
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Tromsø for 2016-2020 
 

 

 

Fakta om kommunen pr 01.01.2015 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

72 681 28,84  5 

13565 da regulert til 

friområde, 2397743 da 

LNFR 

 

  



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Tromsø: Straumhella  

 

 

Utsnitt. Vestre del av området er mest i bruk. Her er parkeringsplassen, turveiene og langt de fleste byggene.   



1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

Se 
komm
entarf
elt 

Nytt område 
uten FS-nr 

Erverv

Avtale

 
 
  

 
2015 

241,1 
da 

Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

Tromsø 
kommune 

Ja

Nei
 

Kommentarer Det statlig sikra området omfatter eiendommene 62/15, 62/20 og 63/12 
 

 

  



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Framstikkende nes med fine svaberg ut mot den 

strømsterke og fiskerike Rystraumen mellom Kvaløya og 

Malangen. Berggrunnen består av granat-muskovittskifer/ -

gneis. Skrint jordsmonn med kystfuruskog, lyng og 

bjørkekratt, myrdrag innimellom. Svaberg ned mot sjøen, 

men også i høyereliggende områder er det berg i dagen. 

Jettegryter mellom 4 og 10 moh. Kystfurskogen vurdert til 

«viktig» i MDs Naturbase. 

«Rystraumen er en sterk tidevannsstrøm. Området har et 

rikt dyreliv, herunder fastsittende former som 

sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. De spesielle 

strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, 

og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. 

Området er oceanografisk interessant.» (Fra innledning til 

verneplanutkast, FMTR) 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Flere verneverdige og rivningstruede bygninger ble på 

1960-tallet flyttet til Straumhella. Disse er hovedsakelig 

plassert i et friluftsmuseum organisert som en gate sentralt 

i friluftsområdet, andre ligger ved sjøen.  

Her er flere krigshistoriske anlegg, blant annet en bunker og 

kanonstilling.  

Innen området, men ikke på statlig sikra grunn, ligger et 

industriminne fra begynnelsen av 1900-tallet, et steinbrudd 

og en steinkai der man tok ut gneis til bygging av kaier og 

moloer i Tromsø by. 

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i 

området.  

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Det er 20 bygninger innen området. De fleste er eldre, 

verneverdige hus fra 17- og 1800-tallet som ble flyttet hit 

på 1960-tallet. Mange av disse inngår i den såkalte 

«Tromsøgata», og enkelte kan leies på døgn- eller ukesbasis. 

Husene mangler vann- og sanitærmuligheter. Et annet av de 

eldre husene er Hellastua, som driftes som kafé i 

sommerhalvåret og leies ut til arrangementer. Også 

Wadelbrygga/Bryggeloftet ved Rystraumen leies ut til 

arrangementer. Det står tre eldre hytter på området samt et 

gammelt skjelternaust for båt av åttringstypen. Av nyere 

dato er det to toalettbygninger og en danseplatt. De eldre 

husene i området er en stor berikelse, og har inngått i 

kunst- og formidlingsprosjekter. Tromsø kommune eier og 

er ansvarlig for drift og vedlikehold av samtlige bygninger i 

området.  



Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Straumhella ligger 30 km fra Tromsø by. Distriktsbusser 

passerer området jevnlig, det tar ca. 45 minutter å sykle fra 

endestasjon til bybussrutene i Eidkjosen, og det er 

parkering med plass til 120 biler innen området. Det er 

turvei med tilgjengelighet for manuell rullestol fra p-plassen 

til Hellastua. Med elektrisk rullestol er det mulig å ferdes 

også langs andre turveier i området, men universell 

tilgjengelighet til fiskeplassene er det ikke. Det er et HC-

toalett sentralt i området, som er åpent også når kafeen på 

Hellastua er stengt. 

 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet Arrangementer, overnatting ________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Sommeråpen parkeringsplass til ca. 120 biler ved 

fylkesveien. Flere grusede turveier. Danseplatt mellom 

Hellastua og Wadelbrygga. HC-tilgjengelig toalett. 

Laminerte informasjonsplakater på veggen til bygningene i 

«Tromsøgata».     

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Fylkesmannen i Troms arbeider med en marin verneplan 

for Rystraumen. Vernegrensen er foreslått å settes ved 

middel høyvannstand (normalflo).  

 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Etablering av større 

parkeringsplass og 

opprusting av 

eksisterende 

Eksisterende 

parkeringsplass er 

utflytende og i dårlig stand. 

Den har ofte for lite 

kapasitet.  

Eksisterende p-plass rustes 

opp og det anlegges ny plass 

på areal i nordøst.  

Tromsø 

kommune 

2019 950 000,- 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



2 Informasjonstavler, 

startpunkttavler og  

veiviserskilt 

Det finnes en eldre infotavle 

ved den ene adkomsten til 

området. Denne er slitt og 

utdatert. Det er enkle, 

laminerte plakater med 

informasjon om de eldre 

husene i «Tromsøgata».  

En større startpunkttavle 

ved hver av 

hovedadkomstene til 

området. Fortrinnsvis 

størrelse A1/A0 (tilpasse 

MDs tavlemal til denne 

størrelsen).  

Plakatene på husene 

oppgraderes til objekttavler 

i et mer varig materiale, som 

metall eller glass (A3). 

Objekttavler på andre 

historiske bygninger i 

området. 

Veiviserskilt på 3-5 steder. 

Innsamling av informasjon 

og bilder samt produksjon 

av tekster, kart og tavler 

inngår i kostnadssummen 

Tromsø 

kommune 

2020 250 000,- 

3 Rullestolvennlig sti 

til fiskeplasser 

Hovedattraksjonen med 

Hella er kanskje de rike 

sportsfiskemulighetene.    

Å lage en rullestolvennlig 

adkomst til en god 

fiskeplass som dessuten har 

god soltilgang og ligger i le, 

er derfor en naturlig del av 

tilretteleggingsplanen.    

Tromsø 

kommune 

2019 750 000,- 

4 Permanent  

formidlingsutstilling 

om marint 

verneområde 

Rystraumen er ett av tre 

områder i Troms hvor det 

pågår marint 

verneplanarbeid.  Hella, som 

et velbesøkt friluftsområde, 

egner seg godt som 

formidlingssted for 

naturverdiene i havet.   

Tromsø 

kommune og 

Fylkesmannen 

i Troms  

2019 100 000,-  

      

      



 Total kostnad    2 050 000,- 

 

 

 

 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Initiativtakerne bak landartprosjektet Salt har kontaktet kommunen med forespørsel om å flytte hele 

eller deler av installasjonen til Hella. I Salt inngår blant annet et 150 meter langt «fiskehjell», verdens 

største sauna og flere mindre byggverk til overnatting som i dag står på en strand på Sandhornøy i 

Nordland.  

 

Bygningshistorisk riktig restaurering av husene i «Tromsøgata», med innlegging av strøm, vann og 

sanitær i et utvalg av bygningene. De eldre bygningene er en stor ressurs som bør ivaretas på en god 

måte. Det bør søkes samarbeid med miljøer i fylket som innehar kompetanse på bygningsvern og –

restaurering. Kanskje kan bygningene egne seg som objekter for workshops i restaurering?  

 

Reparering av den gamle steinkaia og etablering av naturlig scene i steinbruddet. Steinbruddet er 

formet som et stort amfi. Steinblokker og skinneganger er minner etter tiden da bruddet leverte 

råstoff til bygging av flere store anlegg i Tromsø by. Landskapsmessig er det også et spennende sted.  

 

Landingsplass for småbåter, flytebrygge. Kanskje i tilknytning til steinkaia.  

 

 

 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1  1 gang per uke 2000   

2 Teller årsabonnement Årlig 3000   

3 Klipping av kantvegetasjon 2 ganger per år 10000   

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  15000   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, 

skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1      

      

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:     

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 



Fotografier 

 
Wadelbrygga ved Rystraumen

 
Skjelternaust og steinbruddsminner. 



 
Hurtigruta i Rystraumen 

 
 

DEL 3: 

Oppsummering  



1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Tromsø kommune 

2016-2020 

 

Område (navn) Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total kostnad i 

planperiode:  

  0    

 

 

2. Drift av statlig sikra i Tromsø kommune 

[planperiode] (frivillig utfylling) 



Område (navn) Løpende 

oppgaver 

Årlig 

kostnad 

Større 

oppgaver 

Kostnad Merknad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total årlig 

kostnad 

 0  0  

Total kostnad i 

planperiode: 

     

 


