelen er det behov for kompetanse i bruk av kulturminner i 
verdiskapning, finne gode måter å organisere skjøtsel av kulturminner og utvikle kompetanse i 
formidling av kulturminner.  God kompetanse i hvordan kommunens vernevedtak fungerer i praksis 
er også nødvendig. 
 

 Økonomiske virkemidler 

A) Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger 
Det gis et kommunalt grunntilskudd til lag og foreninger og et etter aktivitet. 
 
Lyngen idrettsråd gir innstilling på idrettens andel av tilskuddet i forkant av behandling i 
Levekårsutvalget.  
 
B) Tilskudd til anleggsutbygging 
Kommunen har gitt tilskudd samt lånegarantier til f.eks. tråkkemaskiner. I tillegg har kommunen i en 
del tilfeller forhåndsdekket forventa spillemidler eller også tatt hele utbygginga i kommunal regi. 
 
Kommunale tilskudd kan tildeles anlegg som er forhåndsgodkjent og prioritert i kommunedelplanen.  
 
C) Gratis treningstid i kommunale bygg  

Lyngen kommune gir gratis treningstid for lag og foreninger og andre sammenslutninger som ønsker 
å benytte kommunale bygg og anlegg på ettermiddags- og kveldstid. Tiltak rettet mot barn og unge 
skal gis prioritet. 

D) Lyngen kommune er medlem av Tilskuddsportalen.  Det nyter også lag og foreninger godt av. 

E) Fylkeskommunale tilskudd eller tilskudd som forvaltes av Fylkeskommunen (Se hjemmesiden):  
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Spillemidler til ordinære idrettsanlegg skjer iht. «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 

idrett og fysisk    aktivitet»                                                                                     
Spillemidler til nærmiljøanlegg iht. «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk  

aktivitet»   

Tilskudd til bygging og vedlikehold av lokale kulturhus                                                                                   
                      Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 
         Friluftslivsaktiviteter 
        Tilskudd til sikring av friluftsområder 
        Tilskudd festivaler 
         Redningsplanken (Fylkeskommunal tilskudd til verneverdige bygg og anlegg) 
 

       Forvaltes av DNT: Tilskudd til løypetiltak i fjellet mv  
 
F) Tilskudd som forvaltes av Riksantikvaren:                                                                                                              
Tilskott til bevaring av kulturminner:    Bygninger og anlegg etter 1537 
                 Tekniske og industrielle kulturminne 
                  Verdiskaping 
G) Tilskudd forvaltet av Sametinget: Samiske kulturminne og kulturmiljø 
H) Tilskudd forvaltet av Kulturminnefondet: Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til 
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. 
 
I) Tilskudd forvaltet av kommunen: SMIL-midler i landbruket. «Eksempel på tiltak innen 
kulturlandskap kan være ivaretaking av biologisk mangfold, gammal kulturmark, kulturminner og 
kulturmiljøer (inkludert verneverdige bygninger). Videre kan aktuelle tiltak være tilrettelegging for 
mer laglig tilkomst og opplevinger i landskapet.) 
 
J) Tilskudd fra Fortidsminneforeningen: Til istandsetting og tradisjonshåndverk 
 
K) Tilskudd fra stiftelser og fond: Mulige tilskudd kan en finne i Tilskuddsportalen.  
 
Tilskuddordninger kan endres over tid. Opplysninger om tilskudd finneren gjerne på hjemmesidene. 
 

Samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner og eksterne myndigheter. 
 
Forutsetningen for hele kommunedelplanen bygger på et godt fungerende samarbeid både innad i 
kommunen og med nevnte parter. Gjensidig tillit og kjente kontaktpersoner er viktig. Oppdaterte 
telefonnumre, navn på kontaktpersoner, postadresser og e-postadresser er en forutsetning for 
samarbeid. Lyngen kommune og lag og foreninger må ha faste rutiner for slike oppdateringer.  
Samarbeidets innhold vil stort sett være innafor det som er beskrevet i kapittel 3. 
 

Kulturprisen som er et stimuleringstiltak deles ut hvert annet år iht. kommunal regelverk. 
 

 

4.  Mål og strategier, kriterier for vurdering av behov og prioriteringer innafor 

delemnene 
 

Mål for folkehelse er tatt inn i pkt. 2.1.  Kommuneplanens samfunnsdel påpeker at strategien bør 

være tiltak som treffer bredt i aldersgrupper og/eller i hele befolkningen. Tiltak som omfatter alle 

barn og unge bør prioriteres. 

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/natur-og-miljo/tilskudd-natur-og-miljo/fysisk-tilrettelegging-for-friluftsliv-i-naermiljoet/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/natur-og-miljo/tilskudd-natur-og-miljo/friluftslivsaktiviteter/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/festivaltilskudd/
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot/Tilskot-til-bygningar-og-anlegg-etter-1537
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot/Tilskot-til-tekniske-og-industrielle-kulturminne
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot/Tilskot-til-samiske-kulturminne-og-kulturmiljoe
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Idrettsanlegg:  

Selv om tendensen er at flere driver fysisk aktivitet som uorganisert aktivitet i naturen, har 

idrettsanleggene en svært stor betydning, ikke minst for barn og unge. 

 

Mål: Alle grupper i befolkningen må ha muligheter til å nå idrettsanlegg i overkommelig avstand fra 

heimen.  

 Kravene i v-0732 til spillemiddelfinansierte anlegg må etterleves. 

 Bevare kvaliteten på eksisterende anlegg ved rehabilitering og satsing på systematisk 

internkontroll og vedlikehold. 

 Nye anlegg bør mest mulig legges i tilknytning til eksisterende anlegg. 

 Anlegg som øker bredden i aktivitetsmuligheter sommer og vinter prioriteres. 

 Nærmiljøanlegg bør ligge i tilknytning til skole og barnehage og i sentrumsområder 

for lavterskeltilbud.  Skolene og barnehagene bør utarbeide planer for sine 

uteområder og områder de nytter som ledd i å nå deres særlige mål.  Nye ballbinger 

nedprioriteres. 

 Anleggene finansieres med egenkapital, dugnader og spillemidler, lån og kommunale 

tilskudd og andre tilskudd. 

 Forsvarlig drift av anlegget i framtiden selv ved reduksjon i folketallet, må kunne 

dokumenteres. 

 Lag og foreninger skal motta kommunale tilskudd til drift av idrettsanlegg etter 

anleggsstørrelse og tilbud til barn og unge. 

 Idrettsrådet skal gi uttalelse til prioritering av midler til idrettslig formål. 

 Prioriteringer bygger på behov i lag og foreninger. 

 Behovet for arealer tas inn i kommuneplanen. 

 

Kulturhus:  

 

Mål:  I alle bygdelag bør det være lokaler for kulturell aktivitet som er universell utformet  og for alle 

aldersgrupper. I kommunesentret må det være et kulturbygg for hele kommunen.  

 Bevare kvaliteten på eksisterende kulturhus og klubbhus ved rehabilitering og satsing 

på systematisk internkontroll og vedlikehold. 

 Avsette arealer i sentrumsplanen og starte planlegging av kulturbygg. 

 Kommunen gir tilskott til bygging og årlig drift av kulturhus etter aktivitetsnivå. 

 Forsvarlig drift av anlegget i framtiden selv ved reduksjon i folketallet, må kunne 

dokumenteres.  

 Ved fare for nedlegging av kulturhus pga. nedgang i medlemskap og 

alderssammensetning må laget søke samarbeid med kommunen og andre lag og 

foreninger. 

  

Fysisk aktivitet: 

Mål: Holde samme nivå på aktiviteter som fungerer godt mht. omfang og trivsel innafor fysisk 

aktivitet.  Stimulere til økt fysisk aktivitet for de som har for lite iht. nasjonale mål ved 

lavterskeltilbud og aktiviteter som favner bredere eller er mer tilpasset behovene. 

 Prioritere anlegg som gir stor helsegevinst for mange.  



36 

 

 Flere kilometer med gang –og sykkelstier planlegges og bygges i samarbeid med 

overordna myndigheter. 

 Tilrettelegge for trygge aktiviteter på is med gode kontrolltiltak og varsling. 

 Muligheter for flere aktiviteter ute i skole og barnehage ved god planlegging av 

uteaktivitetsområder. 

 Kartlegge skoler og barnehagers uteområder og lage en oversikt over hva de har av 

grønne kvaliteter, og liste opp hvordan disse kan brukes i undervisningen og samtidig 

nå målet om fysisk aktivitet. 

 Gratis utlån av sports og friluftsutstyr utvides. 

 Økonomisk stimuleringsmidler til oppkjøring av skiløyper utvides.  

 Kartlegge behov for lavterskeltilbud og målrette tiltak mot de som har lavt fysisk 

aktivitetsnivå. Det kan innebære å stimulere til bygging av turløyer som er universell 

utformet. 

 Sikre at kommunens tilrettelagte friluftslivsområder for rullestolbrukere oppfyller 

kravene til funksjonshemmede, jf. friluftsrådets rapport «Kartlegging av 

tilgjengelighet for funksjonshemmede i tilrettelagte friluftsområder» (2017).  

 Fortsatt gratis utleie til lag og foreninger av kommunale anlegg. 

 Tjenlige åpningstider for svømmehallene. Barn og unge fra familier med dårlig 

økonomi skal også ha mulighet til å delta.  

 Fortsette med kommunale driftstilskudd til lag og foreninger. 

 Prøve å styre bruk av sykkel i sårbar utmark med tilretteleggingstiltak. 

 Prøve å hindre brukerkonflikter mellom næring, lokalbefolkning og turister ved 

informasjonsarbeid på flere språk. 

 

 

Friluftsliv 

Fysisk aktivitet i form av tradisjonelt friluftsliv er den aktiviteten som treffer flest mennesker. 

Mål: Kommunen skal i samarbeid med grunneiere, bygdeutvalg, beitenæringen, Ishavskysten 

friluftsråd og myndigheter legge til rette for allsidig friluftsliv samtidig som hensynet til folkehelsen og 

miljøet sikres. 

 

 «Friluftskartleggingen» er et grunnlagsdokument for arbeidet. 

 Det må tas hensyn til beitenæringene når det tilrettelegges for friluftsliv. 

 Det skal ikke stimuleres til økt bruk for turisme i hensynssoner for 

drikkevannskilder. 

 For å sikre produksjonstap på beite og sikre rent drikkevann skal det settes opp 

informasjonstavler med opplysninger om å unngå forurensing av drikkevann, unngå 

å forstyrre beitedyr, spesielt tidlig i beitesesongen, lukking av grinder, bruke stier og 

skogsveier, bruke parkeringsplasser og toaletter i tilknytning til dem.  Denne 

informasjonen gis på flere språk.  Disse informasjonene må også spres på digitale 

nettverk, hos turistnæringen og ved innfartsveiene til kommunen. 

 Tilrettelegging for friluftstiltak med parkering og toaletter skjer iht. prosjektplanen 

for slike tiltak.  Planen er under utarbeidelse. 
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 Turkartpakke for Lyngen kommune i målestokk 1: 50 000 lages i samarbeid med 

Ishavskysten friluftsråd. 

 Kommunen skal ikke merke eller beskrive løyper som fører inn i rasfarlig områder. 

 Lavterskelområder og der mange brukere kan nås skal prioriteres ved stier og 

løyper og andre friluftstiltak. 

 Friluftstiltak som også angår kulturminner bør vies ekstra oppmerksomhet, ikke 

minst dersom det kan skape verdiøkning ved bruken. 

 Lag og foreninger som stimulerer til økt allsidig friluftsliv bør prioriteres ved 

tildeling av anleggs og driftstilskudd. 

 Behovet for informasjon til innbyggerne om bredden og områdene for friluftsliv må 

ivaretas samtidig som en gir opplysninger om spesielle hensyn som må tas. 

Kulturminner: 

Mål: Kommunen skal i planperioden få oversikt over alle registrerte kulturminner og komme i gang 

med systematisk registrering av kulturminner etter 1537 som ledd i å verdsette og listeføre de mest 

verdifulle. Vernetiltak vurderes i forkant av areal- og reguleringsplaner. 

Tiltak for skjøtsel settes i gang i samarbeid med grunneiere og bygdeutvalg.                                                 
I  KIK-prosjektet er delmålene uttrykt slik utover målet å lage kommunedelplan;                                                                                                                 
-Få en samlet oversikt over registrerte kulturminner i kommunen og en strategi for å kartlegge 

uregistrerte og starte registreringsarbeidet. 

 -Øke kompetansen om kulturminner i administrasjonen i kommunen 

 -Øke kompetansen blant lokalpolitikerne i kommunen. 

-Øke viten om, interesse for og engasjement for kulturminnebevaring i grendeutvalgene og 

befolkningen generelt.   

- Gi beslutningsorganene et godt hjelpemiddel i arbeidet med å prioritere ressursbruken i 

bevaringa av de viktigste kulturminnene. 

-Ivareta folkehelseperspektivet og krav til universell utforming i planen for kulturminner så 

langt det er realistisk og økonomisk forsvarlig. 

-Gi planen en så lesbar form at den også kan nyttes som informasjonskilde i skole og i 

befolkninga generelt. 

 

 Det må avsettes personell og økonomi til kulturminnearbeidet. 

 Opplæring i verdisetting av kulturminner må skje i 2018. 

 Flere må få opplæring i registrering av kulturminner.  Samarbeid med historielaget 

avtalefestes om nødvendig. 

 Registreringen foretas fra nord til sør innafor bygdeutvalgsområdene og i 

samarbeid med dem.  Men også eierne kan oppfordres til å få sine kulturminner 

registrert i Kulturminnesøk og i Askeladden (som listeførte kulturminner). 

 Verdisettingen gjøres både innafor grendeutvalgsgrensene og til slutt blant alle 

kommunens kulturminner for endelig listeføring. 

 Kulturminner som kommunen øsker fredningsvedtak om som hensynssoner, krever 

et grundig forarbeid iht. Planloven. 

 Oppfordrer historielaget til å framskaffe opplysninger om kulturminnene og 

historier knytta til dem.  Til dette arbeidet kan kanskje også ungdomsskoleelever 

nyttes i samråd med skolene. 

 Verdifulle kulturminner for samfunnet må sikres og ha skjøtsel i samarbeid med 

eierne, kommune og bygdeutvalg slik at de kan nyttes til verdiøkning for grunneier, 

institusjoner og næringsliv.  Økonomiske støtteordninger fins.  Kommunen kan og 
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gjøre vedtak om fritak for eiendomsskatt for listeførte kulturminner som 

stimuleringstiltak. Kompetanse om skjøtsel fins bl.a. hos regionale 

kulturminneforvaltere og riksantikvaren.  Kulturminner som er i bruk blir også 

lettere bevart. 

 I den årlige rulleringen av handlingsplanen må en sikre framgang i planarbeidet og 

at nyerverva kunnskap føres videre til besluttende organer i kommunen. 

 

 

 

5.0    Handlingsplan for «Kommunedelplanen for idrettsanlegg, fysisk aktivitet 

og friluftsliv, kulturhus og kulturminner»  
         

                                                  

                                                                                  

5.1 Handlingsprogram for nærmiljøanlegg 2017-2024 

 

 

Prioriteringer for nærmiljøanlegg 2017-2024    

Prioritet Anlegg Utbygger Status 

Antatt 
kostnad i 
tusen kroner 

1 

Prestelvparken nord Lyngen kommune Søkt om spillemidler 
2017 640 

2 

Fiske og tursti Lyngen jeger og 
fisk 

Planlegges 300-800 kr pr 
m turvei 

3 

Rasteplass med 
toalett og gapahuk 

Lyngen jeger og 
fisk 

Planlegges Stipulert 150 
tusen 

4 

Skateparken Lyngen kommune Gjenoppbygging 

10 

5 

Ballbinge Lyngsdalen Furuflaten il Rehabilitering 

  

6 Ballløkke Jægervatn Jægervatn il Rehabilitering 250 

7 

Ballbinge Kavringen 
barnehage 

Lyngen kommune Rehabilitering 

100 

8 

Ballbinge 
Sommersete 

Lyngen kommune Rehabilitering 

100 

9 

Natur og kultursti 
Gamslett 

Lyngen kommune Planlegges 

100 

10 

Natur og Kultursti 
Gamelva -Storåsen 

Svensby 
utviklingslag 

Planlegges 

 ? 

 

   

 

Kostnadene bygger for en del på opplysninger fra idrettslagene  
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5.2 Handlingsprogram for ordinære idrettsanlegg 2017-2024 

 

Prioriteringer for ordinære idrettsanlegg 2017-2024  

Prioritet Anlegg Utbygger Ny / rehabilitering 

 
Antatt kostnad 
i tusen kroner 

1 

Svømmehallen Lyngen kommune Søkt spillemidler 2017 

17000 

2 

Lenangshallen Lyngen kommune Søkt spillemidler 2017 

18500 

3 

Rehabilitering 
sportsdekke 
Lyngenhallen 

Lyngen kommune Søkt spillemidler 2017 

220 

4 

Rehablitering av 
Lyngenhallen Fase 1 

Lyngen kommune Søkt spillemidler 2017 

2500 

5 Tidtakerbu/garasje Jægervatn il ny 250 

6 Lysløype Jægervatn Jægervatn il Rehabilitering 200 

7 

Lysløype 
Lenangsstraumen 

Lyngstuva sk Ny 

1200 

8 

Turkartmappe Lyngen Ishavskysten  Ny 

570 

9 

Lager friidrettsutstyr 
Lenangen  mv 

Lyngen kommune Ny 

200 

10 Idrettshus Jægervatn il Rehabilitering 500 

11 Klubbhus Lyngstuva Lyngstuva  sk Rehabilitering 800 

12 Tennisbane  Jægervatn il Rehabilitering 250 

13 

Leirduebane Lyngen jeger og 
fisk 

Ny 

  

14 

Lyngsalpan crossbane Lyngsalpan 
scooterforening 

Ny 

3500 

15 

Crossbane for 
motorsykler mv 

Lyngen jeger og 
fisk 

Ny 

  

16 

Klubbhus Lyngen 
alpinklubb 

Lyngen alpinklubb Tilbygg 

600 

17 

Skilting ved turstier 
og innfartsveier 

Lyngen kommune Ny 

200 

Prioriteringene skal fungere slik at ved årlig rullering tar en med så mange anlegg som en har 

idrettsfunksjonell godkjenning for i den rekkefølge prioriteringa viser.  
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18 

Rehabilitering av 
Lyngenhallen Fase 2 

Lyngen kommune  Rehabilitering 

7000 

Kostnadene er for en del oppgitt av idrettslagene. 
 

 
 

Prioriteringene skal fungere slik at ved årlig rullering tar en med så mange anlegg som en har 

idrettsfunksjonell godkjenning for i den rekkefølge prioriteringa viser.  

 

 

5.3 Handlingsprogram for kulturhus 2017-2024 

Prioriteringer for kulturhus 2017-2024    

Prioritet Anlegg Utbygger Nytt / rehabilitering Status 

Kostnad i 
tusen kr 

1 
Lenangen 
skole,kulturbyggdel 

Lyngen kommune Ny 
Søkt 2017  

2 Bygdetun Lenangsøyra il Rehabilitering Tak,golv,kjeller 680 

3 

Lyngseidet 
kulturhus 

Lyngen kommune Ny 

  ? 

Prioriteringene skal fungere slik at ved årlig rullering tar en med så mange anlegg som en har 

idrettsfunksjonell godkjenning for i den rekkefølge prioriteringa viser.  

 

 

5.4 Handlingsprogram for nærmiljø - og ordinære idrettsanlegg, 

 uprioritert liste 2018-2029 

 

Uprioritert liste over idrettsanlegg, 2018-2029   

 Anlegg Utbygger Nytt / rehabilitering Status 

1 

Geitnes 
nærmiljøanlegg 

Karnes-Lyngen il Ny, nærmiljø 

Planlegges 

2 

Lekeplass øvre Jensvoll Øvre Jensvoll vel Ny, nærmiljø 

Planlagt 

3 

Nærmiljøanlegg 
Eidebakken skole 

Lyngen skole Ny, nærmiljø Planlegges 

4 

Nærmiljøanlegg 
Lyngsdalen 
oppvekstsenter 

Lyngen skole Ny, nærmiljø Planlegges 

5 

Nærmiljøanlegg 
Lenangen skole 

Lyngen skole Ny, nærmiljø Planlegges 

6 

Gymsalen Oksvik Lyngen 
kommune 

Rehabilitering ordinær 
idrettsanlegg   

7 

Universell utformete 
turløyper 

  Ny, nærmiljø/ordinær 
anlegg Planlegges 

8 

Skøytebane Lenangen 
skole 

  Ny, ordinær 
idrettsanlegg 

Planlegges 

9 Rydding av turstier   Rehabilitering Planlegges 
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10 

Styrketreningsrom 
Furuflaten 

  Ny, ordinær anlegg Planlegges 

11 

Universell utformete 
fiskeplasser 

  Ny, 
nærmiljø/friluftstiltak 

Planlegges 

 

 

 

 5.5 Handlingsprogram for fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2024 

 

 
 

Ved rullering av kommuneplanens arealdel må en ta med sommer-/vintertur løypetraseer, 
eksiterende og framtidige, for å fremme helse, idrett og friluftsliv. 

 

Prioriteringer for fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2024 (kostnader i 1000 kr)

Tiltak Beskrivelse Igangsatt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lyngen turtrim/spreke lyngenungeroppfølging 2017 50 50 50 50 50 50 50 50

Parkeringsplasser
Eget prosjekt. 

Nyanlegg (Kostnad og prioritering iht prosjektet)*

Toaletter ved parkering

Eget prosjekt. 

Nyanlegg (Kostnad og prioritering iht prosjektet)*
Gang og sykkelstier nyanlegg (kostnader  etter prioritet lengde og sted)

Gang og sykkelstier vedlikehold 100 100

Universell utformete 

turløyper nyanlegg (kostnad pr meter  300-800 kr)

Rastepunkter ved stier nye 10 10 10 10 10 10 10 10

Utstyr for islegging av 

baner ny 10

Gratis utlån av 

friluftsutstyr 10 10 10 10 10 10 10

Økt tilskudd til 

løypetrakking 2018 40 40 40 40 40 40 40

Oppslagstavler og 

merking av turstier

Ved  merka stier  

og innfallsport 

til  kommunen
2018 50 30 30 30

Digital informasjon 30 30 30 30 30 30 30

Drift av svømmehaller til fysisk aktivitet

Drift av idrettshaller til fysisk aktivitet

Selvlukkende 

utmarksporter Ved alle merka stier 10 10 10 10 10 10 10 10

Vedlikehold av  

Vardoveien 150 150 150 150 150 150 150

Feveien Svensby 

Storsteinnes Sti 

Ullsnes -Svensby Stirydding

* I  de delene av kommunen der det er mest utfart,  må oppføring av sanitæranlegg 

prioriteres og intensiveres.

Dette er tiltak som videreføres med endra kostnader eller nye tiltak. Tiltak som er i gang tas derfor ikke med her.

Informasjon om tidligere igangsatte tiltak finnes i forrige utgave av kommunedelplanen.

Drift av svømmehaller og idrettshaller har egne budsjetter og tas med for å vise at de er viktige  arenaer for fysisk aktivitet. 

Kostnadssummene gir en pekepinne på  hvilket nivå en kan påregne kostnader i .
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                   Skigåing gir naturopplevelser og fysisk aktivitet for små og store. Foto L.G. 

 

5.6  Handlingsprogram for kulturminner 2017-2024. 

 

 

1 Beskrivelse av tiltak Innsatsområde Tid Deltakere

kostnad i 

tusen kr

2

0,2  stilling til 

kulturminnearbeid forvaltning 2018-2024 Kommunestyret 100 pr år

3 Kompetanseheving

Opplæring i kulturminner og 

forvaltning av dem 2017-2024

administrasjon, politikere, 

lokalbefolkning 8 pr år

4

Informasjon om kulturminner 

og kulturminnearbeid

Målgruppe: politikere, 

bygdeutvalg, historielag, 

lokalbefolkning 2017-2024 kommuneadm/kulturkontor 3 pr år

5

Ferdigstille 

kommunedelplanen Forvaltning des.17

Prosjektgruppe,kommune-

styret

6

Intensjonsavtale mellom 

Historielag og  kommunen Kulturminneregistrering høst 2017

Kulturadm/nevnte lag

5 pr år

7

Starte arbeidet med å avklare 

registrering av kulturminner 

omtalt i planen Kulturminneregistrering

høst 2017-

vår 18

Prosjektleder, historielaget

8

Innhente dokumentasjoner om 

kulturminner som kan 

registreres Kulturminneregistrering

høst 2017-

vår 19

Historielaget, grendeutvalg

9 Opplæring i verdisetting Kompetanseutviding vår 2018

Kulturkonsulent. Historielag, 

Fylkeskommunen 3

10

Registrere kulturminner  som 

er klar for det i kulturminnesøk

Forvaltning vår 2018 Kulturkonsulent i samarbeid 

med . Historielag, 

Fylkeskommunen, ev. 

Sametinget

11

Verdisette registrerte 

kulturminner

Forvaltning vår 2018 Kulturkonsulent i samarbeid 

med . Historielag, 

Fylkeskommunen,ev. 

Sametinget

12

Lag forslag til  listeføring

Forvaltning

vår/somme

r 2018-2024 Kulturadministrasjon

13

Opplæring i 

kulturmineregistrering Kompetanseutvidning vår 2018 Kulturkonsulent, Historielaget 1

14

Forberede og starte opp 

kulturminneregistrering  i  

Nord-Lenangen grendelags 

område

Kulturminneregistrering mai-juli 

2018

Kulturkonsulent, Historielaget, 

grendeutvalget

0
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15

Forberede og starte opp 

kulturminneregistrering  i  Sør-

Lenangen grendelags område

Kulturminneregistrering Aug-okt 

2018

Kulturkonsulent, Historielaget, 

grendeutvalget

2

16

Verdisette registrerte 

kulturminner

Forvaltning høst 2018 Kulturkonsulent i samarbeid 

med . Historielag, 

Fylkeskommunen, ev. 

Sametinget

17 Lag forslag til  listeføring Forvaltning høst 2018 Kulturadministrasjon

18

Opplæring i skjøtsel av 

kulturminner

Forvaltning Vinter /vår 

2019

Grendeutvalg, historielag, 

kulturkonsulent

3

19

Skjøtsel av ett kulturminne i 

grendeutvalgsområdene.  Plan 

for skjødsel Kaldfare  bro.

Forvaltning Vår 2019 Grendeutvalg, historielag, 

kulturkonsulent, Rottenvik 

grendelag

20

Informasjon om skjøtsel av 

kulturminner, hvem hva , 

hvordan og når. Utvikle 

strategier for skjøtsel og 

skjødseltiltak som del av 

rullering av handlingsplanen.

Forvaltning vår 2019 Eiere av verneverdige 

kulturminner , administrasjon, 

politikere, grendeutvalg

21

Rullering av handlingsplanen. 

Rulleringa skal si hvilke 

grendelagsområder som skal 

ha registrering av kulturminner 

og oppfølging av det. Det 

vurderes å korte ned på tida 

som er en trenger til å 

gjennomføre 

kulturminneregistreringa i 

hele kommunen slik at en kan 

ha listeført kulturminnene og 

registrert dem i Askeladden i 

løpet av 2020.  Ny 

handlingsplan i forhold til det.  

Eventuell politisk 

listeføringsvedtak.

Forvaltning og politisk 

vedtak

nov.18 Kulturkonsulent, politikere, 

høringsinnstanser

22

Oversikt over SEFRAK i 

kommunen. Liste blir vedlegg 

til kommunedelplanen

Forvaltning høst 2019 Kulturkonsulent

23

Kulturminner i skole og 

barnehage

Opplæring og forvaltning høst 2019 Styrere og 

rektorer,kulturkonsulent

24

Forberede og starte opp 

kulturminneregistrering  i  

Lenangsøyra-Jægervatn 

grendelags område

Kulturminneregistrering mai-juli 

2019

Kulturkonsulent, Historielaget, 

grendeutvalget

2

25

Forberede og starte opp 

kulturminneregistrering  i  

Svensby grendelags område

Kulturminneregistrering Aug-okt 

2019

Kulturkonsulent, Historielaget, 

grendeutvalget

2

26

Verdisette registrerte 

kulturminner

Forvaltning høst 2019 Kulturkonsulent i samarbeid 

med . Historielag, 

Fylkeskommunen, 

ev.Sametinget

27 Lage forslag til  listeføring Forvaltning høst 2019 Kulturadministrasjon

28

Rullering av handlingsplanen. 

Rulleringa skal si hvilke 

grendelagsområder som skal 

ha registrering av kulturminner 

og oppfølging av det. Vedta 

listeførte kulturminner.

Forvaltning og politisk 

vedtak

nov.19 Kulturkonsulent, politikere

29

Opplæring i skjøtsel av 

kulturminner

Forvaltning Vinter /vår 

2020

Grendeutvalg, historielag, 

kulturkonsulent

3
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30

Skjøtsel av ett kulturminne i 

grendeutvalgsområdene

Forvaltning Vår 2020 Grendeutvalg, historielag, 

kulturkonsulent

31

Kulturminner i verdiskapning Forvaltning vinter 2020 Grunneiere, næringsliv, 

kulturkons

2

32

Formidling av kulturminner Forvaltning opplæringsorg vinter 2020 Skole, historielag, kulturkontor 5

33

Forberede og starte opp 

kulturminneregistrering  i  

LYNGSEIDET grendelags 

område

Kulturminneregistrering mai-juli 

2020

Kulturkonsulent, Historielaget, 

grendeutvalget

2

34

Forberede og starte opp 

kulturminneregistrering  i  

Koppangen grendelags område

 Kulturminneregistrering Aug-okt 

2020

Kulturkonsulent, Historielaget, 

grendeutvalget

2

35

Verdisette registrerte 

kulturminner

Forvaltning høst 2020 Kulturkonsulent i samarbeid 

med . Historielag, 

Fylkeskommunen, ev. 

Sametinget

36

Lag forslag til midlertidig 

listeføring

Forvaltning høst 2020 Kulturadministrasjon

37

Rullering av handlingsplanen. 

Rulleringa skal si hvilke 

grendelagsområder som skal 

ha registrering av kulturminner 

og oppfølging av det.

Forvaltning og politisk 

vedtak

høst 2020 Kulturkonsulent, politikere

38

Forslag til listføring. Politisk 

vedtak

Forvaltning og politisk 

behandling

nov.20 Kulturkons, politisk utvalg, 

kommunestyret

39

Informasjon om vern av 

kulturminner iht. Planloven

Forvaltning og politisk 

behandling

høst 2020 Eiere av kulturminner som er 

verdifulle, administrasjon, 

politikere

40

Forberede og starte opp 

kulturminneregistrering  i 

Oksvik og Furuflaten 

grendelags områder

Kurs for grendeutvalg. 

Kulturminneregistrering

april-

september 

2021

Kulturkonsulent, Historielaget, 

grendeutvalget

3

41

Verdisette registrerte 

kulturminner

Forvaltning juli/oktober 

2021

Kulturkonsulent i samarbeid 

med . Historielag, 

Fylkeskommunen

42

Lag forslag til  listeføring og 

eventuelle forslag til 

hensynssoner mv

Forvaltning høst 2021 Kulturadministrasjon

43

Verdisette alle registrerte 

kulturminner

Forvaltning høst 2021 Kulturkonsulent i samarbeid 

med . Historielag, 

Fylkeskommunen, ev. 

Sametinget

44 Lage forslag til  listeføring Forvaltning nov.21 Kulturadministrasjon

45

Høring listeforslag 

verneverdige kulturminner

Forvaltning januar-

febr.2022

Kulturadministrasjon, 

historielag, grendeutvalg, 

faginstanser

46

 Vedtak liste verneverdige. Forvaltning og politiske 

vedtak

vår 2022

Kulturadm.Politiske utvalg

47

Lage plan for skjødsel av 

utvalgte kulturminner som del 

av rullering av handlingsplanen

forvaltning høst 2022 Kulturadm. Grendeutvalg. 

Historielag, Politiske utvalg

2

48

Opplæring i bruk av 

kulturminner som verdiøkning

Kurs. Forvaltning. Samarbeid 

Nord-Troms?

vår 2023 Kulturadm.Politiske utvalg. 

Næringsliv. Grunneierorg.

50

49

Seminar. Kulturminner i 

verdiformidling

Forvaltning. Skoler og 

barnehager høst  23 Kulturadm. Oppvekst

15

50 Revisjon kommunedelplanen forvaltning. Politiske utvalg 2024 Plangruppe 200

Handlingsplanen rullers slik at de gjenværende grendene også får registrert sine kulturminner.

Strategidelen  legges til grunn for videre rulleringer.
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 Handlingsplanen rullers slik at de gjenværende grendene også får registrert sine 

kulturminner.  Dette må gjøres slik at om det er mulig, må en prøve å få registrert alle kulturminner 

ferdig i løpet av 2020.  Strategidelen legges til grunn i rulleringsarbeidet. 

 

 

 
5.7 Årlig rullering av handlingsprogrammene 
 

Handlingsprogrammene skal rulleres årlig i november.  Rulleringen skal sikre at prioriterte tiltak 
kommer med.  Ved rullering av handlingsprogrammene for idrettsanlegg og kulturhus for søknad om 
spillemidler skal alle søknader som har idrettsfunksjonell godkjenning, prioriteres i handlingsplanen. 
Ved årlig rullering av handlingsplanene (kap.5.1 og 5.2) bør det framkomme hvordan finansieringen 
av utbyggingene er stipulert i forhold til spillemidler og øvrig finansiering. 
 
Handlingsprogrammet for kulturminner skal sikre at målene for emnet i kommunedelplanen nås. 
Hele kommunen skal i perioden ha fått registrert og verdivurdert kulturminner. 
 
I tillegg skal en ved rulleringa særlig sikre at kapittel 3 og kapittel 4 blir ivaretatt. 
 

 

 

6. Definisjoner 

Idrett: Med idrett forstås fysisk aktivitet i form av organisert trening, eller konkurranse i den 
organiserte idretten. 
 
Fysisk aktivitet: Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, 
herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.  
 
Friluftsliv: Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i 
fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser 
 
Idrettsanlegg: I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av 
idrettsanlegg: 
 
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene eller områdene skal være fritt 
allment tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for 
lokalbefolkningen for øvrig. 
  
Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigete anlegg som fremgår av publikasjonen V-0732 – om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De ordinære tilskuddsberettigete anleggstypene er i 
hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten.  
 
Kulturhus er lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. For eksempel 
kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum 
eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. 
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Automatisk fredet kulturminne 
Et automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt 
vedtak. Disse kulturminnene er automatisk fredet: 
•faste kulturminner fra før 1537 
•samiske faste kulturminner eldre enn 100 år 
•stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537 – 1649 
Fast kulturminne 
Betegnelsen brukes om jord- eller stedfaste kulturminner. Funn av gjenstander inngår som deler av 
et fast kulturminne så lenge de befinner seg i jorda eller under vann. 
Fredet kulturminne 
Et fredet kulturminne er et kulturminne som myndighetene tillegger så stor verdi at det må bevares 
for ettertiden. Et fredet kulturminne er automatisk fredet eller vedtaksfredet. 
En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer må 
godkjennes av myndighetene. Lovene som benyttes i dag ved fredning av kulturminner, er 
kulturminneloven og svalbardmiljøloven 
Kulturmiljø 
Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 
Også naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i et kulturmiljø. 
Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et industriområde 
med fabrikker og boliger. 
Kulturminne 
Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også 
steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med 
kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne. Kulturminner kan for 
eksempel være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra 
tidligere tider eller fra vår egen tid. Det skilles mellom løse og faste kulturminner 
SEFRAK-bygning 
Betegnelsen brukes om bygninger som ble registrert i regi av SEFRAK (Sekretariatet for registrering av 
faste kulturminner) i årene 1975-1995. Registreringene omfatter i prinsippet alle bygninger bygget 
før 1900, men enkelte områder ble grensen satt noe lenger fram i tid, for eksempel i Finnmark alle 
bygninger før 1945. Det eneste kriteriet for registrering var antatt alder på bygningen. 
 
Sikring 
Sikring innebærer alle tiltak for å beskytte kulturminner og kulturmiljøer mot skade og tap. Sikring 
kan blant annet dekke istandsetting, vedlikehold og skjøtsel, dokumentasjon og juridiske tiltak. 
Sikring kan også skje ved arkeologisk utgravning for å ta vare på kulturminnets kunnskapsverdi. 

 

Sikring kan også bety sikring av viktige arealer til friluftsliv gjennom oppkjøp av friluftsområder til 
allmennheten. 
 

Skjøtsel 
Med skjøtsel menes regelmessige vedlikeholdstiltak, for eksempel vegetasjonspleie, for å ivareta et 
kulturminne og/eller et kulturmiljø. Vedlikehold av eventuelle skilt, stier og ramper inngår også i 
skjøtselsbegrepet. 
Verdiskaping 
Verdiskaping i en bred sammenheng betegner hvordan kulturarven kan aktiviseres som ressurs i 
arbeidet med å skape både økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige verdier. 
Vernet kulturminne 
Et vernet kulturminne er et kulturminne som er vernet ved lov eller andre virkemidler. De viktigste 
lovene er kulturminneloven, plan- og bygningsloven, kirkeloven, svalbardmiljøloven og 
naturmangfoldloven. 
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Andre virkemidler for vern er statlige verneplaner, kirkerundskrivet, avtaler, listeføring, 
tilskuddsordninger med mer. 
Verneverdig kulturminne 
Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en 
kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. Betegnelsene verneverdig og 
bevaringsverdig betyr det samme og brukes om hverandre. De mest verneverdige kulturminnene er 
av nasjonal verdi. Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. 
Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern 
av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven. 
En annen måte å markere at et kulturminne er verneverdig på, er listeføring. 

 

     

7. Kilder 
 

Lyngen bygdebok Bind 1 og 2.     Forfatter Helge Guttormsen 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» Publikasjonskode V-

0732 fra Kulturdepartementet. 

Håndbok for lokal registrering.  Riksantikvaren 

Forvaltning av automatisk freda samiske bygninger.  Sametinget 

Sametings melding om areal og miljø. 

Kommuneplanens samfunnsdel.  Lyngen kommune 

Folkehelse 2016.  Lyngen kommune 

 

8.   Aktuelle nettsteder:  www.riksantikvaren.no 

http://kulturminnefondet.no/ 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-

okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-

miljotiltak-i-jordbruket 

https://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle 

www.anleggsregisteret.no 

    Kystinfo. 

    http://www.tromsfylke.no 
 

9.   Vedlegg 
Vedlegg:   9.1  Liste over idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lokale kulturhus  

 9.2   Liste og kart over registrerte kulturminner i Askeladden  
       9.3   Friluftskartleggingen 
        9.4   Liste over høringsinstanser 

 

 

 

http://www.riksantikvaren.no/
http://kulturminnefondet.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle
http://www.tromsfylke.no/
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Prestelvparken skal bli nærmiljøanlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Vedlegg  9.1 
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Navn Anleggsnr Byggeår Kategori Type Status Eier

Bygdetun grendehus 1938000101 1984- 85 og 88 Kulturbygg Lokalt kulturbygg Eksisterende Lenangsøyra il

Eidebakken skole ballbinge 1938001609 2017 Aktivitetsanlegg Ballbinge eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole balløkke 1938003301 1984 Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole garderobeanlegg 1938001605 2011 Diverse anlegg Udefinert Eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole gymnastikksal 1938001606 2012 Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole gymnastikksal 1938003302 1984 Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole svømmeanlegg 1938001601 2017
Bad og 

svømmeanlegg
Svømmebasseng Planlagt Lyngen kommune

Folkesti Jægervatnet 1938004702 2004 Friluftsliv Tursti Eksisterende Helselaget Vårvon

Furuflaten ballbinge 1938002703 2004 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende Lyngen kommune

Furuflaten kunstgress 1938000202 2003,12- 13 Fotballanlegg Fotball kunstgressbane Eksisterende Lyngen kommune

Furuflaten lysløype 1938000301 1969- 70,87 Skianlegg Skiløype Eksisterende Furuflaten il

Furuflaten miljøpark 1938007601 2010 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Furuflaten bygdeutvalg

Furuflaten småbåthavn 1938003401 1975 Friluftsliv Småbåthavn Eksisterende Furuflaten Småbåtforening

Furustua AL 1938000204 1990- 13 Kulturbygg Kulturbygg -  Andre lokaler Eksisterende Furuflaten il

Gamle kirkeveien Rottenvik 1938004302 1947 Friluftsliv Tursti Eksisterende Rottenvik bygdelag

Gamslett fritidspark 1938007902 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt Svensby utviklingslag

Geitnes fotballbane, kunstgress 1938000701 1959- 2010 Fotballanlegg Fotball kunstgressbane Eksisterende Lyngen kommune

Geitnes idretts- og friluftspark - 

aktivitetsløype,delanlegg 

friidrett,bueskytebane,mm.

1938007402 2012- 14 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Lyngen Karnes il

Geitnes idretts- og friluftspark - 

gapahuk
1938007403 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt Lyngen Karnes il

Geitnes idretts- og friluftspark, ulike 

småanlegg
1938007401 2010- 12 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Lyngen Karnes il

Gjerdvassbuhytta 1938004002 1971 Friluftsliv Dagsturhytter Revet Lyngseidet Hytteforening

Goalbarrihytta 1938004401 1988 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Koppangen- Skinnelv bygdelag

Jægervatn lysløype 1938000601 1988 Skianlegg Skiløype Eksisterende Jægervatn il

Jægervatn turområde 1938004701 1947 Friluftsliv Friluftsområde Urealisert

Jægervatnet nærmiljøanlegg 1938007301 2010 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Jægervatn il

Karnes fotballanlegg idrettshus 1938000703 1967- 2015 Idrettshus Idrettshus Eksisterende Lygen  Karnes il 

Karnes fotballanlegg, grus 1938000702 1981- 89 Fotballanlegg Fotball grusbane Eksisterende Lygen  Karnes il 

Karnes turløype 1938003801 1947 Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende Lyngen kommune

Knøttelia barnehage 

miniklatrejungel
1938008501 Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Planlagt

Lyngen kommune

Kvalvikhytta 1938003701 1975 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Kvalvikdalen  Hytteforening

Lattervika turområde 1938004801 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert

Lenangen skole - ballbinge 1938002503 2016 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende Lyngen kommune

Lenangen skole - Flerbrukshall 1938002511 2017- 18 Flerbrukshall Flerbrukshall, liten Planlagt Lyngen kommune

Lenangen skole - gymsal 1938002501 ? Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune

Lenangen skole - kulturbygg 1938002512 2017- 18 Kulturbygg Lokalt kulturbygg Planlagt Lyngen kommune

Lenangen skole - svømmehall 1938002502 1977
Bad og 

svømmeanlegg
Svømmebasseng Eksisterende Lyngen kommune

Lenangen skole juniorklatrejungel 1938002509 ? Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Planlagt

Lenangen skole klatrejungel 1938002508 2016- 18 Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Planlagt Lyngen kommune

Lenangen skole nærmiljøanlegg 1938002506 2003 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Lyngen kommune

Lenangen skole seniorklatrejungel 1938002510 LYNGEN Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Planlagt

Lenangen skole, delanlegg for 

friidrett
1938002505 2003 Friidrettsanlegg Delanlegg friidrett Eksisterende

Lyngen kommune

Lenangen skole, skileik 1938002504 1999 Aktivitetsanlegg Skileikanlegg Eksisterende Lyngen kommune

Lenangsøyra fotballanlegg 1938003201 1951- 95 Fotballanlegg Fotball grusbane Eksisterende Lenangsøyra il

Lenangsøyra fotballanlegg,lagerbygg 1938003202 1995 Idrettshus Lagerbygg(ikke spes Eksisterende

Lenangsøyra il

Lenangsøyra nærmiljøanlegg, 

ballbinge
1938003203 2004- 05 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Lenangsøyra il

Lyngen skyteanlegg - garderobe og 

teori-/aktivitetsrom
1938002607 2016 Idrettshus Garderobebygg Planlagt

Lyngen skytterlag

Lyngen skyteanlegg Eidebakken 

skytterhus
1938002603 1977 Idrettshus Idrettshus Eksisterende

Lyngen skytterlag

Lyngen skyteanlegg innendørsbane, 

Eideba
1938002606 2002 Skyteanlegg Skytebane (inne) Eksisterende

Lyngen skytterlag

Lyngen skyteanlegg, 200m 1938002605 2001 Skyteanlegg Skytebane 200m Eksisterende Lyngen skytterlag

Lyngen skytteranlegg, 100m 

Eidebakken
1938002604 2001 Skyteanlegg Skytebane 100m Eksisterende

Lyngen skytterlag

Lyngenhallen 1938005401 1996- 97 Fotballanlegg
Fotball Treningshall 

70x50
Eksisterende Lyngen kommune

Lyngenhallen 1938005402 1996 Friidrettsanlegg Delanlegg friidrett Eksisterende Lyngen kommune

Lyngenhallen klatrevegg 1938005403 tilskott 2017 Diverse anlegg Klatreanlegg (innendørs) Planlagt Lyngen kommune

Lyngsalpan gjeterbu Kvalvikfjellet 1938006202 2005 Friluftsliv Overnattingshytte Planlagt Lyngsalpan Gjeterbu

Lyngsdalen nærmiljøanlegg o-kart 1938006701 2006 Kart Orienteringskart Eksisterende Furuflaten bygdeutvalg

Lyngsdalen skole gymnastikksal 1938002701 1964 Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune

Lyngsdalen Skole, nærmiljøanlegg 1938002702 1999 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Urealisert

Lyngsdalen turløype 1938002301 1947 Friluftsliv Tursti Eksisterende Furuflaten il

Lyngsdalshytta 1938005501 1996 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Lyngsdalhytta  AL

Lyngseidet alpinanlegg 1938004101 1991- 96 Skianlegg Alpinanlegg Eksisterende Lyngseidet Alpinklubb

Lyngseidet lysløype 1938001801 1971- 2008 Skianlegg Skiløype Eksisterende Lyngen kommune

Lyngseidet lysløype lager 1938001802 1995 Idrettshus Lagerbygg(ikke spes Eksisterende Lyngen kommune

Lyngseidet nær-o-kart 1938008201 2008- 13 Kart Orienteringskart Eksisterende Troms orienteringskrets

Lyngseidet småbåthavn 1938004201 1988 Friluftsliv Småbåthavn Eksisterende Lyngseidet Båtforening

Lyngstuva kunstgressbane 1938002103 2015 Fotballanlegg Fotball kunstgressbane Eksisterende Lyngen kommune

Lyngstuva sp.kl. fotballanl. grusbane 1938002101 1980- 95 Fotballanlegg Fotball grusbane Eksisterende Lyngstuva SK

Lyngstuva sp.kl. klubbhus 1938002102 1982 Idrettshus Idrettshus Eksisterende Lyngstuva SK

Lyngstuva turområde 1938005101 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune

Nord-Lenangen ballbinge 1938006601 2007 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende UL Vaggas

Nord-lenangsbotn turområde 1938005301 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune

Oksvik skole ballbinge 1938003004 2006 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende Lyngen kommune

Oksvik skole balløkke 2 1938003003 1961 Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende Lyngen kommune

Oksvik skole gymnastikksal 1938003001 1987 Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune

Ørnes turløype 1938003601 1992 Friluftsliv Tursti Eksisterende Ørnes Vel

Ørneshytta 1938003602 1992 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Ørnes Vel

Polleidet fotballanlegg idrettshus 1938001103 1950- 80 Idrettshus Idrettshus Eksisterende Lyngen/Karnes il

Polleidet fotballanlegg, grusbane 1938001102 1975 Fotballanlegg Fotball grusbane Eksisterende Lyngen/Karnes il

Polleidet gressbane 1938001101 1950- 96 Fotballanlegg Fotball gressbane Eksisterende Lyngen/Karnes il

Polleidet idrettshus, innendørs 

skytebane 25m
1938001104 1981 Skyteanlegg Skytebane (inne) Ikke i drift

Lyngen/Karnes il

Polleidet lysløype 1938001501 1982 Skianlegg Skiløype Eksisterende Lyngen/Karnes il

Polleidet Rideanlegg 1938005701 1997 Hestesportanlegg Ridebane Eksisterende Solvik Gård

Pollen småbåthavn 1938003501 1984 Friluftsliv Småbåthavn Eksisterende Pollen Småbåtforening

Prestelvparken nærmiljøanlegg 1938005801 2003- 17 Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende Lyngen Hagelag

Prestelvparken nord 1938005601 1996- 17 Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende Lyngen kommune

Prestesommarsete ballbinge 1938007101 2009 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende Lyngen kommune

Rendalen turområde 1938004901 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune

Rødtoppen barnehage akebakke 1938005901 2004 Aktivitetsanlegg Akeanlegg Eksisterende Lyngen kommune

Rørneshytta 1938007701 2013 Friluftsliv Overnattingshytte Eksisterende Lyngseidet Hytteforening

Russedalen turområde 1938005001 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert

Skihytta Lyngseidet 1938004001 1964 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Lyngseidet Hytteforening

Skihytta Lyngseidet tursti 1938004003 1964 Friluftsliv Tursti Eksisterende Lyngseidet Hytteforening

Sør-Lenangen barnehage 

Flerbruksområde
1938006001 2012 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt Lyngen kommune

Sør-Lenangen lysløype 1938001701 1980- 91 Skianlegg Skiløype Eksisterende Sør-Lenangen Grendelag

Sør-lenangsbotn turområde 1938005201 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune

Storskogen miniklatrejungel 1938008401 2013 Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Eksisterende Furuflaten bygdeutvalg

Svensby o-kart 1938004602 1994 Kart Orienteringskart Eksisterende U.L.Trollvasstind

Tindevangen ungdomshus 1938003103 1960- 2001 Kulturbygg Lokalt kulturbygg Eksisterende U.L.Trollvasstind

Trollhytta 1938004601 1988 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende U.L.Trollvasstind

Trollhytta turstier 1938006901 2008 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Svensby utviklingslag

Trollhytta uteområde 1938008001 2012 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt U.L.Trollvasstind

Trollvasstind balløkke 1938003101 1993- 2001 Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende U.L.Trollvasstind

Trollvasstind Folk i form løype 1938003102 1993 Friluftsliv Tursti Eksisterende U.L.Trollvasstind

Tyttebærdalen turområde 1938004501 1947 Friluftsliv Friluftsområde Urealisert Lyngen kommune

Vartohytta 1938004301 1984 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Rotte+B13:I108nvik bygdelag

Andre ikke registrert i idrettsanleggsregisteret:

Rottenvik grendehus Rotenvik grendelag

Stelen-Lysverkdammen tursti Grunneierlaget Oksen

idrettsanlegg 

og kulturhus 
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Rødtoppen barnehage akebakke 1938005901 2004 Aktivitetsanlegg Akeanlegg Eksisterende Lyngen kommune

Rørneshytta 1938007701 2013 Friluftsliv Overnattingshytte Eksisterende Lyngseidet Hytteforening

Russedalen turområde 1938005001 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert

Skihytta Lyngseidet 1938004001 1964 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Lyngseidet Hytteforening

Skihytta Lyngseidet tursti 1938004003 1964 Friluftsliv Tursti Eksisterende Lyngseidet Hytteforening

Sør-Lenangen barnehage 

Flerbruksområde
1938006001 2012 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt Lyngen kommune

Sør-Lenangen lysløype 1938001701 1980- 91 Skianlegg Skiløype Eksisterende Sør-Lenangen Grendelag

Sør-lenangsbotn turområde 1938005201 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune

Storskogen miniklatrejungel 1938008401 2013 Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Eksisterende Furuflaten bygdeutvalg

Svensby o-kart 1938004602 1994 Kart Orienteringskart Eksisterende U.L.Trollvasstind

Tindevangen ungdomshus 1938003103 1960- 2001 Kulturbygg Lokalt kulturbygg Eksisterende U.L.Trollvasstind

Trollhytta 1938004601 1988 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende U.L.Trollvasstind

Trollhytta turstier 1938006901 2008 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Svensby utviklingslag

Trollhytta uteområde 1938008001 2012 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt U.L.Trollvasstind

Trollvasstind balløkke 1938003101 1993- 2001 Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende U.L.Trollvasstind

Trollvasstind Folk i form løype 1938003102 1993 Friluftsliv Tursti Eksisterende U.L.Trollvasstind

Tyttebærdalen turområde 1938004501 1947 Friluftsliv Friluftsområde Urealisert Lyngen kommune

Vartohytta 1938004301 1984 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Rotte+B13:I108nvik bygdelag

Andre ikke registrert i idrettsanleggsregisteret:

Rottenvik grendehus Rotenvik grendelag

Stelen-Lysverkdammen tursti Grunneierlaget Oksen

Eksisterende nærmiljøanlegg pr  juni 2017

Navn Anleggsnr Kommun Kategori Type Status

Eidebakken skole balløkke 1938003301 LYNGEN Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende

Folkesti Jægervatnet 1938004702 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

Furuflaten ballbinge 1938002703 2003 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Furuflaten miljøpark 1938007601 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Gamle kirkeveien Rottenvik 1938004302 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

Geitnes idretts- og friluftspark - aktivitetsløype,delanlegg friidrett,bueskytebane,mm.1938007402 2014 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Geitnes idretts- og 

friluftspark, ulike småanlegg

1938007401 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Jægervatnet nærmiljøanlegg 1938007301 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Lenangen skole - ballbinge 1938002503 2016 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Lenangen skole 

nærmiljøanlegg

1938002506 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Lenangen skole, skileik 1938002504 LYNGEN Aktivitetsanlegg Skileikanlegg Eksisterende

Lenangsøyra nærmiljøanlegg, 

ballbinge

1938003203 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Lyngsdalen nærmiljøanlegg o-

kart

1938006701 LYNGEN Kart Orienteringskart Eksisterende

Lyngsdalen turløype 1938002301 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

Lyngseidet nær-o-kart 1938008201 2013 Kart Orienteringskart Eksisterende

Nord-Lenangen ballbinge 1938006601 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Oksvik skole ballbinge 1938003004 2007 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende
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Vedlegg 9.2 
Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Russelv Lyngstuva: 

 
 

Oksvik skole balløkke 2 1938003003 LYNGEN Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende

Ørnes turløype 1938003601 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

Prestelvparken 

nærmiljøanlegg
1938005801 2017 Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende

Prestelvparken nord 1938005601 LYNGEN Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende

Prestesommarsete ballbinge 1938007101 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Rødtoppen barnehage 

akebakke
1938005901 LYNGEN Aktivitetsanlegg Akeanlegg Eksisterende

Storskogen miniklatrejungel 1938008401 LYNGEN Aktivitetsanlegg
Utendørs 

klatreanlegg
Eksisterende

Trollhytta turstier 1938006901 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Trollvasstind balløkke 1938003101 LYNGEN Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende

Trollvasstind Folk i form 

løype
1938003102 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

Søknader 2017  spillemidler

Navn 

Anleggs         

nummer søker Eier

Prestelvparken sør, prosjekt 2 1938005801 nærmiljøanlegg Lyngen Hagelag innvilget

Prestelvparken nord prosjekt 1 1938005601 nærmiljøanlegg Lyngen kommune

Lyngstuva kunstgressbane 1938002103 KommuneanleggLyngstuva sk Lyngstuva sk delvis innvilget

Lyngenhallen klatrevegg 1938005403 KommuneanleggLyngen kommune innvilget

Lenangen skole-flerbrukkshall 1938002511 KommuneanleggLyngen kommune

Eidebakken svømmehall 1938001601 SvømmebassengLyngen kommune

Lenangen skole, kulturhus 1938002512 kulturhus Lyngen kommune
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Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Russelv-Eidstranda: 

             

 
 

Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Eidstranda -Laupvika: 

 
 

 

 
Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Laupvika-Ullsnes: 
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Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Ullsnes-Karnes: 

 
 

 

 
Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Karnes-grensen mot Storfjord: 
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Eksempel på kartsymboler for kulturminner registrert i Kulturminnesøk og Askeladden. 

 
 
Symbolene viser fredet kulturminne og registrert kulturminne. 
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Vedlegg 9.2    Kulturminner i Askeladden Eksempler på 180 av over 600 kulturminner  

 

 

 
 
 

Liste over kulturminner registrert i Askeladden

Type KulturminneIDLokalitetIDLokSysID EnkeltminneIndeksEnkHarGeometriKommunenummer (Lok)Art (Lok)

Lokalitet 8427 8427 1938 Båtstø-anlegg

Enkeltminne 8427-1 8427 400719 1 False

Enkeltminne 8427-2 8427 400719 2 False

Lokalitet 8462 8462 1938
Bosetning-

aktivitetsområde

Enkeltminne 8462-1 8462 400732 1 False

Enkeltminne 8462-2 8462 400732 2 False

Enkeltminne 8462-3 8462 400732 3 False

Enkeltminne 8462-4 8462 400732 4 False

Kulturminne 9068-1 9068 14737 1 True 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Lokalitet 9070 9070 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 9070-1 9070 400933 1 False

Enkeltminne 9070-2 9070 400933 2 False

Enkeltminne 9070-3 9070 400933 3 False

Enkeltminne 9070-4 9070 400933 4 False

Enkeltminne 9070-5 9070 400933 5 False

Enkeltminne 9070-6 9070 400933 6 False

Enkeltminne 9070-7 9070 400933 7 False

Enkeltminne9070-8 9070 400933 8 False

Enkeltminne9070-9 9070 400933 9 False

Lokalitet 9073 9073 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne9073-1 9073 400934 1 False

Enkeltminne9073-2 9073 400934 2 False

Enkeltminne 9073-3 9073 400934 3 False

Kulturminne 9074-1 9074 14753 1 True 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Lokalitet 9075 9075 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 9075-1 9075 400935 1 False

Enkeltminne 9075-2 9075 400935 2 False

Lokalitet 9076 9076 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de
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Enkeltminne 9073-3 9073 400934 3 False

Kulturminne 9074-1 9074 14753 1 True 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Lokalitet 9075 9075 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 9075-1 9075 400935 1 False

Enkeltminne 9075-2 9075 400935 2 False

Lokalitet 9076 9076 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 9076-1 9076 400936 1 False

Enkeltminne 9076-2 9076 400936 2 False

Enkeltminne 9076-3 9076 400936 3 False

Enkeltminne 9076-4 9076 400936 4 False

Lokalitet 9077 9077 1938 Gravfelt

Enkeltminne 9077-1 9077 400937 1 False

Enkeltminne 9077-2 9077 400937 2 False

Enkeltminne 9077-3 9077 400937 3 False

Enkeltminne 9077-4 9077 400937 4 False

Lokalitet 9078 9078 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 9078-1 9078 400938 1 True

Enkeltminne 9078-2 9078 400938 2 True

Enkeltminne 9078-3 9078 400938 3 True

Enkeltminne 9078-4 9078 400938 4 True

Enkeltminne 9078-5 9078 400938 5 True

Enkeltminne 9078-6 9078 400938 6 True

Lokalitet 9079 9079 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 9079-1 9079 400939 1 False

Enkeltminne 9079-2 9079 400939 2 False

Enkeltminne9079-3 9079 400939 3 False

Enkeltminne9079-4 9079 400939 4 False 0

Enkeltminne9079-5 9079 400939 5 False

Enkeltminne9079-6 9079 400939 6 False

Enkeltminne9079-7 9079 400939 7 False

Enkeltminne9079-8 9079 400939 8 False

Enkeltminne9079-9 9079 400939 9 False

Lokalitet 9080 9080 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne9080-1 9080 400940 1 False
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Enkeltminne 9080-10 9080 400940 10 False

Enkeltminne 9080-2 9080 400940 2 False

Enkeltminne 9080-3 9080 400940 3 False

Enkeltminne 9080-4 9080 400940 4 False

Enkeltminne 9080-5 9080 400940 5 False

Enkeltminne 9080-6 9080 400940 6 False

Enkeltminne 9080-7 9080 400940 7 False

Enkeltminne 9080-8 9080 400940 8 False

Enkeltminne 9080-9 9080 400940 9 False

Kulturminne 9081-1 9081 14789 1 True 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Kulturminne 9082-1 9082 14790 1 True 1938

Innskrift/ristni

ng

Lokalitet 9084 9084 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 9084-1 9084 400941 1 False

Enkeltminne 9084-2 9084 400941 2 False

Lokalitet 9085 9085 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 9085-1 9085 400942 1 False

Enkeltminne 9085-2 9085 400942 2 False

Enkeltminne 9085-3 9085 400942 3 False

Kulturminne 15474-1 15474 29024 1 True 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Kulturminne 17907-1 17907 34571 1 True 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de
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Lokalitet 18619 18619 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 18619-1 18619 403477 1 False

Enkeltminne 18619-2 18619 403477 2 False

Kulturminne 18866-1 18866 36819 1 True 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Kulturminne 18867-1 18867 36820 1 True 1938 Røysfelt

Lokalitet 18869 18869 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 18869-1 18869 403572 1 False

Enkeltminne 18869-2 18869 403572 2 False

Enkeltminne 18869-3 18869 403572 3 False

Lokalitet 18870 18870 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 18870-1 18870 403573 1 False

Enkeltminne 18870-2 18870 403573 2 False

Enkeltminne 18870-3 18870 403573 3 False

Enkeltminne 18870-4 18870 403573 4 False

Enkeltminne 18870-5 18870 403573 5 False

Lokalitet 18871 18871 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 18871-1 18871 403574 1 False

Enkeltminne 18871-2 18871 403574 2 False

Enkeltminne 18871-3 18871 403574 3 False

Enkeltminne 18871-4 18871 403574 4 False

Enkeltminne 18871-5 18871 403574 5 False

Enkeltminne 18871-6 18871 403574 6 False

Lokalitet 18872 18872 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 18872-1 18872 403575 1 False

Enkeltminne 18872-2 18872 403575 2 False

Kulturminne 18873-1 18873 36838 1 True 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Lokalitet 18874 18874 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne18874-1 18874 403576 1 False

Enkeltminne18874-2 18874 403576 2 False

Enkeltminne18874-3 18874 403576 3 False
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Lokalitet 27953 27953       1938 

Bosetning-
aktivitetsområde 

Enkeltminne 27953-1 27953 405905 1 False     

Enkeltminne 27953-10 27953 405905 10 False     

Enkeltminne 27953-11 27953 405905 11 False     

Enkeltminne 27953-12 27953 405905 12 False     

Enkeltminne 27953-13 27953 405905 13 False     

Enkeltminne 27953-14 27953 405905 14 False     

Enkeltminne 27953-15 27953 405905 15 False     

Enkeltminne 27953-2 27953 405905 2 False     

Enkeltminne 27953-3 27953 405905 3 False     

Enkeltminne 27953-4 27953 405905 4 False     

Enkeltminne 27953-5 27953 405905 5 False     

Enkeltminne 27953-6 27953 405905 6 False     

Enkeltminne 27953-7 27953 405905 7 False     

Enkeltminne 27953-8 27953 405905 8 False     

Enkeltminne 27953-9 27953 405905 9 False     

Kulturminne 28901-1 28901 60500 1 True 1938 

Bosetning-
aktivitetsområde 

Lokalitet 28902 28902       1938 

Bosetning-
aktivitetsområde 

Enkeltminne 28902-1 28902 406229 1 False     

Enkeltminne 28902-10 28902 406229 10 False     

Enkeltminne 28902-2 28902 406229 2 False     

Enkeltminne 28902-3 28902 406229 3 False     

Enkeltminne 28902-4 28902 406229 4 False     

Enkeltminne 28902-5 28902 406229 5 False     

Enkeltminne 28902-6 28902 406229 6 False   0 

    

  

Enkeltminne 28902-7 28902 406229 7 False

Enkeltminne 28902-8 28902 406229 8 False

Enkeltminne 28902-9 28902 406229 9 False

Kulturminne 28903-1 28903 60511 1 True 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Lokalitet 28906 28906 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 28906-1 28906 406230 1 False

Enkeltminne 28906-2 28906 406230 2 False

Lokalitet 28908 28908 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de
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Enkeltminne 28908-1 28908 406231 1 True

Enkeltminne 28908-2 28908 406231 2 True

Enkeltminne 28908-3 28908 406231 3 True

Enkeltminne 28908-4 28908 406231 4 True

Enkeltminne 28908-5 28908 406231 5 True

Enkeltminne 28908-6 28908 406231 6 True

Enkeltminne 28908-7 28908 406231 7 True

Enkeltminne 28908-8 28908 406231 8 True

Enkeltminne 28908-9 28908 406231 9 True

Lokalitet 28909 28909 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 28909-1 28909 406232 1 False

Enkeltminne 28909-2 28909 406232 2 False

Enkeltminne 28909-3 28909 406232 3 False

Lokalitet 28910 28910 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 28910-1 28910 406233 1 False

Enkeltminne 28910-2 28910 406233 2 False

Enkeltminne 28910-3 28910 406233 3 False

Enkeltminne 28910-4 28910 406233 4 False

Enkeltminne 28910-5 28910 406233 5 False

Enkeltminne 28910-6 28910 406233 6 False

Enkeltminne 28910-7 28910 406233 7 False

Enkeltminne 28910-8 28910 406233 8 False

Lokalitet 28911 28911 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne 28911-1 28911 406234 1 False

Enkeltminne 28911-2 28911 406234 2 False

Enkeltminne 28911-3 28911 406234 3 False

Enkeltminne 28911-4 28911 406234 4 False

Enkeltminne 28911-5 28911 406234 5 False

Enkeltminne 28911-6 28911 406234 6 False

Enkeltminne 28911-7 28911 406234 7 False

Enkeltminne 28911-8 28911 406234 8 False

Enkeltminne 28911-9 28911 406234 9 False

Lokalitet 28912 28912 1938

Bosetning-

aktivitetsområ

de

Enkeltminne28912-1 28912 406235 1 False

Enkeltminne28912-2 28912 406235 2 False

Enkeltminne28912-3 28912 406235 3 False

Enkeltminne28912-4 28912 406235 4 False



61 

 

 

Vedlegg 9.3  Friluftskartleggingen 
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Vedlegg 9.4   Lag og foreninger mv som ble invitert til høring. 
   

 

Lag og foreninger og instanser som har fått tilsendt 
høringsdokumenter mv i tillegg til offentlige instanser. 

 Navn 

1 Rendalen reinbeitedistrikt v/ Berit Kristine Utsi 

2 Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt /v Henrik H. Gaup 

3 Ishavskysten friluftsråd 

4 Lyngen idrettsråd v/ Kjell Ivar Robertsen 

5 Lyngen næringsforening  

6 Råd for folkehelse 

7 Lyngen kirkelige fellesråd 

8 Troms Turlag 

9 Eidebakken skole 

10 Lyngsdalen Oppvekstsenter 

11 Lenangen skole 

12 Lenangen barnehage 

13 Knøttelia  Barnehage 

14 Kavringen barnehage 

15 Styret i Lyngsalpan landskapsvernområde v/ Oddrun Skjemstad 

16 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms 

 

  

  

Lag og foreninger

17 Balsfjord, Lyngen og Storfjord hørselslag

18 Eidebakken dametrim

19 Furuflaten båtforening

20 Furuflaten idrettslag

21 Furuflaten teaterlag

22 Furuflaten vel

23 Hageselskapet Lyngen (Lyngen hagelag)

24 Helselaget "Vårvon"

25 Jægervatn Grendehus A/L

26 Jægervatn Husflidslag

27 Jægervatn idrettslag

28 Kvalvikdalen Hytteforening

29 Lenangsøyra il

30 Lyngen alpinklubb

31 Lyngen bridgeklubb

32 Lyngen Hesteforening

33 Lyngen Historielag

34 Lyngen Røde Kors Hjelpekorps

35 Lyngen Sanitetsforening

36 Lyngen Seniordans

37 Lyngen sjakklubb

38 Lyngen skytterlag
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39 Lyngen/Karnes IL

40 Lyngsalpene pistolklubb

41 Lyngsdalen Sanitetsforening

42 Lyngseidet Båtforening

43 Lyngseidet hytteforening

44 Lyngen kirke og bygdekor

45 Lyngseidet Musikkorps

46 Lyngstuva SK

47 Mental Helse Lyngen

48 NOF Lyngen og Omegn Ornitologiske lag

49 Norsk Caravan Club (NCC) avd. Lyngenfjord

50 Norsk Folkehjelp Lenangen

51 Pollen Småbåtforening

52 R/F Havdur

53 Rottenvik Bygdelag

54 Rottenvik Grendehus

55 Sentervennan

56 Solbakken vel

57 Spillavhengighet Norge

58 UL Trollvasstind

59 UL Vaggas

60 Ytre Lyngen pensjonistforening

61 Øvre Jensvoll Velforening

62 Lyngen sau og geitalslag

63 Vestre Storfjord og Lyngen jeger og fiskeforening

63 Vestre Storfjord og Lyngen jeger og fiskeforening

64 Lyngen servicesenter

65 LHL Lyngen

66 Lyngsalpan Scooterforening v/Rune Johansen

Bygdeutvalg 20.03.17

67 Rottenvik bygdelag v/Audun Johnsen

68 Svensby utviklingslag v/Ole- Anton Teigen

69 Sør- Lenangen grendelag v/Bengt Eriksen

70 Nord- Lenangen grendelag v/Karina Mikkelsen

71 Furuflaten bygdeutvalg v/Helge Søreng

72 Skinnelv-Koppangen bygdelag v/Harry Hansen

73 Bygdeutvalget for Oksvik skolekrets v/Hege sørensen

74 Jægervatnet-Lattervik bygdeutvalg v/Anette Mælen

75 Lyngseidet bygdeutvalg v/ Bente Rognli
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Grunneierlag

76 Grunneierlaget Lyngsdalen Nord v/Unni Steinlund

77 Grunneierlaget Furuflaten Syd v/Stein- Are Olsen

78 Jægervatn og omeng grunneierlag v/Gunnar Heitmann

79 Kjosen- Elvejord grunneierlag v/Paul- Tore Kaspersen

80 Oksen grunneierlag v/Kurt Osvaldsen

81 Rundfjell grunneierlag v/Arve Beck

82 Svensby og omeng grunneierlag v/Oddmund Iversen

83 Sør- Lenangen grunneierlag v/John Kristiansen

84 Kvalvik og omegn vannverk v/Per Skogvang

85 Karnes-Oksvik vassverk


