LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE – ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI

Regjeringa har i Statsråd 20.02.2004 vedtatt å
opprette Lyngsalpan landskapsvernområde/
Ittugáissáid suodjemeahcci. Landskapsvernområdet er på 961,2 km2 og omfatter arealer i
Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Tromsø
kommuner i Troms fylke. Opprettelsen av
landskapsvernområdet er en oppfølging av St.
melding nr. 62 (1991-92) (Nasjonalparkplanen)
som ble vedtatt av Stortinget våren 1993.
Lyngsalpan ligger på den rundt 1500 km2 store
Lyngenhalvøya i nordlige deler av Troms fylke.
Fjellområdet er et av Nord-Norges mest
markante fjellområder med krasse tinder og
breer. Fjellområdet gjennomskjæres av trange
daler. Med beliggenhet mellom de to store
fjordene Lyngen og Ullsfjord er Lyngsalpan et
landskjent landskapselement. Den alpine
halvøya har fylkets høyeste fjell, Jiehkkevárri
(1833 moh). Området er meget interessant
kvartærgeologisk og glasiologisk.

Mesteparten av kystlinja rundt Lyngenhalvøya
er bosatt, med unntak er ytre del av
Lyngenfjorden. En strekning på ca. 40 km er
tilnærmelsesvis helt uberørt. Sjøen tilknyttet
området er mye benyttet til fiske og rekreasjon.
Lyngenhalvøya har sjøsamisk befolkning i store
deler av området. Kulturen er i stor grad knyttet
til
kombinasjon
landbruk
og
fiske.
Kulturminnene som finnes i området er typiske
for regionen med en blanding av samiske-,
kvenske- og norske kulturminner.
Lyngsalpan er et viktig beiteområde for småfe.
Sauehold drives rundt hele halvøya og geitebruk
drives også spredt rundt på halvøya. Det er to
reinbeitedistrikt på i området; Reindalen
(Iddonjárga)
reinbeite-distrikt
og
Lakselvdalen/Lyngsdalen (Làkko) reinbeitedistrikt. Lyngenhalvøya brukes bare som
sommerbeite fra mai til oktober.

De viktigste brukerinteressene er knyttet til
beiting av småfe (sau og geiter) og tamrein samt
friluftsliv og turisme.
Lyngenhalvøya er kjent langt utover landets
grenser. I siste halvdel av 1800-tallet ble
området et mål for båtturisme fra utlandet. Fra
1895 begynte det å komme grupper av
fotturister, vandrere og fjellklatrere hit.
Lyngsalpan
danner et sjeldent godt
utgangspunkt for varierte naturopplevelser.
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