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Årøya

Årøya



• 15-1600-tallet: bosetting, skatteoppkreving 

• 1700-tallet: handelssted og gjestgiveri – pomorhandel

• 1860: oppført et tranbrenneri på handelsstedet 

• 1867: opprettet rutetrafikk og poståpneri

• 1877 og 1880: bosetting Sommarsetet, Storbukta og Holmenden

• Gammetufter – tidligere bosetting enn vi kjenner til fra skriftlige 
kilder

• 1900-tallet: torv til Birtavarre gruver i Ankerlia

• 1942: tyskerne etablerte seg på øya

• 1944: familier ble evakuert, men kom tilbake etter krigen

• 1970-tallet: øya fraflyttes

• 1976: øya ble ekspropriert av Forsvaret – stengt for all sivil 
ferdsel, sivil ferdsel forbudt fram til 1. juli 2006

• 2004: ble Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning 
opprettet (ferdselsforbud 1.mai-15.juli).

• 2006: Øya blir åpnet for allmennheten, kjøpt opp av Lyngen, 
Kåfjord og Storfjord kommuner i lag – statlig sikret 
friluftslivsområde i 2009: tilrettelegging.

Kort om historikken på Årøya



Bertholmen

Koppangen



Kulturminner på Årøya

1877

1880

1880

Handelssted



Krigsminner på Årøya



Formidling av historie i grillhytta

• Åpnet i 2020

• Plakatutstilling som 

formidler øyas historie 

Tema: 

o Bjørnegraver

o Bosetting på øya

o Fra andre verdenskrig

o Krigsfanger



Friluftsliv på Årøya



Forvaltningsplan for 
statlig sikra 
friluftslivsområdet 
Årøya/Saari/Vuorri



Formidlingsplan for kulturminner og 
historie på Årøya/Vuorri, 2022-2030

• Utarbeidet av:

– Nord-Troms 
museum 

– Sametinget 

– Troms og Finnmark 
fylkeskommune  

– Verneområde-
forvaltningen

– Ishavskysten 
friluftsråd 

• Formålet med 
formidlingsplanen er å styrke 
kvaliteten på informasjonen, 
formidlingen og 
tilretteleggingen og bidra til at 
forvaltningen av kulturminnene 
skjer på best mulig måte.

• Formidlingsplanen skal ses i 
sammenheng med 
forvaltningsplanen for 
Årøya/Vuorri statlig sikrede 
friluftslivsområde.



Strategier i planen

• Langsiktige mål 2022-

2030

• Gjør et utvalg av 

kulturminner som 

skal formidles

• Åpne opp i landskapet 

ved å drive skjøtsel av 

krattskog og større 

skog

• Nøktern og planlagt 

tilrettelegging 

• Landskapet skal ikke 

fremstå som «fullt» av 

skilt, skiltpekere og 

andre fysiske inngrep

• Sikre farlige områder









Tiltak: Vurdere ny sti rundt 
Damphaugen, hvor det er mange ulike 
krigsminner og tufter 



Tiltak: åpne opp i landskapet



Tiltak: trygge ferdselen



Tiltak: rydde krigsgraven

2020 2022



Oppsummering

• Samarbeid styrker natur- og 

kulturopplevelsen 

• Planlegging bevisstgjør, og man unngår 

tilfeldige, ugjennomtenkte handlinger

• Gjennom samarbeid og god 
planlegging når man lengre og flere!


