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Forvaltningsplanen for det statlig sikra friluftsområdet Haugland gård 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 og møter med Karlsøy kommune og/eller de som har ansvar for bruk, 

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

 

Naturbase: Ikke enda innlagt i Naturbase. Fylkesmannen og Miljødirektoratet jobber med dette 

(november 2015). 

 

Forvaltningsplanen utarbeidet av 

Tine Marie Hagelin og Maja Sjöskog Kvalvik/Ishavskysten friluftsråd (IF), i samarbeid med Karlsøy Jeger- 

og Fiskerforening (KJFF) og Oddrun Skjemstad, verneområdeforvalter for Nordkvaløya-Rebbenesøya 

landskapsvernområde (LVO). 

 

Første versjon av forvaltningsplanen ble utarbeidet i 2012. Planen har blitt oppdatert i 2014 og 2015. 

 

Foto 
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Kart 
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1. Bakgrunn 

Karlsøy kommune kjøpte i 1999 eiendommen Haugland på Hersøya. Oppkjøpet ble gjort ved 

hjelp av statlige midler, og området ble dermed båndlagt til friluftsliv. Ishavskysten friluftsråd 

fikk i 2012 i oppgave av Karlsøy kommune å utarbeide en enkel forvaltningsplan for Haugland. 

Forvaltningsplanen er revidert i 2014 og i oktober 2015. Det tas sikte på å revidere planen hvert 

tredje år, eller ved behov.  

 

2. Forvaltningsplanens målsetting 

Forvaltningsplanen er en” kokebok” for tilrettelegging og drift av Haugland gård. Den skal 

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

og drift. Planen gir et forslag til ansvarsfordeling mellom ulike aktører, med mål om kortsiktige 

og langvarige avtaler som sikrer god drift og skjøtsel av området.  

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

Friluftsområdet Haugland skal utvikles til å bli et attraktivt friluftsområde tilgjengelig for 

allmennheten, og samtidig skal det tas hensyn til stedets karakter, historie og natur innenfor 

rammene av verneforskriftene til Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde (Vedlegg 1). 

Når man går i land på Haugland skal man skjønne at man er på en feskarbondeplass, og alle 

tiltak som blir gjort skal gjøres med hensyn til stedets karakter. Haugland er” de sjøfarendes 

sted”, enten man har motorbåt, seilbåt, robåt eller kajakk.  

 

3. Ansvar for forvaltning og drift 

Forvaltningsansvaret innebærer:  

 Sikre at tiltak som gjøres på eiendommen er innenfor verneforskriftene til 

landskapsvernområdet (Vedlegg 1) 

 Sikre at tiltakene i planen blir gjennomført 

 Evaluere tiltakene og lage nye planer 

Eier av området:  

Karlsøy kommune er grunneier til eiendommen. Kommunens kontaktperson er May-Jorunn 

Corneliussen (enhetsleder, drift - og utviklingsenheten).  

Ansvar for forvaltning og drift:  

Karlsøy Jeger- og fiskerforening (KJFF) har en leieavtale med Karlsøy kommune som forplikter 

dem til å sette i stand, vedlikeholde og stille huset til disposisjon for allmennheten.  KJFF forvalter 

hele det statlig sikra friluftsområdet og har ansvaret for utleie og tilsyn av våningshus og andre 

bygg på gården på vegne av kommunen og verneområdestyret.  Flytebrygga og landgang eies av 
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andre aktører og inngår ikke i forvaltningsansvaret for KJFF. KJFF ønsker en mer varig avtale 

med kommunen som avklarer ansvarsforhold og hva forvaltningsansvaret innebærer.  

Ishavskysten friluftsråd kan engasjeres som konsulent ved behov. Videre er friluftsrådet med på 

evaluering av forvaltningsplanen. 

Styret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde er en annen viktig aktør i 

forvaltningen av Haugland. 

Forvaltningsplanen revideres i samarbeid mellom Fylkesmannen, kommunen, Ishavskysten 

friluftsråd og Karlsøy Jeger- og fiskerforening, og ved behov også styret for Nordkvaløya-

Rebbenesøya landskapsvernområde.  

Tiltakene i forvaltningsplanen er i samsvar med verneforskriftene og retningslinjene til 

verneområdet.  
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4. Kart over det statlig sikra friluftsområdet 

 

Oversiktskart med Nordkvaløya – Rebbenesøya landskapsvernområde. Haugland midt i 

bildet. (Kart: Miljøfaglig utredning A/S) 
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Haugland og Hersøya ligger sentralt plassert i ”krysset” mellom Rebbenesøya, Ringvassøya, Grøtøya og 

Nordkvaløya. (Kart: Ishavskysten friluftsråd og Geodata AS) 
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Kart over eiendommen (friluftsområdet) Haugland med hus og andre strukturer.  Innfelt bilde viser 

eiendomsgrensene for det statlig sikra friluftsområdet. Det store bildet vise bygninger på gården og andre 

viktige strukturer. Naustet lengst i nord ble ferdigrestaurert i 2015. Kollsjåen ble fjernet i 2015, og bare 

stablesteinmuren står igjen. Det er i 2015 usikkert hva som skal gjøres med denne. Nord for våningshuset 

ligger en mur, som tidligere har vært en sjå eller uthus. Flytebrygga og landgang eies av andre aktører og 

inngår ikke i forvaltningsansvaret for KJFF. Tilknyttet flytebryggen er det etablert en gapahuk, utedo, 

bålplass og benker. (Kart: Ishavskysten friluftsråd og Geodata AS)  
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 5. Områdebeskrivelse/status 

Naturgrunnlag Lun, nord-vestvendt vik med gammel dyrkamark omkranset av lave knauser med 

til dels tett bjørkeskog, og blåbær-krøkebærlyng samt dvergbjørk på toppene. Det 

finnes også et par myrområder med spor etter torvtaking. Berggrunnen består av 

kvartsittdioritt, tonalitt og trondhjemitt, som gir et ”fattig” jordsmonn.  Høyeste 

punkt på eiendommen er 33 moh. Den tidligere dyrkamarka og beitelandet var 

tidligere preget av gjengroing med kratt og ”ildtuer”. Det slås nå flere ganger i løpet 

av sesongen og ildtuene er fjernet. Steinfjære innerst i vika, ellers svaberg ned mot 

sjøen.  En god og beskyttet naturhavn innenfor en eksponert skjærgård.  

Kulturminner og 

bygninger 

Haugland er en fraflyttet fiskarbondegård. Våningshuset ble satt opp i 1920 og det 

har ikke lyktes å finne ut så mye om gårdshistorien før dette, men kulturminnene 

tyder på at her har vært bosetning også før 1920. Våningshuset er rehabilitert og 

påbygd i de senere år, med nye vinduer, ny kledning og nytt tak. Tre eldre 

skjåer/naust på lave natursteinsmurer fantes ved fjæreområdet. Et naust og en 

sjøbu har blitt restaurert, en kollsjå har blitt fjernet da denne ikke gikk å redde. I 

grunnmuren etter fjøset står en eldre utedo. Flere ruiner etter buer med ulik bruk 

ligger rundt på eiendommen. Et par oppmurte strukturer i lune gliper mot 

bergveggen danner små platåer – kanskje har det vært hage? I myrområdet på 

eiendommen er det tydelige merker etter torving. Her er tatt ut torv til fyring fra 

gammelt av. Det finnes flere fine rydningsrøyser i utkanten av gamle jorder. Gamle 

veier og tråkk går på kryss og tvers over eiendommen. Oppmurte strukturer i fjæra 

på vestsida av vika, samt (tilløp til) en steinmurt vei langs fjæra. En lav mur av stein 

mot fjæra sikret innmarka mot bølger. Gamle fortøyningspæler på berget halvveis 

ute i bukta.  To støer, ei i fjæra og ei i berget.  

Sametinget har registrert to hustufter fra nyere tid. Fylkeskommunen har registrert 

flere varder og sjømerker langs leia ved Haugland. Det ble for noen tiår siden 

funnet en åre fra eldre jernalder i ei myr noen hundre meter nord for gården, 

funnet ble gjort av en unggutt fra Haugland.  

 

 

Gnr/ 

Bnr 

FS-nummer 

naturbase.no 

Sikrings 

form    

Sikret 

år 

Areal 

(da) 

Grunneier Forvaltning  

og drift 

Nærområde? 

16/2 Ikke inne i 

naturbase per 

november 2015 

Erverv

Avtale

 

 

  

1989 

 

112,5 

da 
Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

Karlsøy 

kommune/ 

Karlsøy Jeger- 

og 

fiskerforenin

g (KJFF) 

Ja

Nei
 

Kommentarer Området ligger innenfor Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde og 

på grensen til ett av de foreslåtte områdene til Nasjonal marin verneplan. 
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I kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no) finnes en beskrivelse fra Haugland på 

hustuft som er eldre enn 100 år og automatisk fredet (lokalitets ID 116482): 

«Hustuft med syllsteinsmur, 5,0 x 5,0 m, skadet, brukt som søppelplass» samt 

«Hustuft (fjøs) med syllsteinsmur, 7,0 x 4,0 m, orientert N/S, overgrodd med lyng 

og mose, gressbevokst inni.» Se kart nede. 

 

Kulturminner ved Haugland. Kartdata er 

hentet fra kulturminnesok.no i november 

2015. Enkeltminneikoner for hustufter vises 

som et lite R med lilla omriss. Sikringssone 

rundt de automatisk fredete kulturminnene 

vises på kartet over, mens enkeltminneikonene 

vises uten sikringssone på kart til venstre. 

(Kart: Ishavskysten friluftsråd) 

 

 

 

 

Adkomst / 

kommunikasjon 

Adkomst med båt. Fergeleiene Bromnes på Rebbenesøya og Mikkelvik på 

Ringvassøya er viktige kommunikasjonspunkt til Hersøya. Mikkelvik er også mye 

brukt som utgangspunkt hvis du skal til Hersøya med kajakk. Her blir det etablert 

et anlegg for sjøfarende med båtutsett, parkering for biler og båthenger, infotavle, 

toalett og kajakkutsett. Dette skal ferdigstilles i 2016. Det er kort vei over til 

Rebbenesøya, men strømmen i Vargsundet kan være sterk, så det gjelder å ”time” 

godt med flo og fjære. Fine landingsforhold for kajakk innerst i vika på Haugland, 

flytebrygge for fritidsbåter anlagt et stykke ut i vika. Med småbåt kan man lande 

inne på stranda. 
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Egnet bruk  

 

Turgåing Sykling Bading

Klatring Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

Annen bruk: bærplukking, spesielt multe, samt småviltjakt. 

Eksisterende 

tilrettelegging 

Karlsøy Jeger- og fiskerforening (KJFF) har inngått avtale med Karlsøy kommune 

om å disponere våningshuset på det gamle småbruket mot at foreningen setter 

huset i stand og legger til rette for at folk kan leie det på dag- og ukesbasis. 

Foreningen har kjøpt inn en enkel slåmaskin som skal oppbevares på øya og brukes 

til skjøtsel av gressbakkene rundt gården. Hansnes og omegn båtforening har i 

samarbeid med Tromsø båtforening anlagt flytebrygge med landgang.  

Per oktober 2015 er hovedhuset ferdigrestaurert. Fundamentet er skiftet, huset har 

blitt løftet 16 cm for å øke takhøyden, hele huset har fått ny utvendig kledning, alle 

vinduer er skiftet, nytt tilbygg er bygget, alle rom er restaurert inklusive kjøkken, 

stue, innredet tilbygg og loft. Det er også innlagt strøm og tørrtoalett. 

Høsten 2012 ble sjøbua satt i stand av KJFF med mål om å bruke den som lager for 

slåmaskinen og annet utstyr. Taket ble skiftet og veggen mot sjøen fikk ny kledning.  

For øvrig ble så mye som mulig av eksisterende materialer tatt vare på.   

Naustet i nord er i så dårlig forfatning at det er delvis ramlet ned. Materialene er så 

morkne at de ikke kan festes, så naustet må totalrestaureres med nye materialer. 

Kollsjåen var i dårlig forfatning og ble fjernet i 2015, og i dag står bare grunnmuren 

av stablet fjærestein igjen. 

I området ved flytebrygga er det satt opp en gapahuk og toalett, samt bålsted og 

benker slik at brukere har et fast sted å tenne bål. 

Annet Som kuriositet kan nevnes at folkene på Haugland var de første som hjalp Jan 

Baalsrud med mat, varme og skyss videre etter Toftefjorddramaet i 1943.  Jan 

Baalsrud var den eneste som berget livet da M/K «Bratholm» i siste liten ble 

sprengt i luften av eget mannskap da de ble oppdaget av en tysk fregatt, og 

soldatene angrep og tok til fange mannskapet. Kilde: Astrid og Tore Hauge 2003: 

‘Jan Baalsrud og de som hjalp han til friheten’.  
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6. 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  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad  

1 Utforme 

avtale mellom 

KJFF og 

Karlsøy 

kommune 

Skriftlig avtale Karlsøy 

kommune 

og Karlsøy 

Jeger og 

Fiskerforeni

ng (KJFF) 

2016 0,- 

2 Reparasjon av 

bu og sjåer 

Div. reparasjoner på tak, vegger og 

bærende konstruksjon. 

Rekonstruksjon av eksisterende 

bygg.  

1. Naust (oppbyggingsstart 

2016) 

2. Kollsjå (tatt den ned, bare 

stablesteins mur igjen, 

usikkert hva som skal 

gjøres her) 

KJFF, 

Tromsø 

havpadleklu

bb (THPK) 

2016  Naust: 

100 000,- 

3 Etablering av 

sti fra brygga 

til gården 

Lage sti, 250 meter. Kloppe deler av 

ny sti.  

Arbeidet fortsetter i 2016. KJFF har 

kjøpt inn en del material. 

KJFF 2015 - 

ferdigstilles 

2016 

 (15 000,- fra LVO 

+ 10 000,- fra 

fylkeskommunen: 

allerede 

utbetalt) 

4 Ny utedo ved 

gården 

Det er behov for å flytte lokalitet for 

doen 

KJFF 2016 15 000,- 

5 Utsmykking 

av hovedhus 

og andre bygg 

med minner, 

bilder og 

gamle 

gjenstander 

Sortere og samle gamle 

bruksgjenstander, fortellinger og 

bilder fra gårdsdriften og stille 

disse ut rundt om i våningshuset og 

andre bygg.  

KJFF 

(historielag, 

Ishavskyste

n 

friluftsråd) 

Fortløpende 0,- 

6 Gjenoppbygge 

fjøs 

 

Gjenreise fjøsen på eksisterende 

grunnmur etter gamle bilder og i 

tråd med byggeskikken i lvo.  

Bygningen er tenkt brukt bl.a som 

KJFF Fremtidsplan 

(fra 2018-> ) 

- 
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 ekstra overnattingssted ved besøk 

av større grupper, skoleklasser o.l. 

 Til sammen     115 000,- 

 

 

6.1. Beskrivelse av tiltak 
 

1. Utforme avtale mellom Karlsøy jeger og fiskerforening og Karlsøy kommune 

KJFF ønsker en mer varig avtale med kommunen. Avtalen bør omfatte hele eiendommen og 

avklare ansvarsforhold og hva forvaltningsansvaret innebærer, samt en avklaring på økonomisk 

ramme for driftskostnadene. 

 

2. Reparasjon av bu og sjåer 

Sjøbua ble ferdigrestaurert i 2015, med nytt gulv, ny kledning og nytt tak. Kollsjåen ble fjernet, 

og i dag står bare grunnmuren av stablet fjærestein igjen. Det er enda usikkert hva som skal 

gjøres med denne. Naustet skal påbegynnes med restaureringsarbeidet i 2016. Det er i så dårlig 

forfatning at det må nye materialer til hele bygget. Det skal bygges med de samme målene og i 

samme stil som den opprinnelige. 

Disse tre uthusene i fjæra er bygget av restmaterialer og drivved, og er sjarmerende vitnesbyrd 

om en tid da man tok vare på og reparerte alt. De har vært i til dels dårlig forfatning og lite eller 

ingenting av eksisterende materialer har kunnet eller kan gjenbrukes. Det kreves også en stor 

del oppretting av grunnmur, som er laget av stablet fjærastein.  

 

3. Etablering av sti fra brygge til gården. 

Dagens sti mellom brygga og hovedgården går langs bergene helt nede ved flomålet. Disse 

bergene har en svært sårbar lyng og torvvekst, som viser sterk slitasje pga. økt ferdsel. I tillegg 

er en liten del av denne stien oversvømt ved flo sjø. Denne stien skal utbedres ved å stable stein i 

en del groper. Våte områder skal kloppes og stien rundt naustet skal heves og utbedres slik at 

den ikke blir overflødd ved flo sjø. 

Materialene er anskaffet og arbeidet utføres våren 2016. 

 

4. Ny utedo ved gården 

Utedoen som står i fjøstomta er i dårlig forfatning. Materialene er delvis ødelagt av råte og ny 

utedo må lages. Det bør også fjernes fra fjøstomta og flyttes nærmere skogen. Her må det søkes 

særskilt tillatelse. 
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5. Utsmykking av hovedhus og andre bygg med minner, bilder og gamle gjenstander 

Den tidligere planen om å etablere et lite museum på Haugland utgår grunnet for få gjenstander. 

Det finnes imidlertid noen gamle bruksgjenstander som forteller om livet på fiskarbondegården. 

I tillegg har det blitt funnet en del gamle bilder fra gården. For at gårdens historie skal bevares, 

tenkes det at hovedhuset og andre bygg skal utsmykkes med bilder, gjenstander og tekster som 

forteller om livet på gården og fiskerbondens hverdag. Kanskje også en eller annen fortelling 

med bilder om den modige innsatsen folkene på Haugland gjorde under krigen da de ga husly, 

mat og skyss til den ettersøkte sabotøren Jan Baalsrud.   

En måte å skaffe informasjon om bruken av gjenstandene, er gjennom å arrangere 

”gjenstandsmøter”, en arena hvor eldre lokale folk og historisk interesserte inviteres til å bidra 

med kunnskap og historier. 

 

6. Oppbygging av gammel fjøs 

KJFF har et ønske om at gården, som et friluftsområde, skal bli brukt av så mange som mulig. 

Spesielt ønsker en å kunne invitere større skoleklasser, ungdomsgrupper og voksne til 

arrangementer og utflukter som kan bidra til å opprettholde kunnskapen om den tradisjonelle 

fiskarbonden og livet ute i havgapet. For å kunne oppnå dette trengs det flere 

overnattingsmuligheter på gården. Når restaureringen av hovedhuset og bygningene i fjæra er 

ferdig, ønsker man å se på muligheten til å bygge opp gårdens fjøs. I dag står bare den gamle 

grunnmuren der, som vitne om at det en gang var husdyr på gården. Dette bygget vil kunne 

innredes med soverom til et større antall gjester og som et avlastningsbygg for hovedgården. En 

tenker da at bygget skal ha en utforming som en tradisjonell småbruksfjøs. Dette tiltaket er ikke 

prioritert, men er under planlegging og vurdering. 

 

 

 

7. Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å 

bruke området  

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

 I det nyrestaurerte naustet, er det ønskelig å sette inn en ovn, slik at tilfeldige gjester kan 

varme seg, spesielt i den mørke og kalde delen av året. 
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8. 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. Vedlikehold av våningshuset er regulert gjennom avtalen mellom 

kommunen og KJFF. 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, 

tilsyn, planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar 

1 Slått av enger og gammel dyrkamark rundt husene.  

Vegetasjonen rundt og på nedsiden av hovedhuset, bort 

til fjøsruinen og ned til naust/buer prioriteres. I tillegg 

bør det slås på og rundt de gamle steinmurene som 

ligger på høyde med hovedhuset opp mot berget. 

Vegetasjonen bør slås minimum to ganger årlig de første 

årene (restaureingsperiode), og der uønskede problem- 

eller fremmedarter dominerer er det viktig å slå før 

frøsetting. Strøet rakes sammen og fjernes omgående for 

å begrense gjødseleffekten ved nedbryting av materialet. 

Strøet kastes i kompostdunge på egnet sted i utkanten av 

marka, eventuelt ned mot muren i fjæra, men ikke så 

langt ned at denne blir skjult. Det er kjøpt inn 

ryddesag/krattkutter og tohjuls slåmaskin. Kostnader 

går til bensin og vedlikehold av utstyr. (I 2015 ble det 

slått 4-5 ganger i løpet av sesongen.) 

To ganger 

årlig, vår og 

tidlig høst 

17 000,- 

 

KJFF 

2 Opprydning i fjæra.  

Fjerne søppel og tang som har rekt i land. 

Karlsøyskolene har årlig dugnad der målet er å rydde i 

fjæra. 

Vår, årlig 5000,- 

 

Skolene/KJFF 

3 Vedhogst  Årlig 5000,- KJFF 

4 Tilsyn/ettersyn av eiendom Hver 14. dag i 

høysesong, 1 

gang pr. mnd. 

lavsesong  

10 000,- KJFF 

 Sum årlig kostnad:  37 000,-  

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, 

maling, skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar 

1 Male utedo og bu Ved behov 2 000,- Tilsyn 

 Sum årlig kostnad:  2 000,-  
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9. Utførte tiltak 

En rekke tilretteleggingstiltak har blitt utført siden den første versjonen av forvaltningsplanen 

ble utarbeidet i 2012. Denne listen gir en oversikt over de fleste av disse de gjennomførte 

tiltakene, og om kjent, hva tiltakene kostet og hvor midlerne kom fra. Karlsøy JFF har selv 

bekostet deler av tiltakene, hvor resten av midlene har kommet fra Troms fylkeskommune og 

LVO. 

Nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Ble 

utført 

Kostnad 

(midler fra) 

1 Ny utedo, 

gapahuk og 

bålplass ved 

brygga 

Området en kommer i land har fått 

en enkel gapahuk, en ordentlig 

bålplass med bord og benker, og 

utedo.  

LVO (KJFF) 2014 - 

2015 

  215 000,-  

Midlene kom fra 

styret for 

landskaps-

vernområdet (70 

000,-) 

2 Drikkevann Vannkvalitet i brønn og under 

hovedhuset er undersøkt. 

KJFF og IF 2014 - 

2015 

76 000,- 

Midlene kom fra 

miljødep via 

Troms 

fylkeskommune. 

(20 000,-) 

3 Informasjon Tre infotavler: på Mikkelvik, 

Bromnes og Haugland er utarbeidet.  

Info om landskapsvernområdet og 

friluftsområdet. 

Huset legges ut som 

overnattingsmulighet på inatur.no 

eller annen portal.  

IF og LVO 

KJFF 

2013-

2014  

15 000,- 

Midlene kom fra 

styret for 

landskapsverno

mrådet og Troms 

fylkeskommune 

(15 000,-) 

4 Reparasjon av 

bu og sjåer 

Div. reparasjoner på tak, vegger og 

bærende konstruksjon. 

Rekonstruksjon av eksisterende 

bygg.  

Sjøbua ble ferdigrestaurert i 2015, 

med nytt tak, ny kledning og nytt 

gulv.  

KJFF, (THPK) 2014-

2015 

Naust: 16 000,- 

Egne midler 

(KJFF) og 

Fylkesmannen, 

totalt 16000,- 

5 Restaurering 

av hovedhuset 

Haugland 

Legge opp åpent elektrisk anlegg i 

hovedhuset. Ferdigstille 

sanitæranlegg. Lage nødutgang fra 

andre etasje.  

KJFF 2014 44 000,- 

Egne midler 

(KJFF) og 

Fylkesmannen, 

beløp usikkert 
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9.1. Beskrivelse av utførte tiltak 
  

1. Ny utedo, gapahuk og bålplass ved brygga 

Det er satt opp et toalett i området ved flytebrygga. Etter samråd med alle parter som har 

forvaltningsansvar i området, ble det enighet om at man skal rive «danseplatten» som var bygget 

like over flytebrygga. Det ble i stedet satt opp en gapahuk/bålsted med tilhørende benker, slik at 

brukere har et fast sted å tenne bål. På denne måten ble det lagt til rette for at det omliggende 

området skjermes for uønsket bruk. 

2. Bruksvann og drikkevann 

Den største utfordringen for Haugland gård er å finne tilstrekkelig med ferskvann. Det skilles 

mellom bruksvann og drikkevann, da man har vært usikker på om vannet som kommer fra 

eksisterende brønn kan benyttes som drikkevann.  

Ny glasfiberbrønn og komme ble innkjøpt i 2014 med midler fra fylkeskommunen. Brønnen ble 

restaurert med hjelp av minigraver. Dette har sikret bruksvann til hovedhuset. Det finnes også et 

oppkom under huset, der det også er en gammel brønn som samler opp hva som høyst 

sannsynlig er tilsigsvann. I 2015 har denne vært tørrlagt slik at KJFF ikke har fått tatt prøver av 

vannet. Men i samtale med beboer fra Hersøya, kunne han opplyse at drikkevannet ble hentet fra 

denne brønnen i kjelleren. KJFF vil se på muligheten for å kunne benytte dette vannet som 

drikkevann. 

Drikkevann har til nå blitt hentet fra en elv på Rebbenesøy. 

3. Informasjon 

I løpet av 2013 ble det samarbeidet om å få laget informasjonstavler for området. Disse tavlene 

er nå ferdig. To har blitt plassert i gapahuken på Haugland, og to tavler vil bli plassert i 

Mikkelvika og på Bromnes. Dette vil KJFF gjøre i løpet av 2015-2016.  

4. Reparasjon av bu og sjåer 

Naustet i nord ble ferdigrestaurert i 2015 av KJFF, med nytt tak, ny kledning og nytt gulv. 

5. Restaurering av hovedhuset Haugland 

Det var tidligere innlagt strøm på Haugland, og det har vært jobbet med å få nytt elektrisk anlegg 

installert. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2014, med åpent anlegg i 2. etasje og sikring at 

strømforsyning til de ulike gjøremål er dimensjonert riktig. Det er installert nytt sikringsskap og 

lagt nye kurser i hele bygget. Anlegget er godkjent av autorisert elektriker.  

Det har også blitt installert rømningsvei fra 2. etasje, ved å sette inn dør ut fra 2. etasje med 

rampe til marka utenfor. Det er også montert et tørrtoalett i hovedhuset. I tillegg er det anlagt et 

rørsystem for grovvann som gjør at dette ikke slippes ut i sjøen men blir drenert i grunn.  Alle 

disse tiltakene ble ferdigstilt i 2014.  
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10. Bilder  

                     

 
     Atkomst. Flytebrygga og stien innover mot gården (bilder fra 2010) (Foto: Ishavskysten friluftsråd). 

     
Kulturminner eller bare rot? Gamle tufter ble brukt som søppelfylling. En dunge torv forteller om tidligere 

tiders brenselskilde (bilder fra 2010) (Foto: Ishavskysten friluftsråd). 

     
    Mengder av tang blir liggende å råtne i fjæra. En årlig dugnad gjør stranda til et bedre sted å være 

(bilder fra 2010) (Foto: Ishavskysten friluftsråd).  
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Stell av vegetasjonen rundt kulturminner får historien fram i lyset (bilde fra 2010) (Foto: Ishavskysten 

friluftsråd). 

 

     
    Uthusene i fjæra: bua, koll-sjåen og lager-sjåen sommeren 2010 (Foto: Ishavskysten friluftsråd) 
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Sjøbua holder ennå mange år, men trenger reparasjon. Bilder før opprydding i 2010. (Foto: Ishavskysten 

friluftsråd) 

 

 

 

 

       
F.v: Koll-sjåen, våningshuset og lager-sjåen (2010). Bua til venstre, og lager-sjåen (2010). (Foto: 

Ishavskysten friluftsråd) 
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      Lager-sjåen før istandsetting (2010) (Foto: Ishavskysten friluftsråd) 

 

 

       
      Utedoen (2010) (Foto: Ishavskysten friluftsråd) 
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Ny panel på huset         Kjøkkenet 

             

Frakt av materialer         Loft 

             

Stordugnad 2011    Ryddeaksjon i fjæra 2012 

           

Ungdomshelg KJFF 2012      Ungdomshelg KJFF 2012 
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Huset etter restaurering. Foto fra 2015. (Foto: Oddrun Skjemstad) 

Huset og sjøbua, ferdig restaurert. Bilde fra 2015. (Foto: Jon Pedersen)  
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Infotavle som er satt opp ved 

Haugland gård 
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Infotavle som er satt opp ved Haugland gård, ved Mikkelvika og på Bromnes.  
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Melby, M.W. 2007. Landskapsanalyse Nordkvaløya – Rebbenesøya LVO i Karlsøy kommune 

i Troms fylke. Miljøfaglig utredning rapport 2007. 31. 

Møller, Jakob og Fredriksen, Per Tore Kvartærgeologisk vurdering av Nordkvaløya – 

Rebbenesøya landskapsvernområde. 2007 
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Nordkvaløya – Rebbenesøya landskapsvernområde. Registrering av kulturminner og 
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12. Vedlegg 

 

Vedlegg 1:   Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 7, 

Nordkvaløya–Rebbenesøya landskapsvernområde, Karlsøy 

kommune, Troms. (lovadata.no, hentet i november 2015) 
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