
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Tromsø kommune for 2013-2018 

 
 

Fakta om kommunen pr 01.01.2011 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

68239 Ca 27,3 2 [klikk her for å skrive] 

 



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Tromsø kommune: Fagereng 

 

 



 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

118/1
618, 
118/1
617, 
118/1
616 

FS00002326 Erverv

Avtale

 
 
  

2010 21.082 
m2 

Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

Tromsø 
kommune 

Ja

Nei
 

Kommentarer [klikk her for å skrive] 

  forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Området består hovedsakelig av åpen bjørkeskog med 

mindre myrlendte partier.  

Deler av området ligger på et høydedrag med utsikt 

vestover mot Sandnessundet og Kvaløya. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Ingen spesielle kulturmiljøer i området 

Bygninger Nevn evt bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret  for 

disse 

Ingen bygninger på eiendommen 

Adkomst/ 

kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Mye brukt område fordi det utgjør startpunktet på tursti- og 

lysløypenettet videre nordover på Tromsøya. Benyttes både til 

trening og rekreasjon. 

Opparbeidet som turveg og lysløype gjennom området. 

Området ligger i umiddelbar tilknytning til offentlig veg 

(Nordpolvegen). I tillegg krysser en gangveg den søndre delen av 

området. Offentlig parkering ved Fagereng skole. Adkomsten til 

området må derfor sies å være tilfredsstillende. 

Området har betydning for folkehelse og idrett fordi det gir en 

naturlig adkomst til resten av turveg- og lysløypenettet videre 

nordover på Tromsøya. Området ligger som en tunge ned i svært 

befolkningstette områder på Fagereng og Sorgenfri. I tillegg gir 

det en enkel og trygg adkomst for barn og unge til skitrekket i 



Bakolsen. Området ligger også i umiddelbar nærhet til Fagereng 

skole og utgjør et naturlig og enkelt tilgjengelig turmål i 

undervisningstiden som ikke befordrer transport. 

 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Bading

Klatring Båtutfart

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet ski 

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Opparbeide turløyper. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Anbefaler at 4 meter bred grønn korridor blir regulert inn i 

planene for gård- og bruksnr 118/846 og 118/845. Her er en 

snarvei mellom de to tomtene som er viktig for tilkomst av 

grøntområde. Evt oppkjøp av areal. Se bilde. 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Det er behov for bedre 

skilting i området. 

Det er laget en skiltplan og skilt 

blir satt opp fortløpende.  

Tromsø 

kommune 

2012 15000 

 Fjerne hageavfall for 

å hindre spredning av 

svartelistede arter i 

naturområde. 

Store mengder hageavfall har 

blitt dumpet av naboer og vil nå 

spre seg i området. 

Tromsø 

kommune 

2013 16000 

 Behov for å anlegge 

sti fra kirkegården til 

lysløypen. 

Gjerdet til kirkegården er 

ødelagt av folk som har 

benyttet plank fra gjerdet som 

klopper. Naturlig sted å anlegge 

gruslagt snarvei/sti på ca 20 

meter. 

Tromsø 

kommune 

2013 18000 

      

      



      

 Total kostnad    49000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Lys 

Utbedre grusbane 

 

 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

      

      

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Fylle på grus Hvert tredje år 1000 Tromsø 

kommune 

Vedlikehold 

av løyper 

med grus ca. 

225,- levert 

litt avhengig 

av hvor stien 

er. Det vil 

også komme 

tillegg for 

innkjøring og 

utlegging av 

grusen 

avhengig av 

bredde på 

stien. 

 

 Skogrydding ved behov eks vindfall 

eller fjerning av kratt 

Hvert femte år 2000 Tromsø 

kommune 

Skogrydding 

kr. 600,-  

timen for 

rydding og så 

kommer 

timepris 

flisekutter 

hvis det skal 

flises kr. 

300,- 



 

 Kantklipp Hvert år 885 Tromsø 

kommune 

 

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  3885   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 

Fotografier 

 
Inngang til området. Foto: Henriette Robertsen  
 



  
Ved inngangen til området er det en grusbane.  Foto: Henriette Robertsen 
 

 

  
Det er mange snarveier til turstien. Foto: Henriette Robertsen 



  
Store mengder hageavfall er dumpet av naboer i området. Foto: Henriette Robertsen 
 

 
Forsøpling og spredning av hageplanter i naturen er ikke ønskelig. Foto: Henriette Robertsen 



 
Eksempel på at hageavfall blomstrer og sprer seg på Fagereng.  Foto: Henriette Robertsen 
 

  
Skolevei krysser området. Foto: Henriette Robertsen 

 
 



  
Vinterløypekart over Tromsø kommune. Foto: Henriette Robertsen 
 

 
Beboere har satt opp skilt for å hindre gjennomgang på eiendom. Foto Margrete Rabås 



 Fra kirkegården og opp til turløypa bør det opparbeides en grusvei. Her viser hærverk på gjerdet til 
kirkegården for å lage overgang og klopper. Foto: Henriette Robertsen 



 
Utsnitt fra reguleringsplan hvor det anbefales å ivareta en grønn korridor mellom to eiendommer (merket 
med rød ring), enten i form av omregulering eller erverv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEL 3: 

Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i  

Tromsø kommune 2013-2018 

 

Område (navn) Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

Fagereng 1 Skilting 15000 Tromsø 

kommune 

Høy Utført 2012 

Fagereng 2 Hageavfall 16000 Tromsø 

kommune 

Høy Vår 2013 

Fagereng 3 Stibygging 18000 Tromsø 

kommune 

Høy Høst 2013 

Fagereng 4 Kantklipp 885 Tromsø 

kommune 

Høy Hvert år 

Fagereng 5 Grus 3000 Tromsø 

kommune 

Middels 2015 

Fagereng 6 Skogrydding 6000 Tromsø 

kommune 

Middels Ved behov 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Total kostnad i 

planperiode:  

  58885    

 

 

2. Drift av statlig sikra område i Tromsø 

kommune 2013-2018 (frivillig utfylling) 

Område (navn) Løpende 

oppgaver 

Årlig 

kostnad 

Større oppgaver Kostnad Merknad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total årlig 

kostnad 

 0  0  

Total kostnad i 

planperiode: 

     

 


