
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utkast til Forvaltningsplan for UKL Engeløy 

Forvaltningsplan for UKL Engeløya 

Steigen, Nordland 

(1. utkast/03.05.17) 

 

 
Foto:  Ber it  A.  Staurbakk  



 

 

Side 2/25 

Innhold 
 

Forord .......................................................................................................................................... 4 

1.0 Innledning ......................................................................................................................... 5 

1.1 Hva er Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) .................................................... 5 

1.2 Organiseringen av arbeidet med UKL Engeløya .......................................................... 5 

1.3 Målet med forvaltningsplanen .................................................................................... 6 

1.4 Målgruppe for forvaltningsplanen ............................................................................... 6 

1.5 Organiseringen av det videre arbeidet med forvaltningsplanen ................................ 6 

2.0 Områdebeskrivelse .................................................................................................................. 6 

2.1 Beliggenhet og størrelse ............................................................................................. 6 

2.2 Geografisk avgrensing ................................................................................................ 7 

2.3 Landskapsregion og naturgeografiske forhold ........................................................... 8 

2.4 Landbruket på Engeløya .............................................................................................. 8 

2.4.1 Historisk bruk og driftsformer .......................................................................................... 8 

2.4.2 Landbruket i dag ............................................................................................................ 8 

2.4.3 Nasjonalt bevaringsverdige husdyrraser i området............................................................ 8 

2.5 Innbyggere, grunneiere og eiendommer .................................................................... 9 

2.6 Lokal organisering ....................................................................................................... 9 

2.7 Andre brukerinteresser på Engeløya ........................................................................... 9 

2.7.1 Friluftsinteresser ............................................................................................................ 9 

2.7.2 Reiselivs- og overnattingsbedrifter................................................................................... 9 

2.7.3 Andre og tiltak ..............................................................................................................10 

2.8 Beskrivelse av de biologiske verdiene ...................................................................... 10 

2.8.1 Særpreg .......................................................................................................................10 

2.8.2 Nordgrense for edellauvsskog i Norge ............................................................................10 

2.8.3 Åpne beitelier................................................................................................................11 

2.8.4 Artsrike og varierte beitemarker .....................................................................................11 

2.8.5 Stort artsmangfold og forekomst av sjeldne planter .........................................................11 

2.8.6 Verdifulle slåtte- og beitemarker på øyene sør for Engeløya .............................................12 

2.8.7 Innførte og fremmede arter ...........................................................................................12 

2.8.8 Oversikt over registrerte biologiske verdier i Naturbase ...................................................12 

2.9 Beskrivelse av de kulturhistoriske verdiene ............................................................. 13 

2.9.1 Arkeologiske kulturminner .............................................................................................13 

2.9.2 Nyere tids kulturminner .................................................................................................14 

2.9.3 Samiske kulturminner ....................................................................................................15 

2.9.4 Oversikt over registrerte kulturminner i SEFRAK-registeret ...............................................15 



 

 

Side 3/25 

2.10 Fotodokumentasjon ................................................................................................ 19 

3.0 Utfordringer ...........................................................................................................................19 

4.0 Visjon og mål .........................................................................................................................20 

5.0 Restaurering, skjøtsel og andre tiltak .......................................................................................20 

5.1 Restaurering og skjøtsel av biologiske verdier ......................................................... 20 

5.1.1 Faglige prioriteringer .....................................................................................................20 

5.1.2 Lokale ønsker og muligheter ..........................................................................................21 

5.1.3 Biologiske verdier - tiltak som skal prioriteres ..................................................................21 

5.2 Skjøtsel av arkeologiske kulturminner ..................................................................... 22 

5.2.1 Faglige prioriteringer .....................................................................................................22 

5.2.2 Lokale ønsker og muligheter ..........................................................................................22 

5.2.3 Arkeologiske kulturminner - tiltak som skal prioriteres .....................................................22 

5.3 Restaurering og skjøtsel av nyere tids kulturminner................................................ 22 

5.3.1 Faglige prioriteringer .....................................................................................................22 

5.3.2 Lokale ønsker og muligheter ..........................................................................................22 

5.3.3 Nyere tids kulturminner – tiltak som skal prioriteres ........................................................23 

6.0 Lovverk – status og tiltak ........................................................................................................23 

6.1 Områdets status i plan- og bygningsloven ................................................................ 23 

6.2 Behovet for å bruke plan- og bygningsloven ytterligere .......................................... 23 

6.3 Kommuneplanen for Steigen ..................................................................................... 23 

6.4 Forankring i fylkesplan, regionale planer og handlingsprogram m.m. på lengre sikt

 ......................................................................................................................................... 23 

6.5 Områdets status i forhold til naturmangfoldloven .................................................... 23 

6.5.1 Prestegårdsskogen naturreservat ...................................................................................24 

6.5.2 Brunvær naturreservat ..................................................................................................24 

6.6 Områdets status i forhold til kulturminneloven ........................................................ 24 

7.0 Tiltak for næringsutvikling ..................................................................................................24 

7.1 Eksisterende tiltak ..................................................................................................... 24 

7.2 Mulige nye tiltak innenfor rammene av UKL ............................................................. 25 

8.0 Kostnadsoverslag og finansiering .............................................................................................25 

9.0 Vedlegg .................................................................................................................................25 

9.1 Oversikt over gjennomførte kartlegginger ............................................................... 25 

9.2 Oversikt over eksisterende skjøtselsplaner .............................................................. 25 

 

 
 



 

 

Side 4/25 

Forord 
 

Den 20. januar 2017 bad Landbruksdirektoratet Fylkesmannen om å nominere 2-3 nye områder i 

hvert fylke til statusen som Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 

Etter samråd med kulturminneforvaltningene i Nordland fylkeskommune og Sametinget ble Engeløya 

nominert som ett av tre nye områder i Nordland.  

Den 17. mars åpnet Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet for at 

Engeløya som ett av 10 nye områder kan få UKL-status i 2017. Dette skjedde etter forslag fra 

Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet,  

Den 27. april gjennomførte Fylkesmannen et informasjonsmøte med ordfører og representanter for 

administrasjonen i Steigen kommune. Samme kveld ble det holdt et informasjonsmøte på Engeløya, 

hvor også Oskar Puschmann i NIBIO var til stede og viste endringsbilder fra blant annet de etablerte 

UKL-områdene. 

Begge møtene i Steigen ga positive tilbakemeldingene knyttet til en mulig UKL-status for Engeløya. 

Siden en slik status både krever god lokal forankring i kommunen, og at det settes av administrative 

ressurser til dette arbeidet, vil det til formannskapet den 31. mai bli fremmet en egen sak om 

spørsmålet. 

Dette første utkastet til forvaltningsplan inngår som en del av Fylkesmannens rapportering til 

Landbruksdirektoratet per 3. mai 2017. I utkastet har vi lagt hovedvekt på den beskrivende delen av 

planen, samt å beskrive aktuelle prioriteringer og tiltak. Noen tiltak kan iverksettes i løpet av våren 

og sommeren, mens øvrige prioriteringer og planlegging av tiltak i 2017 krever en breiere involvering 

og vil derfor bli avklart og iverksatt fra høsten av.  

Til dette utkastet har Ingvild Gabrielsen i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen gitt innspill til om 

biologiske verdier og faglige prioriteringer i tilknytning til disse. Trine Anna Johnson, Kari Torp Larsen, 

Marinus A. Hauglid og Egil Murud i Nordland fylkeskommune har gitt innspill om arkeologiske og 

nyere tids kulturminner. Una Elstad i kulturminneforvaltninga til Sametinget har gitt innspill om 

samiske kulturminner. Jordbrukssjef Berit Staurbakk i Steigen kommune har også bidratt med 

opplysninger og innspill. Utkastet er sammenfattet av Arne Farup i Landbruks- og reindriftsavdelinga 

hos Fylkesmannen. 

Endelig forvaltningsplan planlegges vedtatt i løpet av første halvår 2018, etter at det også er 

gjennomført grundige prosesser lokalt. 
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1.0  Innledning  
 

1.1 Hva er Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)  

 
Formålet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg av 
landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier, som er formet av langvarig 
og kontinuerlig tradisjonell bruk. Områdene skal også gi kunnskap og opplevelser og være en ressurs 
for framtida. 
 
De første 20 UKL-områdene ble etablert i 2009, og UKL Engan-Ørnes og Kjelvik i Sørfold var ett av 
disse. I 2010 ble det etablert to områder til, hvor UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær i Alstahaug var det 
ene. I 2017 etableres det 10 nye områder, og i årene 2018-20 vil det bli etablert ytterligere ca. 10 
områder. Mer informasjon om UKL og oversikt over de etablerte UKL-områdene finner en på 
Landbruksdirektoratets nettside. 
 
I de utvalgte kulturlandskapene i jordbruket blir biologiske og kulturhistoriske verdier restaurert og 
skjøttet. Dette skjer både gjennom å styrke eller gjenoppta den tradisjonelle bruken, og ved å 
gjennomføre nye målretta tiltak. 
 
Status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket innebærer ingen ytterligere begrensninger i 
grunneiere og andres rettigheter eller bruk av området. Selv om området gjennom denne statusen 
får økt oppmerksomhet, skal natur- og kulturverdiene fortsatt forvaltes innafor rammene av det 
eksisterende lovverket.  
 
Det er utarbeidet en egen Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og 

verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Tilskudd til tiltak forvaltes i samsvar med 

denne forskriften, samt forvaltningsplanen, skjøtselsplaner og andre planer for området. 

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til 
biologisk mangfold, landskap kulturminner og kulturmiljøet. 
 
Tilskuddsmidlene kan brukes til: 

• restaurering og skjøtsel av arealer 
• istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner 
• nødvendig planlegging av tiltak 
• tilrettelegging for ferdsel 
• formidling 
• andre tiltak som fremmer formålet med ordningen 

 
Deltakelse fra grunneiere, landbruksforetak og andre er basert på frivillighet. 
 
 
 
1.2 Organiseringen av arbeidet med UKL Engeløya 

 
Fylkesmannen i Nordland ved landbruks- og reindriftsavdelinga har det koordinerende ansvaret for 
UKL-arbeidet. Dette omfatter bl.a. overordna planer og budsjett, innvilgelse av tilskudd, føring 
regnskap og rapportering til Landbruksdirektoratet. 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-10-966
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-10-966
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Steigen kommune har hovedansvaret for lokal organisering og oppfølging, og kan initiere, lede og 
gjennomføre ulike prosjekter i UKL-området. 
 
Fylkesmannen, kommunen og grunneiere, landbruksforetak og andre samarbeider om å velge ut 
hvilke tiltak som skal gjennomføres. Dette skjer med utgangspunkt i skjøtselsplaner og andre faglige 
råd, samt lokale og regionale prioriteringer. 
 
På fylkesplan samarbeider avdelingene for miljø og landbruk- og reindrift hos Fylkesmannen med 
kulturminneforvaltningene i Nordland fylkeskommune og Sametinget. 
 
Nasjonalt er UKL et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet, og mellom Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren. 
 
 
1.3 Målet med forvaltningsplanen 

 
Planen skal kombinere faglige råd fra regional miljø- og kulturminneforvaltning med lokale ønsker, 
behov og muligheter. 
 
Forvaltningsplanen skal være et styringsredskap for bruken av UKL-midlene i området.  
 
Samtidig bør planen fungere som et innspill til neste rulleringen av kommuneplanens arealdel, og 
være rådgivende i forhold til andre kulturlandskapstiltak i området. 
 
 
1.4 Målgruppe for forvaltningsplanen 

 
Forvaltningsplanen skal være en strategi for lokalmiljøet, kommunen og Fylkesmannen i arbeidet 
med å prioritere tiltak i det utvalgte kulturlandskapet.  
 
 
1.5 Organiseringen av det videre arbeidet med forvaltningsplanen 

 
Denne utgaven av forvaltningsplanen skal gi en første oversikt over verdiene og utfordringene i 
området, og hva vi ser for oss av mulige tiltak og prioriteringer som må drøftes videre. 
 
I det videre arbeidet med planen er det er viktig at kommunen og ulike interessenter på Engeløya 
deltar aktivt i arbeidet med å velge ut og prioritere tiltak.  
 
Tiltakene som prioriteres skal bidra til både å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, 
kulturminner og kulturmiljø, og fungere lokalt. 
 
Den endelige forvaltningsplanen skal være ferdig i løpet 1. halvår 2018. 
 

2.0 Områdebeskrivelse  
 
2.1 Beliggenhet og størrelse  
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Engeløya ligger nord i Steigen kommune i Nordland fylke og har et areal på ca. 69 km2. Det totale 
arealet på UKL-området, som også inkluderer holmer, øyer og sjøareal nord og vest for Engeløya, er 
ca. 132 km2.  
 
Engeløya har broforbindelse til Bogen og resten av Steigen.  Det høyeste punktet på øya er Trohornet 
på 649 moh. 
 
 
2.2 Geografisk avgrensing  

 
Engeløya utgjør ei naturlig avgrensing både med tanke på geografi, identitet og eksisterende 
organisering. Dette gir et geografisk stort UKL-område med stor variasjon når det gjelder natur- og 
kulturverdier. Det foreligger ingen planer om å utvide UKL-området på lengre sikt. 
 
Størrelsen på området gjør det nødvendig å drøfte nærmere hvilke tiltak som bør gjelde for hele UKL-
området, og hvilke som bør gjelde i bare deler av området.  
 
En slik form for soneinndeling kan ikke minst være aktuelt i forbindelse med eventuelle tilskudd til 
rydding av kratt og skog, beiting og slått. Dette vil bli drøftet i den videre prosessen med 
forvaltningsplanen. 
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2.3 Landskapsregion og naturgeografiske forhold 

 
Engeløya tilhører jordbruksregionen Kysten i Sør-Norge og Nordland, og landskapsregionen 
Nordlandsværran (id 30) og Kystbygdene i Helgeland og Salten (id 29).  
 
Landskapstypen er Kyst- og øylandskap. 
 
 

2.4 Landbruket på Engeløya 

 

2.4.1 Historisk bruk og driftsformer  

 
Engeløya og øyene rundt utgjør et helhetlig kulturlandskap med stor tidsdybde. Den store rikdom av 
kulturminner vitner om et aktivt jordbruk helt tilbake til middelalderen. Kulturlandskapet på 
Engeløya er preget av lang tids jordbruksdrift på strandflatene, i beiteliene og på øyer og holmer 
utenfor Engeløya. 
 
Det er fremdeles et aktivt landbruk på hele øya. Det meste av jorda drives intensivt, men det er 
fremdeles betydelige områder med stor biologisk verdi. Dette er gjerne restområder som høstes på 
tradisjonelt vis, eller beitemarker som ikke gjødsles. 
 
Det er stor variasjon i naturtyper. Vi finner flest områder med naturbeitemark, men det er også 
registrert artsrike slåttemarker, beita strandengområder, sanddyner samt kulturpåvirka edellauvskog 
og hagemarkskog.  
 

2.4.2 Landbruket i dag 

 
I dag er det totalt 34 foretak som søker om produksjonstilskudd på Engeløya. Av disse er 27 
husdyrprodusenter med til sammen 429 kyr, 850 storfe, 47 ammekyr, 960 vinterfôra sau, 18 
ammegeiter og 16 hester. 
 
Melk er hovedproduksjonen på Engeløya og i Steigen. De siste årene har det vært fire større 
bruksutbygginger på øya, og et par til er på tur. Selv om flere bruk er lagt ned, blir jorda høstet som 
tilleggsjord til de største brukene. Kun små og tungdrevne arealer i enkelte områder ligger brakk.  
 
Saueproduksjonen er på tur opp, og et nytt sauefjøs med plass til ca. 430 vinterfôra sauer står ferdig i 
disse dager. Engeløya har gode og rovdyrfrie utmarksbeiter. 
 

2.4.3 Nasjonalt bevaringsverdige husdyrraser i området 

 
Steigarsauen, som er en krysning mellom Sutherland og lokal spælsau, har sin vugge i Steigen. 3 bruk 
på Engeløya er medlemmer av raselaget for steigarsau, og bygger opp besetninger gjennom avl og 
innkjøp av livdyr. Raselaget ble etablert i 2014. I løpet av året vil det trolig være 30 rasegodkjente 
steigar på øya.  
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2.5 Innbyggere, grunneiere og eiendommer 

 
På Engeløya er det i dag om lag 650 innbyggere fordelt på ca. 240 husstander.  
 
Matrikkelen viser at ca. 170 grunneiere har mer enn én eiendom på Engeløya. Blant disse er det 5 
dødsbo hvor en ikke har oversikt over eierne, og 3 eiendommene som har mer enn 2 eiere.  
 

 

2.6 Lokal organisering  

 
Engeløya har et rikt foreningsliv som kan ha interesser knyttet mot kulturlandskapet. 
 
Blant disse finner vi: 

 Engeløy grendelag 

 Engeløy Grunneierlag 

 Grådusan Beitelag 

 Engeløya sankelag 

 UL Vestfjord (Bø) 

 Bø barneteater 

 Steig IL 

 Steigen Bygdekvinnelag  
 

 
I tillegg er innbyggerne medlemmer av en rekke foreninger som dekker hele eller større deler av 
Steigen.  
 
Av disse kan vi nevne: 

 Steigen Bonde- og Småbrukarlag 

 Steigen Bondelag 

 Steigen Historielag 

 Steigen husflidslag 

 Steigen Sagaspill 
 
 
2.7 Andre brukerinteresser på Engeløya  

 

2.7.1 Friluftsinteresser 

 
I marka er det merket flere toppturer og noen enklere turer. I tillegg er det fine forhold for padling i 
øyriket utenfor Engeløya. Disse aktivitetene har tatt seg opp de siste åra.  
 
 
2.7.2 Reiselivs- og overnattingsbedrifter 

 

Det er flere tilbydere av overnatting på Engeløya: 

 Steigen Sjøhus (4 sjøhus i Våg på Røssøya)  

 Steigen Brygge (4 sjøhus i Røssøy havn) 

 Bergstua 

 Stegen utleiehytte 
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 Feriehus Vik 

 Bedehuset losji (Ålstad) 
 
 
2.7.3 Andre og tiltak 

 

Av andre bedrifter og tiltak på Engeløya, som kan ha interesser i forhold til det utvalgte 

kulturlandskapet, kan vi nevne: 

 Din Gartner Kawa AS (anleggsgartner som også arbeider med skog- og krattrydding) 

 Kong Sigars Kro (tidl. Steigarheimen, møtelokaler) 

 Engeløya Fiskemottak SA 

 Steigen Contracting AS (leverandør av byggematerialer, nybygg/rehabilitering) 

 Nordlandsmuseet Batteri Dietl (tysk kanonstilling fra 2. verdenskrig, nå museum) 

 Nordlandsmuseet Steigen bygdetun  

 Laskestad skole 
 
 
2.8 Beskrivelse av de biologiske verdiene  

 

2.8.1 Særpreg 

 
Engeløya og øyene rundt utgjør et helhetlig kulturlandskap med svært stort mangfold og variasjon i 
kulturmarkstyper og arter. Det har vært bosetting i området i svært lang tid, og dette preger 
landskapet som er påvirket av dagens og tidligere tiders bruk og høsting gjennom slått og beite.  
 
Engeløya er et av områdene i Nordland som på 1990-tallet ble valgt ut som nasjonalt verdifulle 
kulturlandskap i den første kartleggingen av verdifulle kulturlandskap i Norge. 
 
Et særpreg ved Engeløya er de bratte beiteliene på sørsiden av øya. Her fortelles det om en tradisjon 
hvor sviing sammen med beiting holdt liene åpne. De fleste beiteliene er i dag gjengrodd med einer, 
men fortsatt holdes noen åpne.  
 
Kombinasjonen av kalkrik berggrunn og et relativt gunstig klima har gitt gode betingelser for 
varmekjære, sørlige arter, som hassel, hjertegras og fagerknoppurt. Dette er planter som på Engeløya 
vokser helt i nordkanten av sitt utbredelsesområde.  
 
Formidlingsverdi knyttet til området og verdiene er stor, og kan tilpasses ulike målgrupper etter 
behov. 
 

2.8.2 Nordgrense for edellauvsskog i Norge 

 
På sørsiden av Engeløya finner vi vår nordligste edellauvskog. Her vokser hassel på sin nordligste 
kjente vokseplass i Norge. Denne forekomsten ble første gang beskrevet av biskop Gunnerus i 1760-
årene. Nærmeste kjente forekomst av hassel finner vi på Inndyr i Gildeskål kommune. Det meste av 
hasselskogen ligger innenfor Prestegårdsskogen naturreservat, men det er også en del hassel utenfor 
naturreservatet. Nordgrensa for hassel er registrert ved Hanekammen vest for naturreservatet.  
 
Hasselskogen grenser mot artsrike rasmarker under Prestkona der det blant annet vokser tindved og 
skredarve. Skogen er preget av tidligere husdyrbeite og aktiv skjøtsel. Beitetrykket har avtatt noe de 
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siste årene og deler av skogen er nok mer gjengrodd enn den var tidligere. Regelmessige ras fra 
Prestkona har til en viss grad bidratt til å bevare et åpent og variert skogbilde. Etter at området ble 
fredet er det i tillegg blitt ryddet bjørk og einer, og deler av området beites nå av storfe. De siste 
årene er det registrert god foryngelse av hassel. 
 
I området med edellauvskog vokser også en rekke andre kravfulle planter som skogvikke, 
kratthumleblom, vanlig knoppurt og fagerknoppurt.  

 

2.8.3 Åpne beitelier 

 
De sørvendte liene fra Myklebostad til Steigberget preger den sørlige delen av Engeløya. Dette er 
kalkrike beite- og slåttelier som tidligere ble holdt åpen ved brenning. I dag er de fleste liene 
gjengrodd med einer, og det er kun mindre restområder som fremdeles er åpne. Beiteliene ved 
Hanekammen er et unntak. Her finner vi fremdeles store områder med åpne gressganger som 
skjøttes ved beiting og brenning. Under en kartlegging i 2015 ble det registrert en rekke rødlista 
beitemarksopp i disse grasliene. De store åpne grasgangene beskrives for øvrig som et monumentalt 
minne fra det gamle, ekstensive høstingsjordbruket.  
 

2.8.4 Artsrike og varierte beitemarker  

 
Selv om deler av områdene som tidligere ble beitet er i gjengroing, bidrar et aktivt landbruk til at det 
fremdeles fins en rekke åpne områder preget av beiting.  
 
Variasjonen i type beitemarker er stor og spenner fra store områder med beita strandenger rundt 
Haukosnes til mindre restområder med artsrike naturbeitemarker i kantsoner rundt innmarka.  
 
Nordvest på Engeløya finner vi Bøsanden som er et mektig og viktig landskapselement.  Området er 
et velutviklet sanddynesystem hvor også områdene rundt påvirkes av sanddrifta. Her finner vi arter 
som trives i åpne skjellsandområder. 
 
Det er et aktivt landbruk på Bø og spesielt nord for Bøsanden finner vi flere artsrike beitemarker. 
Nordøst for Mjeldtinden mot Brunes er det kystlyngheiområder som beites av sau. 
 

2.8.5 Stort artsmangfold og forekomst av sjeldne planter 

 
Mange sjeldne plantearter er knytta til beitemarkene på Engeløya. Foruten hassel finner vi 
nordgrensa for hjertegras og knegras.  Dette er arter knyttet til ugjødsla beitemark.  
 
Andre interessante arter utfra et plantegeografisk perspektiv er skogvikke, taglstarr og myrflatbelg. 
Dette er arter som her vokser helt på kanten av sitt utbredelsesområde. I tillegg finnes kravstore, 
sjeldne og/eller spesielle arter som vanlig knoppurt, fagerknoppurt, kratthumleblom, tindved, 
skredarve, svartburkne, murburkne, taggbregne, villøk, kranskonvall, rips, krattfiol, gjeldkarve, 
skogsvinerot, rødknapp, dunhavre, enghavre, hårstarr, fuglestarr, småsmelle, strandsmelle, vill-lin, 
bakkesøte, gulsildre og bergstarr. 
 
En kartlegging i 2015 viste funn av flere rødlista beitemarksopp i ugjødsla beitemarker. Under 
kartleggingen ble potensialet for funn av flere slike arter vurdert som stort. 
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2.8.6 Verdifulle slåtte- og beitemarker på øyene sør for Engeløya 

 
På Løvøya er det store areal med artsrike slåttemarker som fremdeles slås på tradisjonelt vis. Dette 
er en naturtype i sterk tilbakegang, og som har fått status som utvalgt naturtype. Slåttemarkene på 
Løvøya utgjør det største arealet med denne typen slåttemarker i Nordland.  
 
På Løvøya er det også registrert artsrike områder med beitemark. I tilknytning til gårdstunet finner vi 
også hagemarksskog med stor biologisk verdi. Løvøya er helårsbeite med gammelnorsk sau og 
kulturmarkene er i god hevd. 
 
Det er også registrert artsrike kulturmarker i god hevd på Burøya, Mellanburøya, Trettøya og 
Nattmålsøya. Det er stort potensial for å finne flere verdifulle beite- og slåttemarker på flere av de 
andre øyene i området.  
 

2.8.7 Innførte og fremmede arter 

 
Det er en del planta gran på øya, dvs. norsk gran og sitkagran. Blankmispel er registrert i 
Prestegårdsskogen naturreservat. I følge artskart er det også registrert spredning av en del 
hageplanter som er svartelista for eksempel hagelupin og tromsøpalme. 
 

2.8.8 Oversikt over registrerte biologiske verdier i Naturbase 

 

Nasjonalt og regionalt viktig kulturlandskap Verdi Areal (daa) 

Lauvøya og Lauvøyvær 
 

Helhetlig ytterkyst-kulturlandskap på base- og 
næringsrike småøyer, lite inngrep og stor 
kontinuitet. Landbruksdrift med slått og 
saubeite. Nordgrense for hjertegras, taglstarr 
og myrskolm. 

  

Helhetlig kulturlandskap   

Engeløya 
 

Sørvendte lier og skrenter fra Myklebostad til 
Steigberget: Baserike, bratte, gamle beite- og 
slåttelier under gjengroing. Tidligere brent for 
å holde liene åpne. Noe sauebeiting.  
Stor plantegeografisk interesse. 

 876 
 

Verneområder   

Prestegårdsskogen 
naturreservat 

Verneplan for edeløvskog/rike løvskoger  1147 

Brunvær naturreservat Strandflatevær rett nord for Engeløya  2338 

Utvalgte naturtyper   

Løvøy gård 2 slåttemark B 58 

Løvøy gård 2 slåttemark A 38 

 
Hovednaturtype kulturlandskap i Naturbase 

  

Prestegårdsskogen 
naturreservat 

Rik edellauvskog (lågurteikeskog) 
 

A 275 
 

Engeløya-Vik Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) A 6,8 

Myklebostad, Engeløya Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) B 8,8 

Mellan-Burøya nord Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) A 45 

Mellan-Burøya sør Naturbeitemark (svak lågurteng) B 4,9 
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Burøya Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) B 187 

Hagbartholmen - 
Engeløya 

Kalkskog B 3,6 

Raphola - Engeløya Sørvendte berg og rasmarker C 10 

Fjellstad N - Engeløya Rik edellauvskog A 5,3 

Nattmålsøya sør Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) A 15 

Nattmålsøya Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) A 36 

Løvøy gård 4 
 

Naturbeitemark (frisk/tørr, middels baserik 
eng beitet 

A 9,7 

Løvøy gård 3 Hagemark A 17 

Løvøy gård 6  
 

Naturbeitemark (frisk/tørr, middels baserik 
eng beitet) 

B 4,3 

Trettøya - Rundholmen Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) B 30 

Røssøya Naturbeitemark B 21 

Røssøya NØ Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) B 20 

Mjeldskardet  Naturbeitemark (svak lågurteng) B 26 

Steigberget: Grisgjerdet Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) B 5,4 

Hestasletta Naturbeitemark (fuktig fattigeng beitet) A 5 

Hanekammen Naturbeitemark (lågurtbeiteeng) A 151 

Andre naturtyper   

Ytre Steigbergvika 
(Haukosneset) 

Strandeng og strandsump 
 

A 1834 

Bøvika Sandyne A 1553 

Løvøya S Strandeng og strandsump A 159 

 
A=svært viktig, B=viktig, C=lokalt viktig 
 
 
2.9 Beskrivelse av de kulturhistoriske verdiene 

 

2.9.1 Arkeologiske kulturminner 

 
Arkeologiske kulturminner er alle norske kulturminner fra før reformasjonen i 1537, alle bygninger 
fra før 1650 og samiske kulturminner som er eldre enn 100 år. 
 
Engeløya med omkringliggende øyer har et rikt og sammensatt tilfang av kulturminner. Særlig er det 

germanske/norrøne svært fremtredende, selv om også tufter fra steinalderen er representert i 

utmarka til gården Bø.  

Området har et stort antall gravminner fra bronse- og jernalder, og noen av disse er konsentrert på 

såkalte gravholmer. Dette er en nordnorsk gravfeltsform, eksemplifisert gjennom Hagbartholmen og 

Skogsøya. En av Nord-Norges største gravminner, Sigarshaugen, ligger ved Steigen kirke. En rekke 

store og mektige gravminner ligger som holmer i dyrket mark. 

I en særstilling står de to ringformede tunanleggene i Bø og på Vollmoen. Disse er tolket som 

representanter for tidlige tingsteder. Tunanleggene avløser hverandre og det eldste, Bø-anlegget, ble 

tatt i bruk i eldre jernalder, mens anlegget på Vollmoen hovedsakelig var i bruk i vikingtid. Slike 

tunanlegg fins spredt langs kysten fra Rogaland til Bjarkøy i Sør-Troms. Plasseringen i utkanten av 

ressursrike gårder med mange fornminner støtter tolkningen av disse som tingsteder på «nøytral» 
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grunn. Et generelt trekk er en utvikling fra mange små anlegg, til få virkelig store, slik Vollmoen er en 

representant for. Det må også nevnes et svært rikt gravfunn med fullt krigerutstyr fra romertid i 

tilknytning til Bø-anlegget. 

På Lauvøya står en oppreist runestein, som er den nordligste som står på opprinnelig sted.  

Langsteinen fra yngre jernalder stod ved et gravfelt mellom storgårdene Laskestad og Steig, og er 

tidfestet til ca. 200-600 år etter Kristus. I 2014 ble den under kantslått langs veien slått i 3 deler. Det 

er ikke avklart om steinen vil bli reist igjen. Saken ligger nå hos Riksantikvaren. 

I tillegg fins en skålgropstein på Sletten av Laskestad, også denne den nordligste kjente i sitt slag. 

Skålgroper har sannsynligvis en lang brukstid. De fins på helleristningsfelt sammen med andre 

motivtyper, eller som eneste motiv som i dette tilfellet. Skålgroper alene tolkes som oftest som noe 

yngre enn helleristningene fra bronsealderen, og er særlig godt representert i sørnorske seter-

områder.  

Disse kulturminnene er bare et lite utdrag av den rikdom og mangfold på feltet som kommer til 

uttrykk på Engeløya med omegn. 

Nærmere oversikt over de arkeologiske kulturminnene fins i databasen Askeladden. 

 

2.9.2 Nyere tids kulturminner 

 

Med nyere tids kulturminner menes kulturminner som har kommet til etter reformasjonen, det vil si 

fra år 1537 og fram til i dag. 

På Engeløya er ingen kulturminner fra tida etter reformasjonen fredet, bortsett fra deler av Steigen 

middelalderkirke som er fra nyere tid, samt prestegården på Laskestad. 

Det har vært to handelssteder på Engeløya, Løvøy og Skagstad.  Disse hadde også bygdefarsrett med 

jekter, det vil si rett til å føre fisk til Bergen. Løvøy og Skagstad delte Engeløya mellom seg med to 

bygdefarsdistrikter. Det tredje bygdefaret i Steigen var lagt til Grøtøya. 

Løvøy handelssted ble i 1805 kjøpt av haugianer-kjøpmannen Christoffer Bratteng. Han lånte for 

øvrig 150 riksdaler fra fattigkassen for å få det til. Den flotte hovedbygningen ble påbegynt 1810 og 

ferdigstilt så sent som 1821. 

Lagmannen hadde sete på Stegen gård. I 1797 ble lagmannssetet avsluttet, i løpet av noen år ble 

gården oppstykket og solgt. 

Mange steigværinger hadde nærkontakt med «øvrigheta» som lagmannen, fogden, og sognepresten. 

Disse øvrighetspersonene eide da også store deler av Engeløya, slik at mange var husmenn under 

disse. 

Engeløyas bygningsarv er sterkt preget av rike fiske- og jordbrukssamfunn rundt hele øya. Det dreier 

seg om våningshus, fjøs/ låver, stabbur, smier, jordkjellere, naust, brygger mv. Det er fremdeles 

mange flotte eldre bygninger igjen, selv om mange av dem trenger å bli istandsatt.  

http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden
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Historien om Engeløya er en historie med stor tidsdybde fra forhistorisk tid til nyere tid. Fra nyere tid 

fins det mange eksempler på gårdsanlegg som har vært i nærmest sammenhengende drift i flere 

hundre år. Antallet kulturminner fra nyere tid er høyt, og med god representasjon fra fiskerbonde-

samfunnet og flere eksempler på større gårder.  

Steingjerder finner en blant annen på Skagstad. 

I nyere tid har fiskeriene gått sterkt tilbake i Steigen, og nå er det ikke mange fiskere igjen i 

kommunen. 

 

2.9.3 Samiske kulturminner 

 

I Askeladden er det ingen registreringer av samiske kulturminner på Engeløya. I følge kulturminne-

forvaltninga til Sametinget kan imidlertid dette skyldes manglende fokus både i forbindelse med 

registrering og kartlegging generelt, og fordi det forskningshistorisk har vært lite fokus på den 

samiske historien i kommunen. Noen få registreringer i tillegg til skriftlige kilder, vitner imidlertid om 

samisk tilstedeværelse også i Steigen.  

 

Når det gjelder gravhaugene på Hagbartholmen (id.nr 7944 i Askeladden) så har neverlag og smykker 

av østlig karakter i en av gravene blitt sett på som samisk og tolket til at den gravlagte kvinnen har 

hatt en samisk bakgrunn. Sidsel Bakkes masteroppgave i arkeologi , Etnisitet i jernaldergraver på 

Engeløya i Steigen (2012), konkluderer med at til tross for at ytterkysten hovedsakelig har vært 

norrønt område, er det mye som tyder på at også samisk bosetting har forekommet.  

 
 
2.9.4 Oversikt over registrerte kulturminner i SEFRAK-registeret 

 

SEFRAK er en landsomfattende registrering, som i hovedsak omfatter bygninger fra før år 1900. 

Innsamlingen av data ble gjennomført i perioden 1975-1995. 

Som det framgår av oversikten under er det for Engeløya ført opp en rekke bygninger i SEFRAK.  

Registeret har imidlertid noen mangler, blant annet er ikke Løvøy handelssted oppført. Det er heller 

ikke usannsynlig at også andre bygninger mangler. Siden det er lenge siden registreringen ble utført, 

vil trolig flere av de registrerte bygningene være borte i dag. 

De fleste SEFRAK-registreringene har tilknytning til gårdene, som har vært en vesentlig levevei på øya 

helt fram til i dag.  

Registreringer i 
SEFRAK 

Melde-
pliktig 

Ruin 
eller 
fjer-
net 
byg-
ning 

Vå-
nings-
hus 

Kår-
stue 

Stab-
bur Fjøs 

Mø-
lle Smie 

Eld-
hus 

Andre 
bygn-
inger 

Skagstad 
          Våningshus, Våg 
 

1 
        Fjøs 

     

1 
    

http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4307/thesis.pdf?sequence=2
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret
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Brygge/sjøbu 
         

1 

Kårstue,"Øvergården" 
   

1 
      Våningshus, "Øvergården" 

  

1 
       

Fjøs, "Øvergården" 
(Gammelfjøsen) 1 

    

1 
    Smie, "Øvergården"  1 

      

1 
  Naust, "Øvergården" 1 

        

1 

Skole, (Skagstad skole) 
         

1 

Mjelde 
          Våningshus, Myrvoll, 

"Myra" 
  

1 
       Våningshus/butikk 

  

1 
       Våningshus 

  

1 
       Bø 

          
Våningshus, Sanden 
"Moa" (Gammelstua) 

  

1 
       Våningshus, Bø Øvre, 

"Vollan" 1 
 

1 
       

Våningshus, Breidablikk, 
"Nygård" 1 

 
1 

       Våningshus, Bø øvre 
  

1 
       Kårstue, Bø Øvre 

   

1 
      

Våningshus, 
Megarden/Bømellem 1 

 
1 

       Fjøs, Megarden/Bømellem 
     

1 
    Våningshus, Bømellem 1 

 
1 

       
Våningshus, Haugen, 
(Gammelstua) 1 

 
1 

       Våningshus, Bø Nedre 
  

1 
       Fjøs, Bø Nedre,  

     

1 
    Stegen til Myklebostad 

(til Mølnelva) 
          

Våningshus, Skienvollen, 
Skinnvollen, "Hågen", 
(Siffa-stua) 

 
1 

        
Våningshus, Voll 1 

 
1 

       Opprinnelig bolighus, nå 
uthus, Stegen øvre 1 

        

1 

Våningshus, Stegen Øvre 
  

1 
       Våningshus, Stegen Øvre 

  

1 
       Våningshus, Røssøy, Våg 

  

1 
       

Våningshus, Gaashaugen, 
Røssøy 

  

1 
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Våningshus Korsaksel, 
"Blankvollen", Stegen 
(Gammelstua) 

  

1 
       

Våningshus, Solheim, 
Laskestad (Bårdhuset) 

  

1 
       

Våningshus, Solheim Øvre, 
"Solheim", Solheim 

  

1 
       Våningshus, Vårtun, 

"Cappelen", Våg, 
(Cappelenhuset) 

  

1 
       

Våningshus, Svenjord, Våg 1 
 

1 
       

Våningshus, Solhaug, Våg 
  

1 
       

Våningshus, Svartberget, 
Sangvågan, Våg 

  

1 
       Våningshus, Steinbakken, 

"Steinbakkan", Sandvåg 
  1        

Våningshus, Østre 
Møllenskog; Mølleskog 

  1        

Myklebostad (fra 
Mølnelva) - Ålstad 

          

Våningshus, Myklebostad 
Vestre 

  1        

Lite våningshus, 
Myklebostad Vestre 

1  1        

Våningshus, Myklebostad 
Vestre 

  1        

Mølle, Myklebostad 
Vestre (Mølla) 

      1    

Våningshus, Solbakken, 
Myklebostad (Arild-huset) 

1  1        

Våningshua, Myklebostad 
Vestre, (Gammelstua) 

1  1        

Våningshus, Myklebostad 
Vestre, (Hovedhuset) 

  1        

Våningshus, Solbakken, 
"Luciagården", 
Myklebostad 

  1        

Fjøs/sjå, Stalheim II, 
"Eltoftgården", 
Myklebostad 

     1     

Våningshus, Stalheim II, 
"Eltoftgården", 
Myklebostad 

  1        

Fjøs, Myklebostad Østre, 
Myklebostad 

     1     



 

 

Side 18/25 

Våningshus, Myklebostad 
Østre, Myklebostad 

1  1        

Sjå, Myklebostad Østre, 
Myklebostad 

         1 

Kårstue, Myklebostad 
Østre, Myklebostad 

1   1       

Våningshus, Myklebostad 
Østre, Myklebostad 

1  1        

Kårstue, Vik (Agnesstua)    1       

Eldhus og stabbur Vik 
(Uthuset) 

1        1  

Fjøs, Vik (Fjøsen) 1     1     

Våningshus, Vik 1  1        

Våningshus; Vik 1  1        

Stabbur, Vik (Stabbur) 1    1      

Fjøs, Taresengen, 
"Tarsængen", Berg 
(Fjøsen) 

     1     

Eldhus, Taresengen, 
"Tarsængen", Berg 
(Eldhuset) 

        1  

Våningshus, Taresengen, 
"Tarsængen", Berg 

  1        

Våningshus, Berg   1        

Fjøs, Berg, "Berg Nedre", 
(Fjøsen) 

1     1     

Våningshus, Berg, "Berg 
Nedre" 

  1        

Uthus, "Berg Nedre", 
(Uthus) 

1         1 

Jordkjeler, Aalstad, 
"Vollen", Ålstad 
(Staurhella) 

         1 

Kårstue, Aalstad, "Vollen", 
Ålstad (Anestua) 

   1       

Våningshus, Aalstad, 
"Vollen", Ålstad 

1  1        

Våningshus, Aalstad, 
Ålstad 

1  1        

Sjå, Aalstad, "Sjyhågen", 
Ålstad (Sjåen) 

1         1 

Våningshus, Aalstad, 
"Sjyhågen", Ålstad 

  1        
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Sengestue/Uthus, Aalstad, 
"Allbråten", Ålstad 
(Sengestua) 

1         1 

Våningshus, Aalstad, 
"Allbråten", Ålstad 

  1        

Våningshus, 
Strandhaugen, 
"Strandhågen", Ålstad 

  1        

Eldhus, Aalstad, 
"Strandhågen", Ålstad 
(Eldhuset) 

        1  

Åttringsnaust, Aalstad 
"Strandhågen", Ålstad 
(Naustet) 

         1 

Våningshus, Haug   1        

Våningshus, Elvegård   1        

Sum: 28 2 48 5 1 9 1 1 3 10 

Totalsum bygninger:  
  

78 
        

 

2.10 Fotodokumentasjon 

 

Det vil ikke by på problemer å hente fram gamle og nyere bilder som viser endringene i 

kulturlandskapet på Engeløya. 

I 1938 ble øya besøkt av fotograf Anders Beer Wilse, og  bildene fra besøket kan sees på 

DigitaltMuseum. Arkeolog Harald Egenæs Lund (1910-1972), som var ansatt ved Tromsø museum og 

ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, skal også ha etterlatt seg ei stor bildesamling fra sine besøk på 

øya. 

Lokalt fins det også en rekke gamle og nyere bilder fra kulturlandskapet på Engeløya. 

Hvis kommunen takker ja til UKL-statusen, vil Oskar Puschmann i NIBIO på oppdrag av UKL Engeløya 

refotografere området i august 2017. Gjennom arbeidet med innsamling av bilder ønsker vi å skape 

engasjement over hele øya, gi et godt grunnlag for refotograferinga, samt skaffe fersk 

fotodokumentasjon før oppstart av tiltak i regi av UKL.  

Når nye tiltak iverksettes i UKL-området vil det så bli lagt stor vekt på å innhente bilder før og etter 

gjennomføringen. 

 

3.0 Utfordringer 

Den største utfordringen knyttet til UKL Engeløya er trolig størrelsen på området, og det store 

innholdet av natur- og kulturverdier satt opp mot begrensa økonomiske midler. 

https://digitaltmuseum.no/search/?context=photograph&aq=name%3A%222b94216b-f2fc-46a3-b2ce-eeb93aa19185%22+text%3A%22Steigen%22
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Selv om det er mange landbruksforetak og beitedyr på øya, kan det nok bli utfordrende å sikre at det 

er nok beitedyr i alle de mest verdifulle områdene. 

Vi er ikke kjent med at det foreligger planer om inngrep som vil kunne redusere kulturlandskaps-

verdiene. 

Øvrige utfordringer vil bli avklart i det videre arbeidet med forvaltningsplanen. 

 

4.0 Visjon og mål  
 
Ved siden av formålet med UKL og faglige vurderinger, er det viktig at også lokale prioriteringer 
påvirker formuleringen av visjon og mål.  
 
Visjon og mål for UKL Engeløya vil derfor bli avklart i det videre arbeidet med forvaltningsplanen.  
 
 

5.0 Restaurering, skjøtsel og andre tiltak 

 

Tiltak innen skjøtsel og vedlikehold vil bli avklart i det videre arbeidet med forvaltningsplanen.  

I løpet av august/september 2017 vil det bli gjennomført samarbeidsmøter mellom Fylkesmannen, 

kommunen, gårdbrukerne og andre representanter for Engeløya. 

Innenfor dette samarbeidet, og samråd med regional miljø- og kulturminneforvaltning, vil det bli tatt 

stilling til blant annet følgende:  

o Hvilke typer tiltak skal omfatte hele/deler av øya 

o Behov for skjøtselsplaner 

o Inngåelse av skjøtselsavtaler mellom FM og landbruksforetak 

o Tilskudd til rydding av einer og kratt 

o Beitetilskudd 

o Behov for gjerder for å styre beitinga 

o Plan for restaurering av kulturminner 

o Plan for ferdsel, skilting og informasjon 

o Tilskudd til bølgeblikk for å sikre verdifulle bygninger 

o Kartfesting av gamle stedsnavn 

o Innsamling av tradisjon om bruken av landskapet 

o Tiltak knyttet til formidling av verdiene 

o Næringsutvikling 

 

5.1 Restaurering og skjøtsel av biologiske verdier 

5.1.1 Faglige prioriteringer 
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Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen framhever følgende områder som spesielt verdifulle: 

 Prestegårdsskogen naturreservat med hasselskogen, som i dag forvaltes av Fylkesmannen i 

Nordland. 

 Beiteliene fra Myklebostad til Steigberget hvor det er behov for restaurering og skjøtsel. 

Potensialet for restaurering må vurderes, og interessen hos grunneierne avklares. Samtidig 

bør det gjennomføres kartlegging, og innhenting av kunnskap om tidligere bruk. 

 Øyene vest for Engeløya (Løvøya m.fl.) inneholder store verdier, og mange er i god hevd. Det 

er samlet en del kunnskap om verdiene, men området bør kartlegges bedre og følges opp 

med skjøtsel. 

 Området ved Bøsanden peker seg også ut. Her vet vi lite om verdiene, med det er trolig stort 

potensial for å finne flere interessante områder. 

 

Det er stort behov for tiltak som kan ta vare på de store verdiene i kulturlandskapet på Engeløya. For 

de fleste områdene vil det viktigste tiltakene være rydding av krattskog og einer i kombinasjon med 

økt beitebruk.  

 

Det er utarbeidet skjøtselsplaner for kulturmarkene på Løvøya samt for to områder med 

naturbeitemark på Engeløya. For flere av de andre områdene som er kartlagt vil det være nyttig å 

utarbeide skjøtselsplaner for å vurdere hvilke tiltak som skal prioriteres. Gjennom arbeidet med 

skjøtselsplaner er det også viktig å få frem den historiske bruke av området. Dette vil sammen med 

eldre bilder gi oss mye kunnskap. Det er også viktig at skjøtselsplaner utarbeides i nært samarbeid 

med grunneier/gårdbruker slik at tiltakene tilpasses dagens drift og utfordringer.  

 

Innenfor Prestegårdsskogen naturreservat vil Fylkesmannen fortsette skjøtselsarbeidet som ble 

påbegynt i 2016. Vi vil fortsette restaurering av kulturmarka ved Hestasletta, og i tillegg rydde kratt 

og einer for å åpne opp hasselskogen enda mer. Området vil også i år beites av storfe.  

 

For Brunvær naturreservat er det behov for mer kunnskap om naturverdiene og tilstand.  

 

Vi har relativt god kunnskap om naturverdiene på Engeløya. Samtidig ser vi at deler av området er 

dårlig kartlagt. Her vil det være potensial for å finne nye områder med verdi for biologisk mangfold. 

Sommeren 2017 skal deler av Engeløya kartlegges i regi av Miljødirektoratet. Denne kartleggingen vil 

kunne gi oss ny informasjon om hvilke områder som bør prioriteres for skjøtsel. 

 

5.1.2 Lokale ønsker og muligheter 

 

Det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil også avklare hva en lokalt ønsker å prioritere, og 

hvilke muligheter det er for å gjennomføre restaurering og skjøtsel. 

 

5.1.3 Biologiske verdier - tiltak som skal prioriteres  

 

Det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres. 
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5.2 Skjøtsel av arkeologiske kulturminner 

 

5.2.1 Faglige prioriteringer 

 

Kulturminneforvaltninga i Nordland fylkeskommune peker på at behovet for skjøtsel av arkeologiske 

kulturminner og omgivelsene rundt er stort. På dette stadiet i prosessen er det følgende områder og 

kulturmiljø som peker seg ut: 

 Tunanlegget i Bø.  

 Hagbartholmen og Skogsøya.  

 Gravfelt på Gjerde spesielt og andre større gravminner i dyrket mark synlig fra FV 638. 

 

Kulturminnemiljøene bør ryddes for kratt og skog slik at de igjen fremstår slik de opprinnelig var 

tenkt, og slik at den opprinnelige funksjonen blir tydelig for de som bor og ferdes i området. I 

etterkant må de beites slik at synlighet og tilgjengelighet opprettholdes. Noen steder, der 

kulturminnene ligger uskjøttet i dyrket mark, vil beiting trolig ikke være et alternativ. Her bør rydding 

gjennomføres jevnlig.  

 

Det må understrekes at beiting alene uten foregående rydding ikke vil føre til ønsket resultat. 

 

5.2.2 Lokale ønsker og muligheter 

 

Det videre arbeidet med planen vil avklare hva en lokalt ønsker å prioritere, og hvilke muligheter det 

er for å gjennomføre skjøtsel. 

 

5.2.3 Arkeologiske kulturminner - tiltak som skal prioriteres 

 

Det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil avklare hvilke tiltak som skal prioriteres. 

 

5.3 Restaurering og skjøtsel av nyere tids kulturminner 

 

5.3.1 Faglige prioriteringer 

 

Kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen anser det som viktig å bidra til å sette i stand en del av de 

gårdsrelaterte kulturminnene som ingen i dag har bruk for lenger. Særlig gjelder dette sommerfjøs og 

utløer, men også fjøs/låver. Samtidig er også den generelle kulturlandskapspleien viktig. 

 

 

5.3.2 Lokale ønsker og muligheter 

 

Det videre arbeidet med planen vil også avklare hva en lokalt ønsker å prioritere, og hvilke 

muligheter det er for å gjennomføre skjøtsel. 
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5.3.3 Nyere tids kulturminner – tiltak som skal prioriteres 

 

Det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil avklare hvilke tiltak som skal prioriteres. 

 

6.0 Lovverk – status og tiltak 
 

6.1 Områdets status i plan- og bygningsloven 

 

Det meste av Engeløya er LNF-områder med avsatte områder for bolig/fritidsbebyggelse. På 

temakart i arealplanen er det avsatt viktige landbruksområder og kulturlandskapsområder. 5 

områder på Engeløya er registrert som hensynssoner for bevaring av kulturmiljø, H570. 

 

6.2 Behovet for å bruke plan- og bygningsloven ytterligere  

 
Det er viktig å holde fast ved UKL er en arbeidsmåte for samarbeid med sikte på å ivareta områdets 
kulturlandskapsverdier, og ikke en vernestatus som kan legge begrensninger for grunneiere og 
andres rettigheter eller bruk av området. 
 
Når det skal sikres at nye tiltak i kulturlandskapet ikke bryter med områdets verdier, så må dette skje 
innenfor rammene av kommunens arealplan gjeldene lovverk. 
 
 
6.3 Kommuneplanen for Steigen 

 

Se punkt 6.1. 

 
 
6.4 Forankring i fylkesplan, regionale planer og handlingsprogram m.m. på lengre sikt  

 

Aurland Naturverkstad har på oppdrag av Nordland fylkeskommune gjennomført en kartlegging og 

verdisetting av landskapstypene i Nordland. Dette arbeidet er publisert i rapport 6-2014 

Landskapstyper i Nordland. Verdisetting. 

Nordland fylkeskommune arbeider nå med en regional plan for landbruk, som skal vedtas i 

fylkestinget i løpet av 2018. Det er naturlig at den regionale forankringen av UKL-arbeidet på 

Engeløya og Nordland for øvrig vil bli avklart i forbindelse med dette planarbeidet. 

 

6.5 Områdets status i forhold til naturmangfoldloven  

 
 

https://www.nfk.no/_f/i63abbada-82db-4464-955e-c1a6b4b9dd70/Landskapstyper%20i%20Nordland%20-%20Verdisetting.pdf
https://www.nfk.no/_f/i63abbada-82db-4464-955e-c1a6b4b9dd70/Landskapstyper%20i%20Nordland%20-%20Verdisetting.pdf
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6.5.1 Prestegårdsskogen naturreservat 

 
Området som er på 276 dekar ble vernet i 2000 som en del av verneplan for løvskog. Naturreservatet 
ble utvidet i 2011 som en del av skogvern på statsgrunn og OVF-eiendommer.  
Formålet med fredningen er «å bevare en av verdens nordligste hasselforekomster sammen med 
mange andre kravfulle og sjeldne plantearter, samt den tilhørende fauna.» Skjøtselsplan, som 
omfatter den vestlige delen av naturreservatet, ble utarbeidet i 2003. 
 

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000070  
 

6.5.2 Brunvær naturreservat 

 
Reservatet ble etablert i 2002, har et totalareal på 2 338 dekar og ligger nord for Engeløya. Området 
har vært bebodd og bærer fortsatt litt preg av gårdsdrift. Formålet med fredningen er «å ivareta et 
verdifullt kystområde, men det naturlig tilknyttede plante og dyreliv.» 
 
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00015766  
 
 
6.6 Områdets status i forhold til kulturminneloven  

 

Engeløya har en rekke automatisk fredete kulturminner. I samsvar med §§ 3 og 6 i Kulturminneloven 

er det forbud mot inngrep i disse og i en minimum 5 meter brei sikringssonen fra kulturminnets 

synlige ytterkant.  

Fra Riksantikvarens liste over kulturminner: 

 ID 85561: Steigen kirkested – fra middelalderen 

 ID 87546: Steigen prestegård – fra 1800-tallet, tredje kvartal 

 ID 7945: Vollmoanlegget – ringformet tunanlegg fra førreformatorisk tid, jernalder, 

etterreformatorisk tid 

 ID 37756: Bøanlegget – ringformet tunanlegg fra jernalderen 

 ID 47311: Lauvøy – runer/innskrifter fra jernalderen 

 

7.0 Tiltak for næringsutvikling 
 
 

7.1 Eksisterende tiltak 

 
Som det framgår av punkt 2.7.2 har Engeløya i tillegg til de 34 landbruksforetakene (hvorav 27 
husdyrbruk) som er i drift blant annet flere reiselivsbedrifter som tilbyr overnatting og 
fiskeopplevelser. 
 
 

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000070
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00015766
http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=85561
http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=87546
http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=7945
http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=37756
http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=47311
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7.2 Mulige nye tiltak innenfor rammene av UKL  

 

I tillegg til å de eksisterende tiltakene har Engeløya har trolig et stort potensial knyttet til å tilby 

andre produkter og opplevelser knyttet til blant annet lokal mat og friluftsliv.  

Hvordan UKL-arbeidet skal kan bidra til å legge forholdene til rette for dette må avklares i det videre 

arbeidet med forvaltningsplanen. 

 

8.0 Kostnadsoverslag og finansiering  
 

Forslag til budsjett for årene 2017-2021 følger som separat vedlegg til forvaltningsplanen. 
 

9.0 Vedlegg 

 
9.1 Oversikt over gjennomførte kartlegginger 

 

 Botaniske verdier på havstrender i Nordland 2B. Beskrivelse for region Nord-Helgeland og 

Salten (Elven, R. et al.) 

 Verdifulle kulturlandskap i Nordland –  Kartlegging 1992-1995 

(Redigert av Fylkesmannen i Nordland, 2003) 

 Botaniske undersøkelser i Nordland 2002. Resultater fra feltbefaringer  

(Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:23) 

 Kulturmark i Vestvågøy og Steigen kommuner – kartlegging av verdifulle naturtyper 

 (Miljøfaglig Utredning, 2015) 

 Etnisitet i jernaldergraver på Engeløya i Steigen – masteroppgave i arkeologi (Sidsel Bakke, 

2012) 

 

9.2 Oversikt over eksisterende skjøtselsplaner 

 

 Skjøtselsplan for Løvøy gård, slåttemark, hagemark og naturbeitemark – Steigen kommune, 

Nordland fylke (Ecofact, 2011) 

 Skjøtselsplan for Prestegårdsskogen naturreservat (Fylkesmannen i Nordland, 2005)  

 Skjøtselsplan for 2 av beiteliene på sørsiden av Engeløya: Hanekammen og Myklebostad 

 

 

9.3 Andre dokumenter 

 Naturreservater i Steigen (Brosjyre utgitt av Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet) 

 Steigen – en vandring gjennom tusenårig historie (Hefte ved Jarl-Arne Pedersen, 2008) 

 Landskapstyper i Nordland. Verdisetting.(Aurland Naturverkstad, rapport 6-2014)  

 

 

http://www.borchbio.no/MFURapporter/MU03-23-NORDLAND-RESERVAT-BIOM.PDF
http://www.borchbio.no/MFURapporter/MU2016-4-KULTURMARK_I_STEIGEN_&_VESTVAAGOEY_KOMMUNER.PDF
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4307/thesis.pdf?sequence=2
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00086232
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00086232
http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000070
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00015760
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00063150
http://faktaark.naturbase.no/DokumentData/Index/28126?title=Brosjyre&extension=.pdf
http://www.fribokhandel.no/bokside?isbn=9788299783101
https://www.nfk.no/_f/i63abbada-82db-4464-955e-c1a6b4b9dd70/Landskapstyper%20i%20Nordland%20-%20Verdisetting.pdf

