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Forvaltningsplanen for det statlig sikra friluftsområdet Juksavatn/Strupen gir en beskrivelse av de 

friluftsmessige verdiene, og kommer med forslag på tiltak og tilrettelegging for friluftslivet. Tiltakene skal 

ivareta og utvikle det statlig sikra friluftsområdet slik at de regionale friluftsinteressene og hensynet til 

tilgjengeligheten ivaretas, samtidig som det tas hensyn til stedets karakter, historie og natur. Planen 

baserer seg på feltbefaringer med Balsfjord kommune og/eller de som har ansvar for bruk, forvaltning og 

drift av friluftsområdet. Malen til forvaltningsplanen er utarbeidet av Miljødirektoratet. 

 

Naturbase: FS00000381  

 

Forvaltningsplanen utarbeidet av 

Maja Sjöskog Kvalvik v/Ishavskysten friluftsråd, i samarbeid med Balsfjord kommune, Fylkesmannen 

avdeling landbruk(skog) samt miljøvern, og Strupen utviklingslag.  

 

Foto 

Geir Arne Simonsen (forsidebilde), Maja Sjöskog Kvalvik & Leif Arne Stensland. 

 

Kart 

Ishavskysten friluftsråd  
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Fakta om kommunen pr 01.10.2019 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

5 590a 4 3b 107c 

 

  

                                                                    
a Kilde: Statistisk sentralbyrå, (2. kvartal 2019) 
b Kilde: Naturbase 
c Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Balsfjord kommune ble ferdig i 2016. Tallet er tatt fra antall avgrensede 
friluftsområder. 
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1. Bakgrunn 

Juksavatn og området rundt (Strupen) er et mye brukt utfartsområde i Balsfjord kommune. I 

Naturbase kalles området Strupen. Friluftsområdet Juksavatn/Strupen består av flere 

kommunale eiendommer, med gnr 38 og bnr 2, 5, 6, 7, 13, 15 og 24.  

På slutten av 60-tallet ønsket kommunen å ivareta området som et friluftsområde og 

eiendommene 38/5 og 38/6 ble omtrent samtidig sikret evig bruksrett, med en erklæring fra 

ordfører om at eiendommene ikke skal nyttes til annet enn friluftsformål uten samtykke fra 

Miljøverndepartementet.  I brev datert 9. 12.1965, kommer det fram at kommunen mottatt 

tilskudd for å kjøpe eiendommene 38/2 og 38/15, samt eiendommene Blomli (38/7), Solbakk 

(38/16 - slått sammen med Evenstad i 38/15) og Heimstad (38/13) til friluftsformål. I dette 

brevet blir da eiendommene 38/2, 7, 13, 15 og 16 avsatt til friluftsformål, uten at det er tinglyst 

bruksrett. 38/24 er et område på i ca. 900 m², som er gått ut fra eiendommen 38/5 i senere tid. I 

et brev fra Balsfjord kommune til Det Kongelige Miljøverndepartementet av 19.6.1975 kommer 

det også fram at kommunen har ervervet disse eiendommene med tilskudd fra staten, til 

friluftsformål. I brevet står det «I forbindelse med kjøp av eiendommene har kommunen avgitt 

tinglyst erklæring om at eiendommene ikke skal nyttes til annet enn friluftsformål, samt at 

området ikke skal kunne nyttes til andre formål uten samtykke fra Miljøverndepartementet». Alle 

eiendommene er dermed avsatt til friluftsformål i forbindelse med ervervelsen. 13.4.2016 

vedtok formannskapet å tinglyse eiendommene: gnr/bnr. 38/2, 38/7, 38/13, 38/15 og 38/24, 

slik at de også får status som statlig sikret friluftsområde. Se Figur 2 for kart og 

eiendomsgrenser. 

I kommuneplanens arealdel er selve Juksavatn med et område rundt vannet definert som 

hensynssone etter pbl. § 11-8, bokstav c – lokalt viktig friluftsområde. 

 

2. Forvaltningsplanens målsetning 

Et område karakteriseres som sikret når det offentlige (stat, kommune/friluftsråd eller 

fylkeskommune) har skaffet seg rådighet over arealet som friluftslivsområde ved erverv/kjøp 

eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). For å få statlig støtte til tilrettelegging av 

statlig sikra friluftslivsområde, stilles det fra og med 2013 krav om at det er utarbeidet 

forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Gjennom utarbeiding av forvaltningsplan blir behovet 

for tilrettelegging av området grundig vurdert, og slike planer gir en samlet oversikt over 

behovet for tilrettelegging i statlige friluftslivsområder.  
 

De statlige sikra friluftsområdene skal være tilgjengelige, attraktive og naturpregete. 

Friluftsområdet Juksavatn/Strupen skal på en måte som tar hensyn til stedets karakter, historie 

og natur, være et attraktivt friluftsområde tilgjengelig for allmennheten. Forvaltningsplanen skal 

være en ”kokebok” for tilrettelegging og drift av friluftsområdet Juksavatn/Strupen. Den skal 

avklare ansvarsforhold og framdrift for ulike tiltak, samt anslå kostnad for tilretteleggingstiltak 

og drift.  
 

Fylkeskommunen skal som statens representant som grunneier og servitutthaver 

(rettighetshaver) vurdere om tiltakene kan gjennomføres i de statlige friluftslivsområdene. 

Fylkeskommunens aksept er da å regne for grunneiers aksept for gjennomføring av tiltaket. I 
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servituttområder er det å regne for rettighetshavers aksept for gjennomføring av tiltaket. En 

godkjenning blir da gitt under forutsetning av at tiltaket:    
 

• er i tråd med formålet for sikringen 

• utføres på en naturvennlig måte 

• ikke er ødeleggende for biologisk mangfold og kulturminner 
 

En godkjenning av forvaltningsplan er kun en aksept for at tiltaket kan gjennomføres. I tillegg er 

det en forutsetning at alle andre nødvendige tillatelser blir innhentet før gjennomføring av 

tiltaket. 
 

I områder som er statlig sikra kan staten gi økonomisk støtte til opparbeiding, tilrettelegging, 

vedlikehold og skjøtsel. Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, tilrettelegging for 

personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier og turstier, plasser for parkering, 

toalett og renovasjonsordning, badebrygge, tilplantning mv. Skjøtsel er tiltak som blir 

gjennomført på økologisk grunnlag, for å opprettholde en bestemt natur- eller kulturtilstand. 

Tilskuddsordningen er forbeholdt kommuner og interkommunale friluftsråd, og søknad sendes 

til fylkeskommunen. Det gis ikke statlig støtte til drift av friluftslivsområder. Eksempler på 

driftsoppgaver er plenklipping og tømming av søppel.   
 

Det formelle ansvaret for drift og tilsyn med friluftslivsområdet har kommunen eller friluftsrådet 

(i noen få tilfeller fylkeskommunen). Drifts- og tilsynsansvaret omfatter daglig tilsyn, holde 

orden i området, etablering av tilretteleggingstiltak, drift og vedlikehold av eksisterende 

tilretteleggingstiltak og atkomstveier, vedlikehold av informasjonsskilt o.l. Det er ikke noe i 

veien for at det praktiske drifts- og tilsynsansvaret kan overlates til for eksempel en ideell 

organisasjon eller velforening gjennom egen avtale, men slike avtaler fritar ikke kommunen eller 

friluftsrådet (eventuelt fylkeskommunen) fra det formelle ansvaret.  
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3. Kart over området 

 

Figur 1. Det statlig sikra friluftsområdet Juksavatn ligger sør for Storsteinnes, nord for Fjellfroskvatnet og 

Andorvatnet i Balsfjord kommune. Kart: Ishavskysten friluftsråd. 
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Figur 2. Kartet viser de kommunale eiendommene i området rundt Juksavatnet og mot Andorvatnet, som 
utgjør det statlig sikra friluftsområdet. Ved Steinhaug ligger en liten hytteeiendom (38/35, vises ikke på 
kartet), som ikke er inkludert i det sikrede området. Kart: Ishavskysten friluftsråd. 
 

 
Figur 3. De gamle gårdene Rønning, Steinhaug og Heimstad vises på kartet, samt p-plassen i sør og 
Langnesodden. Det går en skogsveg fra P-plassen til Steinhaug og videre nord til Heimstad. Vegen går også 
et stykke nordover på vestsiden av vannet fra p-plassen, og ned til en båtutsetningsplass. Vegen går over i 
sti i nordenden. Kart: Ishavskysten friluftsråd. 
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Figur 4. Ved parkeringsplassen finnes tilrettelegging i form av gapahuk, bord og benker, flytebrygge, 
danseplatt og utedo. Båtutsettplassen ligger nord for parkeringsplassen. Øst for p-plassen ligger 
Langnesodden, som er tilrettelagt med gapahuk og bålplass. Kart: Ishavskysten friluftsråd. 
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4. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 

Bnr 

FS-nummer 

naturbase.no 

Sikrings 

form    

Sikret 

år 

Areal 

(da) 

Grunneier Forvaltning  

og drift 

Nærområde? 

38/2, 

38/5, 

38/6, 

38/7, 

38/13, 

38/15 

og 

38/24 

 

 

FS00000381 

Erverv

Avtale
 

 

  

Slutten 

av 60-

talet: 

38/5 

og 

38/6. 

Restere

nde i 

2018*. 

 

6472 

daa 

(fra 

Natur-

base) 

Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

Balsfjord 

kommune  
Ja

Nei
 

Kommentarer *For eiendommene gnr/bnr. 38/2, 7, 13, 15 og 24 gjenstår det at tinglyse en 

erklæring om at eiendommene ikke kan brukes til annet enn friluftslivsformål for 

allmennheten uten samtykke fra staten. 

 

 FORKLARING BESKRIVELSE 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, ev. 

rødlistearter etc 

Området strekker seg fra Juksavatn i nord sørover til 

Andorvatn, og Lulit Omasvarri (Strupfjellet) i vest til 

Kvenhesjene i øst. Småkupert skogområde mot tregrensa 

150-300 moh.  Stedegen vegetasjon er bjørkeskog og lyng. 

Små partier med oreskog (older). Enkelte myrpartier og 

småvann, flere bekker renner ut i Juksavatn.  Mot tregrensa 

enkelte partier med naturlig furuskog. Innføring av gran og 

furu på mesteparten av arealet rundt Juksavatnet. Plantet fra 

1960-tallet til begynnelsen av 2010-tallet. Beiteland for sau 

(og ku fram til 2009). Gamle kulturlandskap i tilknytning til 

flere tidligere gårder, i dag preget av gjengroing.  

Kulturminner Kort om ev. 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Ruiner etter bygninger på flere tidligere gårdsbruk. Bare 

grunnmurene er bevart. Overgrodd rydningsrøys. En 

gammetuft bygd ca 1930. Ingen automatisk fredete 

kulturminner registrert hos Riksantikvaren.  

 

Juksavatnet er avledet av samisk Njukcajávri, som betyr 

Svanvannet. Vannet ligger langs en gammel ferdselsvei 

mellom indre og ytre strøk som har vært brukt av 

reindriftssamer på flytting. Fast bosetting kom først på 1920-

tallet, da var det folk som hadde tilknytning til bygda Strupen 

som bosatte seg her. De første årene ved Juksavatn før de 

fikk bygd hus til seg og dyrene, bodde folkene i gammer. Én 

av disse gammetuftene finnes fortsatt, idyllisk beliggende på 

et lite nes langs sørenden av vannet.  

 

Det lå tre gårder rundt vannet, Steinhaug, Rønning og 

Heimstad, langs elva lå Fjellheim. Disse regnet seg alle som 

del av bygda Strupen. Forbindelsen til bygda gikk først og 

fremst langs hesteveien langs Lille Juksavatn, på nordsida av 

Juksafjellet.  
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Utover på 1960 og 1970-tallet ble eiendommene overtatt av 

kommunen, dels som betaling for skatterestanser, dels ved 

frivillig salg.  Det bodde folk på Rønningsen fram til 1978 og 

Fjellheim fram til 1985.  Juksavassvegen ble bygd i 1964. 

Juksavassvegen ble i 1984 ble forlenget over Strupelva og det 

ble etablert parkeringsplass ved Juksavatnet (samtidig ble 

Steinhaugvegen bygd som kombinert tur- og skogsveg til 

Steinhaug og Heimstad). 

Bygninger Nevn ev. bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret for 

disse 

En liten gapahuk og toaletthus med ”snurredass” ved 

parkeringsplassen ved vassenden. Gapahuk ved 

Langnesodden. Et naust ved Andorvatnet. Det er i alt fire 

hytter tilknyttet området, men som er fradelt de kommunale 

eiendommene. Hytten nærmest de mest brukte 

friluftsområdene ved Juksavatnet ligger på sørsiden av 

vannet ved Steinhaug. På nordsiden av Juksavatnet (også 

utenfor friluftsområdet) finnes et mindre hyttefelt, øst for 

Lille Juksavatn. 

Adkomst/ 

kommunikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Fra Storsteinnes 15 km bilvei, delvis langs E6. 4,2 km fra 

avkjørsel ved E6. Bilvei helt fram og stor p-plass inne på 

området.  Kommunal vei vinterbrøytes til snuplass ca 1 km 

fra p-plass ved Juksavatn.  

 

Steinhaugvegen som går langs sør- og vestsiden av 

Juksavatnet er bygd som kombinert tur- og skogsveg til 

Steinhaug og Heimstad i 1984.  Det har i flere omganger vært 

utført skilting og merking i området bl.a. stien rundt vatnet 

og opp til Andorvatnet (rundløype). I 2017 ble nye 

stedsnavnsskilt produsert for området rundt Juksavatn. 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter området 

egner seg for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

        

annet:   Kanopadling, soppsanking, bærplukking, 

utgangspunkt for lengre fotturer. Lange og korte skiturer. 

Mange aktører bruker området til barne- og 

ungdomsaktiviteter og –leir.  

 

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede) 

Kommunen har tilrettelagt adkomsten med vei og stor p-

plass. Den har også anlagt skogsbilveier i forbindelse med 

skogplantingen. Området ved p-plassen er tilrettelagt med 

benker og bord, gapahuk og utedo (tilrettelagt av 

eldrerådet). Danseplatting er oppført av Storsteinnes 

pensjonistforening. Strupen Utviklingslag har de siste årene 

utført en rekke supplerende tiltak særlig ved 

parkeringsplassen. I 2017 ble området gruset, det ble lagt inn 
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en ny stikkrenne over elva ved innfartsveien til p-plassen, 

utedoen ble bedre tilpasset funksjonshemmede, opparbeidet 

teltplass for barne- og ungdsomleir, samt ny gapahuk på 

Langnesodden. Det står en eldre oppslagstavle ved p-plassen. 

På denne ble det satt opp en midlertidig infotavle for 

området av friluftsrådet i 2017, i påvente av en permanent 

tavle som produseres etter de fleste tilretteleggingstiltakene 

er utført (jf tiltakslista). Det ble i sin tid satt opp navneskilt 

ved åtte gamle boplasser. Disse ble nyprodusert i 2017. I 

2019 ble det etablert en tilrettelagt flytebrygge for kano, med 

hvilken det er mulig for funksjonshemmede å trygt ta seg inn 

i kanoen. 

 

Utviklingslaget Strupen har i dag det praktiske driftsansvaret 

for det statlig sikra friluftsområdet, og utviklingslaget har 

siden starten mai 2015 ryddet skog/kratt, planert og kjørt på 

masser i området rundt gapahuken/flytebrygga, samt til 

båtutsett. Her er det også plassert ut benker/bord, utegriller 

og blomsterkrukker. Det er plassert benker langs stien rundt 

vannet, og det er ryddet trasé opp til «St-Hans haugen» oppe 

på Juksafjellet. Her er bålplass og postkasse med bok satt 

opp. 

 

Strupen UL har også satt opp fem retningsskilt. Retningsskilt 

1 fra Steinhaug er til Andorvatnet. Retningsskilt 2 ved 

parkeringsplass er til tursti Strupfjellet. Første del av denne 

følger samme trase som stien til Fjellfroskvatnet. 

Retningsskilt 3 ved parkeringsplass er sti til Steinhaug og 

rundt Juksavatn. Retningsskilt 4 fra Rønning til Juksafjellet 

der det er planlagt å rydde tursti. Retningsskilt 5 ved vei til 

Juksavatn og viser vei opp til Blomli og Evenstad vest for 

Juksavatn. 

 

Balsfjord og omegn turlag har også satt opp en turtavle som 

viser veien til Fjellfroskvannet fra Juksavatn, som en del av 

sitt prosjekt vandreløyper i Balsfjord. 

 

I området står i tillegg en eldre informasjonstavle ved 

parkeringsplassen, og tre eldre skilt ved ruinene til Rønning, 

Heimstad og Steinhaug. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Brukergrupper. Bruken om området har vært sterkt økende 

særlig etter at Juksavassvegen i 1984 ble forlenget over 

Strupelva og det ble etablert parkeringsplass. Både eldre og 

unge bruker friluftsområdet.  Storsteinnes skole, 

Nordkjosbotn skole og barnehagene har lenge vært viktige 

brukere av området. Private arrangerte en årrekke St.Hans 

arrangement og annet for barn. Storsteinnes 

Pensjonistforening var etter at de fikk satt opp danseplatten, 

en meget ivrig bruker. Det har tapt seg de siste årene. BULA-

huset har under flere år aktivisert ungdommer bl.a. på 

friluftsleir. Speidergrupper er jevnlig i området. Flere andre 
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har organiserte aktiviteter ved Juksavatn, som Strupen 

utviklingslag, Balsfjord og omegn turlag og Barnas turlag i 

Balsfjord. 

Fiske. Det er tillatt med bruk av håndredskap for fiske i 

Juksavatnet. Sørkjos-Markenes grunneierlag forvalter fisket i 

området, og selger fiskekort.  

Skogsbruk. Gjeldende regelverk må følges for all skogsdrift i 

området. 

Verdi som friluftsområde.  Friluftsområdet rundt Juksavatn 

ble i september 2015 valgt ut som Balsfjord kommunes 

fineste friluftsområde i konkurransen «Min Perle» i 

sammenheng med Friluftslivets År 2015. I kommunens 

kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder (2016) er 

området vurdert som et svært viktig friluftsområde (A). 
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5. Behov for tiltak i planperioden 

I tabellen skal både tiltak som er nødvendige å gjennomføre for at området skal kunne brukes, og tiltak 

som er ønskelig for å øke bruken av området føres opp. Under kostnad skal de forventede kostnadene ved 

gjennomføring av tiltaket føres opp. I noen tilfeller er det vanskelig å beregne kostnadene, men det er 

viktig at de beregnes så godt som mulig. Dette kan for eksempel gjøres ved innhenting av anbud, eller ved 

å undersøke erfaringstall hos andre kommuner eller friluftsråd. 

nr Tiltak (i prioritert 

rekkefølge) 

Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom-

føres år 

Kostnad 

1 Tinglyse resterende 

eiendommer 

gnr/bnr. 38/2, 7, 13, 

15 og 24 skal 

tinglyses til statlig 

sikret 

friluftsområde 

Balsfjord 

kommune (BK)  

2020 Egne 

arbeidskostnader 

dekkes av BK, 

tinglysningen er 

vederlagsfri 

2 Utarbeide avtale 

mellom kommunen 

og driftsansvarlig 

Skriftlig avtale over 

flere år 

BK og Strupen 

utviklingslag 

(SUL) ev. med 

hjelp av 

Ishavskysten 

friluftsråd (IF) 

Oppdatertes 

ved behov 

Egeninnsats 

kommunen og 

driftsansvarlig 

3 Avklare veiretter og 

-plikter 

Kalle inn til møte 

med de som har 

interesser i 

området, få lagd 

vedlikeholdsavtale 

BK 2020 Egeninnsats 

kommunen og de 

med interesser i 

området 

4 Bom til 

Steinhaugvegen                          

Vegbom for å 

forhindre ulovlig 

motorferdsel.  

BK, ev. med 

hjelp av SUL for 

oppsett 

2020 Bom finnes, må 

settes opp. 

5 Utrede plassering 

for rullestolveg fra 

p-plassen til turmål 

Prosjektering.  Ishavskysten 

friluftsråd/ 

innleid firma 

2020 95 000,- 

Kostnad vurdert 

etter innhenting 

av tilbud fra to 

ulike firmaer. 

6 (Etablering av 

rullestolveg i 

området) 

(Kostnaden blir 

kjent først etter at 

prosjektering er 

utført. Tiltaket 

legges inn i revidert 

plan i 2020.) 

 (2021) Kommer i revidert 

plan i 2020 

7 Nye bordbenker De gamle er slitne 

og må fornyes 

Strupen 

utviklingslag 

2020 20 000,- 

8 Skilt ved E6 Skilt 

«friluftsområde» 

ved E6 

IF i kontakt 

med Statens 

vegvesen 

2020 Statens vegvesen 

dekker kostnader 

9 HC-parkering 2 

plasser 

Tilrettelegging av 

HC-parkering. Skilt 

og merking. 

IF og SUL 2020 10 000,- 
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10 Plan for fjerning av 

granplantinger mot 

vannet 

Mål: Åpne opp 

utsikt mellom 

vannet og turveg på 

egnede plasser 

BK i samarbeid 

med 

Fylkesmannen 

2020 Egeninnsats BK og 

FM 

11 (Fjerning av 

granplantinger mot 

vannet) 

(Tiltaket legges inn i 

revidert plan fra 

2020.) 

 (2021) Kommer i revidert 

plan i 2020 

12 Toalett ved 

Langnesodden 

Det er behov for et 

toalett også lenger 

inn i området 

BK & IF 2022 200 000,- 

13 Informasjonstavle En infotavle ved 

rasteplassen 

IF 2022 15 000,- 

14 Utred muligheten 

for juletrehogst av 

nyplantinger 

Sør for vannet ligger 

et relativt 

nyetablert plantefelt 

som kan brukes til 

juletresalg 

BK 2022-? Egeninnsats BK 

    TOTALT 305 000,- 

 

Kostnader for 2020: 90 000,- 

Kostnader for 2021 og frem vil komme mer spesifisert i revidert plan for 2021-2026 

 

 

5.1. Beskrivelse av tiltak 
 

Nr 1: Tinglyse resterende eiendommer 

Formannskapet vedtok 13.4.2016 å tinglyse eiendommene: gnr/bnr. 38/2, 38/7, 38/13, 38/15 

og 38/24, slik at de også får status som statlig sikret friluftsområde. Søknad om tinglysing gjøres 

på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadssenteret åpnes igjen rundt 1. juli 

hvert år. Omgjøring av et område til statlig sikret friluftsområde er vederlagsfritt.  

 

Kommunen har ansvar for dette tiltaket gjennomføres så snart som mulig. 

 

Nr 2: Utarbeide avtale mellom kommunen og driftsansvarlig 

I et statlig sikra friluftsområde er det behov for en varig skriftlig avtale mellom kommunen og de 

som har ansvar for driften av området. Avtalen skal avklare ansvarsforhold og hva 

forvaltningsansvaret innebærer, og gjelde over flere år for å gi friluftsområdet forutsigbarhet.  

 

Det formelle ansvaret for drift og tilsyn med friluftslivsområdet har kommunen eller friluftsrådet 

(i noen få tilfeller fylkeskommunen). Drifts- og tilsynsansvaret omfatter daglig tilsyn, holde 

orden i området, etablering av tilretteleggingstiltak, drift og vedlikehold av eksisterende 

tilretteleggingstiltak og atkomstveier, vedlikehold av informasjonsskilt o.l. Det er ikke noe i 

veien for at det praktiske drifts- og tilsynsansvaret kan overlates til for eksempel en ideell 

organisasjon eller velforening gjennom egen avtale, men slike avtaler fritar ikke kommunen eller 

friluftsrådet (ev. fylkeskommunen) fra det formelle ansvaret.  
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I Juksavatn friluftsområde har Strupen utviklingslag driftsansvaret. Kommunen har inngått 

avtale med Strupen UL om drift og tilsyn av det statlig sikra friluftsområdet. Staten gir ikke 

økonomisk støtte til drift og tilsyn av området. Avtalen oppdateres ved behov. 

 

Nr 3: Avklare veiretter og -plikter 

Det har vært en del konflikt knyttet til det generelle forbudet mot bilkjøring fra p-plassen og 

østover. En bom som ble satt opp av kommunen for å hindre denne ferdselen ble ved flere 

anledninger sabotert, og bommen har de siste ti år ligget nede og veien vært åpen. Selv om 

mange parkerer bilen ved p-plassen ved vassenden og starter turen her, er det også mange som 

kjører helt inn til Steinhaug, Heimstad eller Rønning. Det står en hytte i friluftsområdet, ved 

Steinhaug på eiendom 38/35, men noen hytteeiere utenfor friluftsområdet bruker vegen hele 

året for å ta seg til sine hytter med hjelp av snøskoter vinterstid og ATV sommerstid. Har kun 

eiere av Steinhaug-eiendommen tinglyst veirett, for å kjøre til hytte ved sørsiden av vatnet ved 

Steinhaug, er annen kjøring ulovlig i området. 
 

Det er viktig at eventuelle uklarheter og uenigheter i forhold til hvem som har rett til å kjøre bil 

på skogsveiene blir oppklart, og det anbefales at kommunen som grunneier, hytteeiere og andre 

grunneiere og brukere som har interesser i området, møtes for å avklare veiretter og -plikter.  
 

For eiere til eiendom i tilknytning til gårdsnummer 36, kan Fjellendvegen være et alternativ 

(skogsvegen som går fra Seljevollvegen ved Sætervang mot Bjørkåsen). Denne går over 

eiendommene med Gnr 36 og Bnr 16, 14 og 7 (sees på kart, Figur 5) samt 27, 34 og 5 (utenfor 

kartet, Figur 5). 
 

På et møte må det avklares hvilken vedlikeholdsplikt de med veirett har, og en 

vedlikeholdsavtale anbefales for de med veirett som fortsatt ønsker å bruke vegen. Øvrig kjøring 

på vegen er ulovlig, jmf Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
 

Friluftsrådet foreslår at kommunen gjør en avtale for vedlikehold, der kostandene deles 

hensiktsmessig mellom veirettsinnehaver og midler fra skogsfondet ved skogsdriftstiltak. 

 

Figur 5. Veger og eiendommer nord for Juksavatn. Kart: Ishavskysten friluftsråd. 
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Nr 4: Bom til Steinhaugvegen 

Det anbefales at det generelle forbudet mot motorferdsel langs veiene på hver side av vannet 

følges opp, og at det blir satt opp fysisk sperring for biler med bom. Bom skal allerede være 

innkjøpt og forvares av kommunen. Det er viktig å plassere bommen på en slik måte at den ikke 

vanskeliggjør passering til fots eller med barnevogn. Nøkkel til bommen må gis til hytteeiere 

med vegrett, hvis disse fortsatt ønsker å bruke vegen til bilkjøring etter ny avtale om 

vedlikeholdsplikt (punkt 3). 

 

For å forhindre ytterligere terrengskader fra ulovlig motorferdsel, kan det også være 

hensiktsmessig å sperre vegen innenfor Steinhaug med en stor stein (til Heimstad). Dette 

forutsetter at det kun er eierne til hytten ved Steinhaug som i dag innehar veirett i området. 
 

Nr 5: Utrede plassering for rullestolveg fra p-plassen til turmål 

Det må lages en grundig plan for hvor ny rullestolvei bør etableres. Midler må søkes for å leie inn 

et firma som kan utføre denne utredning/prosjektering. Målet er å etablere en rullestolveg med 

best mulig tilgjengelighet for rullestolbrukere og ev. synshemmede, jmf Kartverkets 

spesifikasjoner for tilgjengelighet og universell utforming.  

Kravene er at rullestolvegen må ha lavest mulig stigning og tverrfall, ha fast og jevnt underlag og 

vedlikeholdes jevnlig slik at den til enhver tid i barmarkssesongen er tilgjengelig for rullestol. 

Engasjert firma bør gjøres seg kjent med gjeldende kravspesifikasjoner for å oppnå full 

tilgjengelighet. Samtidig må framtidig rullestolveg ta hensyn til kantsone langs vannet og 

miljøfaktorer som gyteområder for ørret og andre hensyn til naturens mangfold, i tillegg til 

vurdering i forhold til markstabilitet og sikkerhet ved fjerning av trær – eventuell erosjonsfare/ 

behov for erosjonssikring. 

Prosjektering vil gi en plantegning i egnet målestokk, oversikt over spesielle områder med 

forslag til tiltak/veivalg eventuelle alternativer som må vurderes, samt referanser og muligheter 

til materialbruk for å gi veiledning til hvordan man kan løse de ulike situasjonene med tanke på 

materialbruk og prinsipper for utforming.   

Dette er alternativene: 

A. Etablere ny rullestolveg nedenfor Steinhaugvegen, ved vannkanten, ut til 

Langnesodden. Siden Steinhaugvegen i dag brukes mye av personbiler og ATVer, og tidligere 

forsøk med å stoppe denne trafikken med bom har resultert i en ødelagt bom og fortsatt kjøring, 

vil en helt ny turveg kun for myke trafikanter gi en turveg av god standard der rullestolbrukere 

slipper å møte en potentielt ødelagt veg som vil ødelegge en planlagt tur. For å få et naturlig 

turmål for rullestolbrukere, er det ønskelig at det etableres rullestolveg ned til Langnesodden 

der det finnes gapahuk og rasteplass. 

En annen viktig fordel med den nye traseen er dermed at det ikke vil bli en like bratt overgang til 

Langnesodden, som det ville ha blitt fra Steinhaugvegen og ned til Langnesodden. Bratte partier 

er vanskelige for rullestol, og helt umulige for enkelte brukere.  

I planen må det vurderes markstabilitet og sikkerhet da trær fjernes og røtter blir igjen. 

Kantsone rundt vannet må også ivaretas, om det er f.eks. gyteområder for ørret i bekker. 
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B. Rullestolveg etableres parallelt med eksisterende traktorveg langs 

Steinhaugvegen, eller på selve traktorvegen. Alternativet å etablere rullestolveg på 

traktorvegen er den raskeste løsningen. Traktorveien få egnet toppdekke som komprimeres til 

fast underlag. Utfordringen med personbiler og ATV som kjører ulovlig langs Steinhaugvegen vil 

ødelegge toppdekket. Vegen må derfor stenges med bom, og nøkkel gis til de med veirett. 

Kommunen utreder hvem som har veirett og hvilke retter og plikter dette medbringer. Med 

veiretten må det også følges vedlikeholdsplikt, for å kunne opprettholde rullestolstandard til 

enhver tid, noe som i praksis vil kunne være vanskelig. Med en parallell trasse langs 

Steinhaugvegen unnviker man at rullestolvegen blir ødelagt av kjøretøy, og dette er et mindre 

inngrep enn Alternativ A. 

For å få et naturlig turmål for rullestolbrukere, er det ønskelig at det etableres rullestolveg fra 

Steinhaugvegen ned til Langnesodden der det finnes gapahuk og rasteplass. 

C. Rullestolveg etableres ned til den nye båtutsettplassen, der det også etableres en 

rasteplass. Egnet toppdekke må tilføres og komprimeres til fast underlag. Her må det utredes 

om trafikken ned til båtutsettplassen er for frekvent for å kunne vedlikeholde rullestolstandard, 

og hvordan man kan regulere/tillate biltrafikk og hvem som tar ansvaret for 

vedlikeholdsarbeidet og kostnadene. I tillegg kan helningen på vegen bli et problem, da denne er 

nokså bratt for rullestol. 

OBS! Alternativ A og B innebærer tiltak i et område definert som hensynssone (jmf 

kommuneplanens arealdel), og tiltakene kan sannsynligvis ikke utføres uten dispensasjon fra 

arealplanen. Dette må utredes og søkes om innen prosjektet evt. blir igangsatt. 

Nr 6: Etablering av rullestolveg i området 

Tiltaket legges inn i revidert plan for planperioden 2021-2031, etter at utredningen i punkt 

5 er gjennomført. 

 

Nr 7: Nye bordbenker        

De eksisterende bordbenkene er slitne, etter mange år av mye bruk. Nye bordbenker, av 

kraftigere material, må kjøpes inn for å tåle bruken ved Juksavatnet. Kostnaden er beregnet å 

finansiere 10 tømmerbordbenker av god kvalitet. 

 

Nr 8: Skilt ved E6 

Skilt «friluftsområde» ved E6  

Det er behov for at skilt ved E6, «Juksavatn friluftsområde», som lages av Statens vegvesen. 

Statens vegvesen dekker kostnader ved skilt på riks- og fylkesveier for ikke-kommersielle tilbud 

om aktiviteter i området oppfyller kravene til noen av de skiltsymbolene vegvesenet har.  

 

Nr 9: HC-parkering  2 plasser      

Det er per i dag ikke utmerket HC-parkeringsplasser i området. Rullestolbrukere er helt 

avhengige av egnede parkeringsplasser, som må være tydelig merket for at ingen andre skal 

benytte seg av p-plassen. HC-parkeringsplasser må merkes med skilt og være tydelig merket på 

marken. P-plassene skal dimensjoneres med 450 cm x 600 cm. Minst fem prosent av det totale 

antallet p-plasser bør være HC-parkeringsplasser. Ved Juksavatn er det derfor ønskelig å 

tilrettelegge for 2 stk HC-plasser. 
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Nr 10: Plan for fjerning av granplantinger mot vannet 

Etter anbefaling fra Fylkesmannen v/landbruksavdelingen, bør kommunen lage en plan for 

hvordan man kan fjerne grantrær på egnede plasser langs med skogsvegen (Steinhaugvegen) 

ned mot vannet. Hogst av ungskog gir ikke inntekt, og dette bør derfor sees på som et rent 

friluftsmessig tiltak som entes gjøres på dugnad eller bekostes av friluftsmidler. Planen skal 

utrede i hvilke områder trær skal fjernes, og hvordan tømmeret skal transporteres ut. Det må 

gjøres en vurdering hvor det skal tas ned hele trær, og hvor man evt bare åpner opp «vinduer» 

ned mot vannet, der trærne bare kan kvistes.   
 

Dette tiltaket vil bedre friluftsopplevelsen gjennom å øke tilgjengeligheten til vannet, forbedre 

områdets visuelle kvaliteter og muliggjøre for bedre benyttelse av friluftsområdet gjennom å 

eventuelt åpne opp tidligere gode teltplasser der det i dag står gran. 
 

Balsfjord kommune har ansvar for å lage plan for dette tiltaket. Fylkesmannen har sagts seg 

villig til å bidra skogfaglig ved planlegging av fjerning av gran nedenfor Steinhaugvegen. 
 

Tiltaket er nokså omfattende, og det er derfor sannsynligvis hensiktsmessig at Balsfjord 

kommune legger ut arbeidet på anbud, slik at fagfolk kan utføre tiltaket med riktige maskiner og 

utstyr. For å unnvike å gjøre skade på turvegen må fjerning av grantrærne gjøres ved godt 

snødekt eller frossen mark, eller at eventuelle skader utbedres så snart som mulig etter avsluttet 

hogst. Kostnader for selve utføring av tiltaket legges inn i revidert forvaltningsplan for 

planperioden 2021-2026. 
 

Nr 11: Fjerning av granplantinger mot vannet 

Tiltaket legges inn i revidert plan for planperioden 2021-2031, etter at utredningen i punkt 

10 er gjennomført. 
 

Nr 12: Toalett ved Langnesodden 

Det er mange som utretter sine behov i naturen ved utfartsplassen ved Langnesodden, noe som 

viser behovet for et toalett også her. Behovet vil bli enda mer synlig da det opprettes en 

rullestolveg ned til odden. Toalettet må være HC-tilpasset. Kostnader tatt fra et tilsvarende 

toalett satt opp på Sandørneset i Storfjord i 2018. Kostnaden inkluderer material, 

arbeidskostnader (entreprenør) og frakt. Før toalettet søkes om og settes opp, må det lages en 

vedlikeholdsplan samt plan for tømming sammen med kommunen og driftsansvarlig. Kostnader 

tilknyttes dette må innarbeides i kommunalt budsjett. 
 

Nr 13: Informasjonstavle 

En midlertidig plakat ble satt opp av friluftsrådet i 2017. Permanent tavle settes ikke opp før de 

største tilretteleggingstiltakene er ferdigstilte. Tavla vil følge Miljødirektoratets mal for Statlig 

sikra friluftsområder. Tavlen skal gi informasjon om området (opplevelsesmuligheter, 

naturgrunnlag, flora, fauna, historie), regler for ferdsel og bruk, jakt og fiske, kart, bilder, 

informasjon om statlig sikra friluftsområder etc. Tavla tilpasses funksjonshemmede. 

 

Nr 14: Utred muligheten for juletrehogst av nyplantinger 

Sør for parkeringsplassen ligger et felt med relativt nyplantet gran. Dette er et nytt, ikke tidligere 

tilplantet område. Stien til Andorvannet og Fjellfroskvannet går gjennom området.  
 

Etter forslag fra Fylkesmannen v./landbruksavdelingen, kan kommunen her vurdere å ta ut 

disse granplantene som juletrær da trærne har vokst til riktig størrelse. For å unngå å 

konkurrere med juletreselgere bør man la folk hugge sitt eget tre til markedspris for slikt 
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juletresalg, samt tilby aktørene av juletreselgere å kjøpe juletrær på rot til markedspris evt litt 

lavere og la de ta ut det kvantumet med nyplantinger som er ønskelig.  
 

Det er viktig å fjerne uønskede treslag og avstandsregulere i juletreområdet slik at ikke kratt og 

uønskede treslag overtar området. Kommunen må fordele ansvaret for dette arbeidet. 
 

Dette tiltaket vil kommunen ta ansvar for når trærne har vokst seg større. 

 

6. Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å 

bruke området 

(tiltak utover ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

Dette er tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt for allmennheten å bruke området, men som av ulike 

årsaker ikke er aktuelt for kommunen å gjennomføre i gjeldende planperiode. Tiltakene kan komme inn 

ved en revidering av forvaltningsplanen, ved planperiodens slutt eller ved behov før dette. 

Åpnere landskap Heimstad/ Rønning/Steinhaug 

Naturtypen slåttemark (EN) er en direkte truet naturtype, som finnes ved gårdene Steinhaug, 

Heimstad og Rønning. Markene har ligget brakk i flere år og de er ikke tilstrekkelig undersøkt og 

verdsatt for å vite om der fortsatt finnes verdifulle nøkkelarter for slåttemark. Områdene er 

likevel verdifulle for opplevelse og kulturhistorie. De åpne gressområdene rundt de gamle 

gårdene bør slås årlig for å forhindre gjengroing.  

 

Ved Steinhaug bør fokus legges på området med eng mot elva og langs stiene, ca. 2,5 daa. Rundt 

Heimstad og Rønning er engene av en annen karakter. Mye gress og ildtuver på Heimstad, frodig 

høgstaudeeng (mjødurt) på Rønning. Arealet rundt Heimstad (ca. 2 daa) bør prioriteres framfor 

Rønning, fordi Heimstad er et mer attraktivt oppholdssted. På Rønning holder det å slå rundt 

husruinene.  

 

Det skilles på restaureringsperiode og skjøtselsperiode:  

- Restaureringsperiode: Slåtteenger som ikke blitt slått på mange år må restaureres før en 

kan begynne å slå på tradisjonell (sen) tidspunkt. Problemarter som bringebær- og 

rosekratt, brennesle, mjødurt eller liknende går normalt ut ved slått, men kan være 

avhengig av slått flere ganger per sesong i begynnelsen med ljå eller krattrydder. I 

restaureringsperioden er det derfor avgjørende å slå før frøsetting, og å fjerne 

gresset/strøet umiddelbart for å forhindre næringsoppsamling fra strøet. Man må ofte 

restaureringsslå enga tre-fem år før gjengroingsartene svekkes og blir erstattet av de 

mer tradisjonelle (lavere) slåttemarksartene som ligger og venter på å kunne spire nede 

i marken.  

- Skjøtselsperiode: Under skjøtselsperioden slås enga sent, etter frøsetting, og enga skal 

ikke gjødsles. En bør benytte lett redskap (ljå, ryddesag, eventuelt tohjuls motorisert 

slåmaskin der det er mulig). Graset må bakketørkes/eventuelt hesjes før det fjernes 

(tidligst etter ca. 2-3 dager). Bakketørkinga er viktig for at frøa til engartene både skal få 

modne ferdig og bli liggende igjen på enga når høyet samles sammen og kjøres vekk. 

Strøet rakes sammen og fjernes så omgående for å begrense gjødseleffekten ved 
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nedbryting av materialet, og for å sikre nok lystilgang til vegetasjonen under. Strøet 

kastes i kompostdunge på egnet sted i utkanten av marka, eller brennes forsvarlig. 

Eventuell kompostdunge bør ligge nedenfor slåttemarka slik at det ikke blir avrenning til 

enga. 

 

Friluftsrådet foreslår at det arrangeres en årlig slåttedag på ettersommeren, der store og små 

kan lære om økologien bak slåttemark, å bruke ljå, og sette opp hesje. Museum Nord har 

tidligere uttrykt en ønske å være med-arrangør på et slikt arrangement, sammen med 

friluftsrådet og Strupen UL.  

 

Det må kjøpes inn utstyr for slått: ryddesag/krattkutter, raker, samt flere ljåer om det skal 

legges opp til en allmenn slåttedag på Steinhaug for store og små. Egnet sted for lagring av utstyr 

må avklares. 

 

Da dette er noe som ikke har blitt gjort på mange år, foreslås det å plassere tiltaket under «behov 

for tiltak under planperioden» og ikke «drift under planperioden», og å søke statlige 

tilretteleggingsmidler til tiltaket. Framtidige behov vil vise om en oppdatering av 

forvaltningsplanen skal endre på dette.  
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7. Driftsplan for planperioden 

Minst like viktig som tilretteleggingstiltakene, er driftstiltakene. Planen foreslår hvem som har ansvar for 

de ulike tiltakene, hvor ofte de skal utføres, samt gir en estimert årlig kostnad. Målet er å opprettholde 

standarden på friluftsområdet etter tilretteleggingstiltakene, og komme slitasje og forfall i forkjøpet. 

Staten gir ikke økonomisk støtte til drift og tilsyn av området. Det kan likevel være nyttig for 

kommunen/friluftsrådet, og også for fylke/stat, å ha oversikt over områdets årlige driftsutgifter. 

nr Løpende 

oppgaver; årlig  
(f eks rydding, 

vasking, tilsyn, 

plenklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Utedo ved p-

plassen: tømming 

med septikbil 

1 gang/år 3 700,- (BK 

bestiller bil) 

Balsfjord 

kommune 

(BK) 

Utgift 

2 Utedo ved p-

plassen: tilsyn, 

vask og påfyll av 

papir      

Jevnlig 5 000,- Strupen 

Utviklingslag 

(SUL) 

Verdi av dugnad 

og utgift 

(vaskeutstyr, 

dopapir) 

3 Tømming/rydding 

søppel      

a) Tømming av 

container (1 gang/år) 

 

b) Rydding gjøres 

jevnlig 

a) 2 000,- 

 

 

b) 10 000,- 

a) BK 

 

 

b) SUL 

a) Utgift 

 

 

b) Verdi av 

dugnad og utgift 

(søppelposer) 

4 Utsetting og 

opptak av 

flytebrygge (og 

landgang) 

Vår/høst                      18 000,- SUL Utgift 

(entreprenør med 

kranbil). Det 

arbeides med å få 

dette tiltaket 

sponset. 

5 Vedlikehold/ 

beplantning      

Årlig + ved behov         1 000,- SUL Verdi av dugnad 

og utgift 

(blomsterurner/ 

kasser, jord, 

blomster) 

6 Krattrydding langs 

veger og stier 

2. hvert år                     4 000,- 

(gjøres 2. 

hvert år, 

8 000,- per 

gang)  

SUL Verdi av dugnad 

(rydding av kratt 

som kommer opp 

rundt wc, turstier, 

bålplasser o.l. for å 

holde området 

åpent.) 

7 Vedhogst til 

bålplass             

Det forventes 

leveranse av 5 m3 ved 

årlig til bålplassene 

5 000,- SUL Verdi av dugnad 

(kapping, 

kløyving, stabling) 

  Sum årlig kostnad: 48 700,-   

  Hvorav utgifter: Ca 26 700,-   

  Dugnadsverdi: Ca 22 000,-   
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nr Større og 

sjeldnere 

oppgaver  
(f eks grusing, 

maling, 

skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig kostnad Ansvar Merknad 

1 Grusing og 

vedlikehold av 

turveg, rasteplass 

og p-plass 

Ved behov Material-kostnader + 

ev. godtgjørelse for 

dugnadsinnsats. 

Materialkostnader kan 

ev. legges inn i en 

revidert 

forvaltningsplan, for å 

søke statlige 

tilretteleggingsmidler. 

SUL i 

samarbeid 

med BK 

 

2 Vedlikehold 

bygninger  

Ved behov (ca. 

hvert 5. år?) 

Material-kostnader + 

ev. godtgjørelse for 

dugnadsinnsats.  

SUL Maling etc 

3 Skogrydding/ 

tynning 

Ved behov Material/utstyr-

kostnader + ev. 

godtgjørelse for 

dugnadsinnsats. Evt 

entreprenørkostnader. 

BK  
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8. Fotografier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 6. 2017: Rasteplassen ved 
Juksavatnet er tilrettelagt med 
bord-benker, gapahuk og 
flytebrygge som ses på bildet, i 
tillegg til toaletthus, danseplatting 
og parkeringsplass (utenfor 
bildet). Foto: Maja S. Kvalvik 
v/Ishavskysten friluftsråd 

Figur 7. 2017: I 2017 ble 
toaletthuset gjort bedre 
tilgjengelig for rullestolbrukere, 
med ny rampe uten terskler og 
større plass innendørs. Foto:  
Maja S. Kvalvik v/Ishavskysten 
friluftsråd 

Figur 8. 2017: Toalettet ble utbedret 

for bedre tilgjengelighet for 

rullestolbrukere. En vegg ble fjernet 

for å muliggjøre adkomst fra begge 

retningene, og større snuplass foran 

toalettet. Foto: Leif Arne Stensland 

v/Strupen utviklingslag 
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Figur 9. 2017: Midlertidig plakat (nede 

til høyre) er satt opp for å informere 

om det statlig sikra friluftsområde, i 

vente på en permanent tavle. Foto: 

Maja S. Kvalvik v/Ishavskysten 

friluftsråd 

Figur 10. 2019: Tilrettelagt flytebrygge 

for rullestolbrukere, etablert i 2019. 

Brygga kan brukes til å ta seg inn i 

kano. Foto: Maja S. Kvalvik 

v/Ishavskysten friluftsråd 

Figur 11. 2019: Gapahuk og bålplass på 

Langnesodden. Hit kan man komme til 

fots, eller med kano/båt. Foto: Maja S. 

Kvalvik v/Ishavskysten friluftsråd 


