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1. DETALJREGULERINGEN 

Engenes havn er en statlig fiskerihavn som er nevnt i Kystverkets handlingsprogram 2014-2023 
med investeringstiltak for utdypning og moloforlengelse for kr. 40 mill. 
Ibestad kommune ønsker å utvide havna for å tilpasse kravene fra Kystverket og  
lokalbefolkningen.  
Dagens havn er regulert gjennom reguleringsplan for Engenes sentrum.  Utvidelse av havna in-
nebærer å ta i bruk nye areal. De aktuelle arealer er enten uregulert eller regulert til formål sjø. 
Ibestad kommune har ikke en rettskraftig kommuneplan.  
 

1.1 Krav om konsekvensutredning (KU) 
• §2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften, punkt f) reguleringsplaner som 

inneholder tiltak nevnt i vedlegg I. 
• Vedlegg I. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes – Infrastruktur – punkt 32.  

nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile og 
anløpe. Ferjekaier inngår i punkt 28.  
 

1.2 Ansvarlig myndighet 
Ibestad kommune er ansvarlig myndighet for utredningen. Utredningen skal utarbeides i henhold 
til Plan- og bygningsloven jfr. § 2, punkt f) og Vedlegg I punkt 32 i KU-forskriften.  
 

1.3 Utredningskrav kulturminner og kulturmiljø 
Et av utredningstema er kartlegging av kulturminner innenfor planområdet med særlig fokus på 
marinarkeologiske kulturminner. I tillegg til marinarkeologiske kulturminner skal det redegjøres 
for konsekvenser av kulturminner på land og i dagens havn. Kulturminner vil bli kategorisert et-
ter opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og bruksverdi. 
 
Denne utredningen vurderer konsekvenser for kulturminner på land og i dagens havn. Vurdering 
av marinarkeologiske kulturminner er gjort av Det arktiske universitet – Universitetet i Tromsø 
ved Tromsø museum. 
 
 
 

2. METODE 

Den metodikken for konsekvensvurderinger som er beskrevet i Statens vegvesens  
håndbok 140 ”Konsekvensanalyser”, er lagt til grunn for denne utredningen. 
 
Konsekvensutredningen vil bygge på metodikken i Statens vegvesen sin bok 140 «Konsekvens-
analyser» fra 1995. Det gis anledning til bruk av spesifikke veiledere og retningslinjer som er re-
levante for de ulike tema. Det skal redegjøres for samvirke mellom overnevnte forhold. 
 
Formål med konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av plantiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Statens vegvesens håndbok 140 beskriver 
en trinnvis metode som innebærer oppdeling i: 
• Verdisetting 
• Vurdering av plantiltakets effekt og omfang 
• Vurdering av konsekvenser 
  
Verdi Kriterier 
Stor verdi ----- 
Middels stor verdi ----- 
Liten verdi ----- 
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Kriterier for verdisetting i forhold til kulturminner og -miljø fra Statens vegvesens Håndbok 140. 
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Planens virkninger på hvert tema blir vurdert. Virkningen inndeles langs en skala fra stort nega-
tivt til stort positivt. 
 
Verdi Kriterier 
Stort negativt ----- 
Middels negativt  ----- 
Lite negativt ----- 
Lite positivt ----- 
Middels positivt ----- 
Stort positivt ----- 

 
Konsekvenser for planområdet fremkommer ved å sammenholde områdets verdi og omfanget. 
Matrise som angir konsekvenser ut fra gitt verdi og om fang kalles konsekvensvifta. Den angir 
konsekvenser på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor nega-
tiv konsekvens (----). Midt på figuren er en strek som angir sekvenser, og under streken de ne-
gative konsekvenser. 
 

 

Kriterier for verdisetting med hensyn til kulturminner og -miljø fra Statens vegvesens Håndbok 140. 
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Konsekvensvifte etter statens vegvesens håndbok 140 
 

 
Konsekvenser vurderes i forhold til opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og bruksverdi. Disse verdi-
ene er sentrale for å forstå viktighet av kulturminner og kulturmiljøer. 
 

2.1.1 Opplevelsesverdi 
Kulturminnes opplevelsesverdi knyttes til dens estetiske kvaliteter. Opplevelsesverdi er knyttes til 
den historiske kontekst, det vil si at en kulturminne viser konkrete spor etter tidligere mennes-
kers liv og virke – hva som har foregått, hvordan de ulike bygg og anlegg har fungert, driftsform 
og dagligliv. Kulturminner og kulturmiljø kan vekke nysgjerrighet og vitebegjær, samt skape 
gjenkjennelse og tilhørighet. De er med på å skape variasjon og kontraster i våre omgivelser og 
gjør det mulig å se at de menneskeskapte omgivelsene alltid har forandret seg. 
 

2.1.2 Kunnskapsverdi 
En kulturminne kan være primærkilde til kunnskap om den historiske utviklingen av våre fysiske 
omgivelser og om historie i det kulturelle mangfoldet i landet. I noen tilfeller kan et kulturminne 
være den eneste kilde til kunnskap om menneskers liv og virke i en større historisk sammen-
heng. Mens i andre tilfeller kan et kulturminne være et supplement og kan gjøre det mulig å ut-
vide en tolkning.  
Kulturminner kan gi oss svar på nye problemstillinger i vår samtid og samtidig gjenvinne tapt 
kunnskap. Det er mulig å holde i hevd og ta lærdom av eldre byggeskikk, håndverk, materialbruk 
og driftsmåter. 
  

2.1.3 Bruksverdi 
Kulturminner og kulturmiljøer kan ha funksjoner som tjener behov i vår tid. De kan brukes som 
boliger, næringslokale, tekniske anlegg m.fl. Kulturminner kan være ressurs for bosetting og næ-
ringsutvikling for å skape attraktive lokalsamfunn. Omdanning av kulturminner til vår bruk bidrar 
til bærekraftig ressursforvaltning – mindre avfall, energiforbruk og forurensing. 
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3. KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 

3.1 Hva skal utredes? 
 
Temaet omfatter kulturminner innenfor reguleringsområdet og eventuell påvirkning på omkring 
liggende kulturminner og kulturmiljø som kan bli påvirket av reguleringstiltak. Utredningen vur-
derer om tiltak vil redusere eller styrke verdien av kulturminnene og kulturmiljøene. 
 
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  
Begrepet kulturmiljø er definert som et område hvor kulturminner inngår som en del av  
en større enhet eller sammenheng.  
 

 
 

3.2 Kjente kulturminner i området 
 
Engenes er rikt på arkeologiske kulturminner - det er registrert åtte arkeologiske kulturminner 
fra jernalderen. Syv er disse er fredet - fem gravminner, et gravfelt, en bosetning-aktivitetsom-
råde og en innskrift som ikke er fredet. Ingen av de arkeologiske kulturminner er innenfor plan-
område og det vil ikke være fare for konflikt mellom tiltak i planområdet. Det er ikke fare for di-
rekte inngrep i de åtte arkeologiske kulturminnene. Kulturminnene er fra jernalderen. 
 
Kirken på Engenes er listeført av Riksantikvaren. Det betyr at Riksantikvaren har vurdert kirken 
som et verneverdig kulturminne. Kirken er ikke fredet, men alle saker som gjelder endringer i el-
ler ved kirken skal sendes Riksantikvaren for uttalelse. Kirkelig fellesråd sender søknad via bisko-
pen til Riksantikvaren. Riksantikvaren gir faglige råd om endringer eller vedlikehold, men det er 
biskopen som gir endelig vedtak etter kirkeloven. Alle kirker bygget mellom 1650 og 1850 er lis-
teført. En rekke kirker bygget etter 1850 er også listeført. 
 
Riksantikvaren har registrert kirken som en del av kulturmiljøet på Engens. Det vil si at kirken i 
lag med flere andre bygninger danner en helhet.  

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kirkelig_fellesr%C3%A5d
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Figur 1 Riksantikvarens registrer over kulturminner og kulturmiljøer (Askeladen).  

Fredete arkeologiske kulturminner er markert med runebokstav R og rød prikk. Kirken på Engenes er lis-
teført kirke (ID 83783). 

 
3.3 Kulturminner i planområdet 

Databasen til Riksantikvaren viser ingen kulturminner innenfor planområdet. Befaringen i områ-
det viser flere interessante funn som kvalifiserer til en vernestatus. Mest sannsynlig er forslag om 
regulering av funnene til kulturminner av lokal interesse. Det vil si at Ibestad kommune har myn-
dighet og ansvar for at kulturminnene istandsettes og vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper.  
 
Innenfor planområdet er det flere bygninger som vitner om tidligere aktivitet i området. De byg-
ningene vekker nysgjerrighet og viser kontrast i forhold til hvordan vi skaper våre omgivelser i 
vår samtid. Bygningene er vitne om en historisk utvikling og aktivitet på Engenes over lang tid. 
De refererer til menneskeaktivitet basert på et annerledes kunnskap og lærdom om byggeskikk, 
håndverk, materialbruk og driftsmåte enn det som er aktuelt i dag.  
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Figur 2 SEFRAK-registrering av bygg på Engenes viser at høy konsentrasjon av eldre bebyggelse i områ-
det.  

Det vil si objekter bygd før 1945. SEFRAK – register over eldre bygninger SEFRAK (SEkretariatet For  
Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre 
kulturminner. 

 
Vurderingen av kulturminner begrenser seg til planområdet. Det er flere objekter som skiller seg 
ut med sine verdier. De forteller om Engenes som sted basert på tett tilknytting til havna og bruk 
av havressurser. Objektene er vurdert hver for seg som enkeltstående objekter, men også i for-
hold til omgivelsene. Fire av objektene danner en helhet og dermed et kulturmiljø. Tre av objek-
tene, bygningene, er registret i SEFRAK-registret.  
 

3.4 Forslag til bevaring 
Grunnlag for vurdering av kulturminner er dataregister hos Riksantikvaren og befaring av plan-
området. I SEFRAK-registeret er det fire bygninger som er registrert. Et av de skiller seg ut på 
grunn av sin alder og er meldepliktig i henhold til Kulturminneloven § 25. Det vil si at bygningen 
er oppført før 1850, og at kommunen har meldeplikt ved søknad om riving eller vesentlig end-
ring.  

§ 25. Meldeplikt for offentlige organer. 

De statlige, fylkeskommunale og kommunale organer som kommer i berøring 

med tiltak som omfattes av loven her, har plikt til å sende melding til  

departementet eller til vedkommende myndighet etter denne loven. 

Kommunen plikter å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke 

fredet byggverk eller anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet 

senest fire uker før søknaden avgjøres. Vedtak om riving eller vesentlig  

endring av slike byggverk og anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende 
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myndighet, dersom denne myndigheten har uttalt seg mot riving eller  

vesentlig endring. 

 

Endret ved lov 3 mars 2000 nr. 14 (ikr. 1 juni 2000 iflg. res. 3 mars 2000 
nr. 209). 
 

Følgende bygninger og anlegg foreslås til bevaring: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Figur 3 Oversikt – kulturminner i planområdet.  

1. Kaianlegg, 2. Naust, 3. Naust, 4. Sjøbud, 5. Bolig, 6. Brygga, 7. Naust, 8. Anker/ring.  

3.5 Kaianlegg 
Dagens kaianlegg ligger på utsiden av moloen som hurtigbåt anløper daglig. Kaia har stor betyd-
ning for hele Ibestad kommune siden det er den eneste offentlige kommunikasjonsmidle til om-
verden. Dermed har kaia stor brukerverdi både for Engenes og hele kommunen.  
Det opprinnelige kaianlegget ble prosjektert for snart 100 år, siden 1919. Kaia ble prosjektert for 
behov til damskip – deretter navn dampskipskai. De første anløp av damskip til Engenes var i 
1890. Kart fra 1935 viser at dampskipskaia var et anlegg som bestod av to kaier. Kaiene var in-
nerst i dagens havn og i lag med naustene dannet de et kulturmiljø. I dag kan vi se rester av an-
legget mellom naustene (bygg 2 og 3 i figur 4) og bygningen som tidligere var brukt som lager 
og butikk (bygg 4 i figur 4).  
 
Omfang kulturminne: Stort positivt omfang 
Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljøet og omgivelsene. 
Verdivurdering kulturmiljø: Stor 
Danner kontekst og skaper et bygningsmiljø. 
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Figur 4 Prosjektskisse dampskipskai på Engenes fra 1919. 

 

Figur 5 Kart over grunnforhold på Engenes, året 1935.  

Kartet viser daværende bebyggelse og havdybde.  
NB! Det er to eksisterende kaier på Engenes i 1935.  
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Figur 6 Ringer viser hvor rester av damskipskaia til lands er synlig.  

 

Figur 7 Engenes rundt 1900-tallet. Bebyggelse og kaianlegget. 
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Figur 8 Rester av dampskipskaia til lands er fortsatt tydelig.  

 
 

3.6 Naustene fra slutten av 1800-tallet  
Naustene er fra siste kvartal av 1800-tallet og har gavlenden mot havna. De ligger i fjæresone på 
grunnmur av naturstein. Buen og naustene er trukket inn fra den naturlige fjæra og hevet over 
flogrensa akkurat nok for å ikke bli vannskadet. I møne var det montert vinsj for lossing og las-
ting. Begge naustene har identisk takutforming og materialbruk – saltak dekt med skiferstein i 
droppform. Bygningene er i relativt godt stand. Det ene naustet er i oker farge og veksling mel-
lom stående og liggende panel. Det liggende panelet er nederst langs sidene av naustet. Dette 
ble mest sannsynlig gjort for å tilpasset bygningen til skrå terreng. Det liggende panelet var opp-
rinnelig båtbord, som ble gjenbrukt i bygging av naustet. 

  

Figur 9 Gjenbruk av materiale. 

Den liggende panel var opprinnelig båtbord. Mellom naustene er det rester av kaia fortsatt synlig. 
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Figur 10 Forskjell mellom den opprinnelige fasaden og den restaurerte delen er synlig – rytmisk og glatt 
fasade.  

 
Det andre naustet er rødfarget og har stående panel. Deler av fasaden er renovert. Det opprinne-
lige panelet er i brede bord. Den renoverte delen av fasaden preges av smale bord. Begge naus-
tene har åpningen mot sjøsiden som viser deres opprinnelige bruk som lager og båthus.  
 
Omfang kulturminne: Stort positivt omfang 
Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljøet og omgivelsene. 
Verdivurdering kulturmiljø: Stor 
Danner kontekst og skaper et bygningsmiljø. 

 
 

3.7 Sjøbuen fra ca. 1800-tallet 
Sjøbuen tilhører eiendom 107/2. Bygningen er meldepliktig i henhold til Kulturminneloven § 25. 
Bygningen er ekstremt dårlig forfatning. Bygningen er reist på en grunnmur av stablet stein. Den 
har gavlenden mot havna. Det er store mangler i fasaden og taket. Den dårlige tilstanden avdek-
ker at det laftavegger dekk av stående og bredt panel. Taket er til dels dekt av rester av bord og 
papp. Tross elendig tilstand er det fortsatt spor etter opprinnelig utforming. På bakgrunn av foto-
grafier og kart antydes at sjøbuen opprinnelig var tett inntil naustene på østsiden. På grunn av 
bygningens alder og lovmessige pålagte forhold foreslås bygningen for bevaring i reguleringspla-
nen. Ibestad kommune bør vurdere videre tiltak for å sikre kulturminnet.  Bygningen hører til et 
større kulturmiljø bestående av bygningene på eiendom 107/3, 107/48 og 107/2-3. 
 
Omfang kulturminne: Stort positivt omfang 
Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljøet og omgivelsene. 
Verdivurdering kulturmiljø: Stor 
Danner kontekst og skaper et bygningsmiljø. 
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Figur 11 Sjøbuen er i ekstremt dårlig forfatning. Den er nærmest etterlatt til seg selv og tidens tann. 
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3.8 Tidligere lager og butikk 
Bygningen består av en opprinnelig og en ny del. Den opprinnelige delen er i to etasjer. Har sal-
tak dekt av metallplater. Mest sannsynlig hadde bygningen opprinnelig skifertak i likhet med 
andre bygg fra 1800- og første del av 1900-tallet. Fasadeåpninger er krysspostvinduer i blåst-
glass. Inngangspartiet er mot den ovennevnte sjøboden. Grunn til det er mest sannsynlig at byg-
ningen hadde funksjon som lager og butikk. Vest for bygningen var det dampskipskai. Delen av 
kaia som lå inntil den tidligere butikk er i dag fjernet. Det er rester av grunnmur/vei i betong som 
vitner om konstruksjon som tilhører kaia.  
 

  

Figur 12 Krysspostvinduer i blåstglass mot havna og fasaden der kaia opprinnelig startet.  
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Figur 13 Bygningen er reist på påler av naturstein.  

Tilbygget fra vår samtid er lav og har ingen innvirkning på opplevelse av den opprinnelige bygningen 
sett fra havneområdet. Fasaden mot øst er stum – uten vinduer og fasadeåpninger. Det opprinnelige pa-
nelet er profiler, fortsatt i godt stand, men trenger vedlikehold. 

Den nye delen av bygningen har ingen kulturhistorisk verdi i motsetning til den opprinnelige de-
len som fortsatt har opprinnelige elementer – bekledning i profilert panel, krysspostvinduer og er 
reist på påler av stablet stein. 
 
Omfang kulturminne: Stort positivt omfang 
Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljøet og omgivelsene. 
Verdivurdering kulturmiljø: Stor 
Danner kontekst og skaper et bygningsmiljø. 

 
3.9 Brygge 

Bygningen har i all sin tid vært brukt i forbindelse til fiskenæringen på Engenes. Mest sannsynlig 
er den reist opp på slutten av 1940-tallet. Bygningen er sammenblanding av ulike materialer og 
formuttrykk. Grunnmuren er i betong. De to øvre etasjer er dekt med liggende trepanel på tre av 
sidene. Veggen mot øst er dekt med eternitplater. Fasaden mot havna har to vinsjehus som er 
mest bruktes for å løfte last fra kaia. Bygningen har pultak slik at høyeste fasaden er mot havna. 
Fasaden mot havna har to kobberhus og flere blinde åpninger i fasaden. De andre tre fasadene 
preges av to-rams vinduer med sprosser. Brygga brukes fortsatt for behov knyttet til fiskerirela-
tert næring. 

 

Figur 14 Brygge. 
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Omfang kulturminne: Stort positivt omfang 
Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljøet og omgivelsene. 
Verdivurdering kulturmiljø: Stor 
Danner kontekst og skaper et bygningsmiljø. 

 
 

3.10 Ring-fortøyninger 
Det er to førtøyninger som er etablert av Ringvesenet – som var benyttet til å sette opp fortøy-
ninger. Bruk av jernbolter og ringer går tilbake til 13. og 14. århundre. Ringvesenet begynte å bli 
mer aktiv på midten av 1600-tallet, men den kommer i mer fastere form etter at kommandør 
Friis i 1800 var blitt ansatt som overlos i Bergen. Friis utarbeidet forslag til nye ringmodeller hvor 
ringen lå løst omkring stolpen, og ikke som tidligere gjennom et øye i toppen. Et tverrjern forhindret 
at ringen kunne fjernes. Det ble også malt med hvit ring på fjellet ved ringen.  
 

 

 

Figur 15 De to gjenværende fortøyningene fra begynnelsen av 1900-tallet. 

 
 
I 1901 var det tinglyst erklæring om avståelse av fri grunn for tre fortøyningsringer og en stein-
kar. I dag er det to ring-fortøyninger synlig på Engenes, på Naustberget. Den ene fortøyningen er 
uten ring - mest sannsynlig rustet bort. 
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Rapport fra maritim arkeologi viser båtstøer i nærheten av ring-fortøyningene.  

 

Figur 16 Båtstø i fjæra øst for Naustberget. Foto: Universitetet i Tromsø.  

 

 

Figur 18 Oversikt over båtstø og fortøyning i fjæra øst for Naustberget. Foto: Universitetet i Tromsø.  
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Omfang kulturminne: Stort positivt omfang 
Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljøet og omgivelsene. 
Verdivurdering kulturmiljø: Stor 
Danner kontekst og skaper et bygningsmiljø. 

 
3.11 Kulturmiljø 

Sjøboden, de to naustene og tidligere lager og butikk danner et kulturmiljø som viser et tids-
epoke, 1800-tallet og første kvartal av 1900-tallet. Tross alt ombygning og tildels ekstremt forfall 
er slike kulturmiljøer viktig for å forstå og tolke nordnorsk identitet, kultur og arkitekturhistorie 
knyttet til kystsamfunn i Norge. Dette kulturmiljøet gjenforteller historie om Engenes som sted 
knyttet til havn og fiskeri, og som et viktig kommunikasjonspunkt for hele samfunnet i Ibestad 
kommune. 
 

 

Figur 17 De tre enkeltstående bygningene helt nord i havna. 

Sjøbu mest sannsynlig fra begynnelsen av 1800-tallet, og to større naust bygd i perioden mellom 1875-
1899. Foto: Universitetet i Tromsø. 

 

3.12 Molo 
Bygning av dagens molo begynte på 1930-tallet. Men historie knyttet til moloen begynner alle-
rede i 1905 da det ble fremmet en søknad til Stortinget om en liten molo på Engenes. Behov for 
molo begrunnes i tre ukentlige anløp av Troms Amts Damskibsselskabs båter. Prosessen som 
fulgte etter var lang. Selv om Statens havnevesen foretok beregninger av en molo fra Engenes-
odden i 1912 var ikke konkrete planer lagt frem før i 1932. Arbeidet med moloen startet i 1934 
og betegnes som «Nødsarbeid» - det vil si at statens ansatte arbeidsledige menn til å bygge kai. 
Betalingen var dårlig og arbeidet pågikk sakte. I 1936 ble det tinglyst en erklæring som gav hav-
nevesenet grunn i den form det forlangte. Bygging av molo ble fullført i 1942. Allerede da ble det 
opplyst av havnen er for liten. Moloen er bygget av lokalt materiale, stein som ble fraktet fra 
steinbruddet på Engensodden.  
 
Omfang kulturminne: Stort positivt omfang 
Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljøet og omgivelsene. 
Omfang kulturmiljø: Stor 
Danner kontekst og skaper et bygningsmiljø. 
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Figur 18 Kart fra 1937 viser plasser av ny molo og hvordan dampskipskaia er inkorporert i anlegget. 
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3.13 Konsekvenser av planforslaget 
 
 0-alternativ Planforslag 
Omfang kulturminne: Ingen rettskraftig plan, der-

med ingen kulturminner som 
har juridisk status. 
Ved videreføring er det fare 
for at objekter av høy verdi 
blir ødelagt eller erstattet. 

Gi kulturminnene juridisk sta-
tus. På grunn av utvidelsen 
vil moloen flyttes. Det vil 
endre den historiske lesbar-
heten i noen grad. 
Likevel vil planen styrke de 
enkle kulturminnene. 

Omfang kulturmiljø: Det er et lite og hovedsakelig 
godt bevart kulturmiljø. Dess-
verre ingen juridisk status 
som beskytter miljøet. Fare 
for at det sjeldne bygnings-
miljøet kan bli endret. 

Planforslaget vil styrke den 
historiske sammenheng mel-
lom kulturmiljøet og omgivel-
sene. Det vil forsterke den 
historiske strukturen.  
Bygningene med kulturhisto-
risk og arkitektonisk betyd-
ning vil bevares for fremti-
den. 

Total vurdering av verdi og 
omfang: 

Ubetydelig/ingen konsekvens 
(0) 

Meget stor positiv konsekvens 
(++++) 

 
 
 

4. KONKLUSJON 

Planområdet er rikt på kulturminner som er knyttet til maritim virksomhet. De kartlagte objek-
tene viser en kronologisk utvikling av Engenes som sted knyttet til fiskeri og havn. Objektene vi-
ser historisk utvikling av Engenes havn – fortøyningsringer fra begynnelsen av 1900-tallet, 
dampskipskaia og senere molo fra første halvdel av 1900-tallet. Utvikling av Engenes havn er 
fortsatt synlig i landskapet og vitner om Engenes som havn.  
 
Kulturminner og kulturmiljøer kan ha funksjoner som tjener behov i vår tid. Det vil si at bruks-
verdi av kulturminnene er stor. De kan brukes som boliger, næringslokale, tekniske anlegg m.fl. 
Kulturminner kan være ressurs for bosetting og næringsutvikling for å skape attraktive lokalsam-
funn. Omdanning av kulturminner til vår bruk bidrar til bærekraftig ressursforvaltning – mindre 
avfall, energiforbruk og forurensing. 
 
Naustene i havnebukta vitner om aktivitet knyttet til maritim virksomhet, fiskeri fra tidlige 1800-
tallet. Bygningene er fortsatt i bruk og i tillegg til sin funksjon er de vitne om Engenes som fiskeri 
sted med minst 200 år lang tradisjon i moderne tid. Omkring liggende forminner forteller om 
Engenes som sted hvor mennesker har bosatt seg siden jernalderen.   
 
Moloen ansees å ha høy verdi som kulturminne, men på grunn av endring av funksjon i havna er 
det nødvendig å flytte den. Stein som moloen er laget av bør sees på ressurs som skal brukes i 
den nye moloen, slik at moloen viser en historiske kontinuitet.  
 
De omtalte objektene i planområdet har stor verdi for Engenes. Noen av de har fortsatt sin opp-
rinnelig funksjon, men andre er vitner om aktivitet som har foregått i området. Grunnet dette an-
befales at de kartlagte objektene ikke blir endret eller ødelagt. Eventuell flytting av bygningene 
eller objektene er mulig, men da vil de miste mye av sin opprinnelig kulturhistorisk kvalitet.  
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Planen regulerer bevaring av seks bygninger, hvor av fire av de er naust/uthus og to av de er tid-
ligere næringslokale og lager. I tillegg vil to fortøyningsringer få status som kulturminner.  
Til sammen er det åtte kulturminner og alle med lokal betydning. Det vil si at Ibestad kommune 
har hovedansvar i forvaltning av minnene. Det vil si at kulturminnet har særlig betydning som 
ressurs for lokal utvikling og verdiskaping. 
 
Kulturminnene har stor kunnskapsverdi som primærkilde om den historiske utviklingen av Eng-
ens som sted og havn. Disse to, sted og havn, er i sterk forbindelse og kan ikke skyldes fra hver-
andre. De gjenværende kulturminnene er kilde til kunnskap om mennesker og stedet, og en sup-
plement til videre utvikling. Med sine estetiske kvaliteter gir de bidrag til en historisk kontekst og 
dermed forsterkert opplevelsesverdi av Engenes. Kulturminnene bidrar til å skape identitet og til-
hørighet til stedet. De er med på å skape variasjon og kontraster i våre omgivelser og gjør det 
mulig å se at de menneskeskapte omgivelsene er i konstant endring. 
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Kilde: 
https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1987.html  
 
H.B. Hansen-Engenes: Engenes-boka, En gårds- og slektshistorisk oversikt for gården Engenes 
på Andørja i Troms, Halvorsens bokhandel, Oslo, 1947 
 
Arkivet til Kystverket 

https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1987.html
https://bokelskere.no/utgivelser/aar/1947/
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