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Velkommen til Kåfjord! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen som ny innbygger til Gáivuotna 
Kåfjord. Jeg er veldig glad for at du valgte å 
bli en av oss, som ny eller som tilbakeflytter. 
Jeg representerer en kommune hvor 
innbyggere har svært lange tradisjoner for at 
folk skal møtes på tvers og på langs av kultur 
og bakgrunn. Nå har du sikkert sett hvilken 
natur du har kommet til i Kåfjord. Nå kan du 
glede deg til å møte oss andre som bor her. Vi 
er et folk som har bosatt oss opp i daler og 
langs fjorder. Her hos oss får du del i det 
beste som Nord-Norge kan by på.  
 
Våre lange tradisjoner begrenser oss ikke i å 
tenke nytt. Sammen med vår flerkulturelle 
bakgrunn, hvor samisk, kvensk og norsk er 
naturlige bestanddeler, kan det danne 
grunnlag for mange gode opplevelser.  

Vi håper du vil ta del i å utvikle vårt samfunn 
videre. Vi er glade i nye impulser utenfra og 
jeg håper vi kan være kreative sammen. Vår 
beliggenhet og våre naturmessige fortrinn 
kan løftes til nye bruksområder og gir et vell 
av muligheter for trivsel og bolyst.  
 
Vår kommunes satsning på oppvekst og 
næringsliv har tidligere vært premiert. Vi ser 
fram til å nå  nye mål med deg på laget.  
 
Ta del i de skattene som finnes her allerede. 
Jeg forventer ikke at du skal sette like stor 
pris på rognbollesuppe eller strikkhopp som 
oss andre, men jeg vet at du vil finne noe her 
etter din smak. Jeg håper du vil trives 
sammen med oss; i arbeid, skole og fritid. 
 
Ta deg tid, kikk i vår brosjyre og bli kjent med 
noe av det vi har å tilby. Har du noe på hjertet  
ta kontakt! 
 

Velkommen  til Kåfjord! 
 

Med vennlig hilsen 
Svein O. Leiros 

Ordfører 

Ordfører Svein O. Leiros 
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Kåfjord kommune 

Rådhuset 
9148 Olderdalen 
Tlf. 77 71 92 00  

E-post: post@kafjord kommune.no 
Nett: www.kafjord.kommune.no 



 

 

 

Kåfjord kommune 

Kåfjord kommune ligger på østsiden av 
Lyngenfjorden i Nord-Troms. Området har 
over generasjoner vært møteplass for samisk, 
kvensk og norsk kultur. Dette ”tre stammers 
møte” bærer både bygdene i kommunen og 
innbyggerne preg av.  
 
Kort historikk 
Kåfjord ble egen kommune 1. juli 1930, og 
tilhørte før dette Lyngen kommune, som be-
stod av kommunene Lyngen, Storfjord og 
Kåfjord.  
 
I 1992 fikk kommunen sitt tospråklige kom-
munenavn: Gáivuona suohkan  Kåfjord 
kommune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nøkkeltall 

Kilde: SSB 
Innbyggere: 2150 (1.kvartal 2016) 
 
Areal:   997 km²  
 
Kommunesenter: Olderdalen 
Sentra:   Olderdalen, Birtavarre 
    og Manndalen. 
 
Midnattsol: Mai - juli 
Mørketid: November - januar 
Nordlys: September - april 
Snø: November - april 
 
Kåfjord ønsker å være en nytenkende og 
spenstig kommune. Kommunen har derfor 
brukt slagordet ”En kreativ kommune med 
kultur i veven” for å synliggjøre vårt  
ståsted. Vi har gjort noen grep som omver-
den synes har vært litt vågale. Vi nevner 
kort—bredband til alle som ønsker det, etab-
lering av kulturambassade i Tromsø , bygging 
av Gorsabrua i ødemarka. Og har du en vill 
ide, kom til oss med den. Kanskje vi kan gjø-
re noe i lag? 
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Den tospråklige kommunen  
Kåfjord kommune tilhører forvaltningsområdet for samisk språk, hvor 
norsk og samisk er likestilte språk. Dette betyr at våre brukere  har 
språklige rettigheter  i møte med kommunale organ. Det kan være ret-
tigheter til å bruke samisk språk i offentlig sammenheng, rett til svar på 
samisk, kunngjøring og skjema på samisk og rett til opplæring i samisk.  
          

- På solsiden av Lyngsalpan 

http://www.yr.no/nyheter/1.6321768


 

 

 

 

SeSntraladministrasjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
I kommunesenteret Olderdalen finner du råd-
huset i  Kåfjord kommune. Her finner du an-
satte som kan hjelpe deg på vei innenfor om-
råder så som barnehage, skole, byggesaker, 
tekniske tjenester m.v. 
 
Kontaktinformasjon 
Rådmann Einar Pedersen 
Tlf. 77 71 92 25 
einar.pedersen@kafjord.kommune.no 
 
Servicekontoret 
Tlf. 77 71 92 00, kl. 0900 - 14.00 
postmottak@kafjord.kommune.no 
 

Oppvekst 
Barnehage 
Kåfjord har full barnehagedekning. Våre tre 
barnehager ligger i Olderdalen, Birtavarre og 
Manndalen. I Manndalen  ligger også vår  sa-
miskspråklig barnehageavdeling, Riebangárdi. 
Det er ett hovedopptak på barnehageplass, 
men løpende opptak gjøres ved behov.  

Grunnskole 
Vi har 3 grunnskoler  - Olderdalen, Trollvik 
og i Manndalen. Alle elever som ønsker det 
får undervisning i eller på samisk. Kåfjord-
skolen følger det samiske læreplanverket. Det 
tilbys SFO i tilknytning til alle skolene. Det 
må søkes om opptak. 
 
I tillegg er det etablert en privat barne– og 
ungdomsskole i Indre Kåfjord. Skolen er 
lokalisert på Skattvoll. 
 
Kulturskole 
Kulturskolen gir barn og unge opplæring i 
instrument, band, kor og korps. Tilbudet er 
tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede. 
Kulturskolen har faste tilbud i barnehagene., 
og tilbyr også kortere kurs innenfor bla. 
kunst/handverk, teater, drama og musikktek-
nologi. ”Kunstens uke” er høstens store  
begivenhet. 
 
Voksenopplæring (VO) 
VO har undervisningsansvar for asylsøkere, 
arbeidsinnvandrere og andre voksne som tar 
grunnskoleopplæring. VO tar inn elever etter 
søknad hver 3.måned. 
 
Kontaktinformasjon 
Anita Lervoll, etatsleder for oppvekst 
Tlf. 77 71 92 19 
anita.lervoll@kafjord.kommune.no 

Hvem kontakte og hvor finner du dem? 

Barne– og ungdomskommune 2011 
 
Prisen fikk vi på grunn av en langvarig og systematisk satsing på barn og 
unge. Vi vil jobbe videre med denne satsinga for å sikre barn og unge et 
godt oppvekstmiljø. Gjennom et aktivt ungdomsråd og barnas 
kommunestyre er barn og ungdom med på å sette sitt preg på hva som 
skjer i kommunen, ikke minst i et fremstidsperspektiv.  

Kommunal informasjon 
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http://www.ikskole.no/
http://www.ikskole.no/


 

 

 

Kåfjord kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen Lindvall, konsulent (VO) 
Tlf. 77 71 92 18 
ellen.lindvall@kafjord.kommune.no 
 
Barnehageopptak 
Servicekontoret 
Tlf. 77 71 92 00 
Hovedopptak 1. mars 
 
Kåfjord kulturskole 
Hallvard Lyshaug, kulturskolerektor 
Tlf. 77 71 92 34 
hallvard.lyshaug@kafjord.kommune.no 
 

Omsorg 
Våre helsetjenester er i hovedsak samlet på 
Kåfjord helsesenter i Birtavarre. Her holder 
legetjenesten, helsesøster, jordmor og fysio-
terapitjenesten til.  
 
 

På Røde Kors Huset i Birtavarre er 
”Møteplassen” og aktivitetssentret lokalisert. 
Disse er dagtilbud som gis til  ulike typer bru-
kere i Kåfjord.  
 
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms tilbyr 
samhandlingstjenester  og spesialisthelsetje-
nester ved UNN HF, samt avtalespesialister.  
I dag ytes tjenester som fødestue, områdege-
riatri, røntgen, øre-nese-hals og  rusbeh-  
andling. Kåfjord er en del av  Nord-Troms 
tannhelsedistrikt. Tannlegekontoret er lokali-
sert i Olderdalen.  

 
Flyktningetjenesten 
Flyktningtjenesten i Kåfjord er ansvarlig for 
kommunens introduksjonsprogram for flykt-
ninger, i henhold til introduksjonsloven. De er 
organisert under NAV, og har kontor på råd-
huset.  
 
Flyktningtjenesten bistår flyktninger som har 
fått oppholdstillatelse i Norge og som bo-
settes i kommunen. 
 
Kontaktinformasjon 
Trond Skotvold, helse– og omsorgssjef 
Tlf. 77 71 92 11 
trond.skotvold@kafjord.kommune.no 

Inger Kristina Gaup, flykningekonsulent 
Tlf. 77 71 92 55/941 69 204 
Inger.kristina.gaup@kafjord.kommune.no 
 

Ballbinge i alle bygder 
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Barna våre 
Vi i Kåfjord er opptatt av at barn skal ha et godt og trygt 
oppvekstmiljø. Barna er kommunens store ressurs, og gir oss alle mye 
glede. Helsesøstertjenesten setter fokus på forebyggende og 
helsefremmende arbeid blant våre barn og unge, fra før fødsel til 
voksen alder. Vi har  lavterskel tjenester for spe- og småbarnsfamilier, 
skolebarn  og ungdom. Helsesstasjon tlf. 479 72 797 eller 
helsestasjon@kafjord.kommune.no 

          



 

 

 

Kommunal informasjon 

 
 
 
 
 
 

  
 
Drift– og utvikling i Kåfjord kommune  
hjelper deg i byggesaker, eiendomssaker,  og 
andre tekniske tjenester. Dette er tjenester bå-
de for de som allerede bor i kommunen og 
for de som vil flytte hit. 
 
I tillegg til driftssiden av Kåfjord kommune, 
er det stort fokus på bolyst og stedsutvikling. 
Eksempler på dette er tilrettelegging for kul-
tur– og naturbaserte næringer, bl.a. vandre-
løypene og brua over Gorsa. Om du har ideer 
til andre tiltak må du ikke nøle med å ta kon-
takt med oss. 
 
Barn og unge er ett av våre andre fokusområ-
der. Derfor er samarbeid med lag og fore-
ninger viktig. Det flerkulturelle Kåfjord har 
en viktig plass hos oss, noe som gjenspeiles i  
 

arbeidet til Samisk språksenter som er lokali-
sert på Senter for Nordlige folk i Manndalen. 
 
Kontakinformasjon 
Gunn Andersen, etatsleder drift og utvikling 
Tlf. 77 71 92 28 
gunn.andersen@kafjord.kommune.no 
 
Vei, vann og avløp 
Stine Pedersen, konsulent 
Tlf. 77 71 92 68 
stine.pedersen@kafjord.kommune.no 
 
Kommunale avgifter 
Karin Karlsen 
Tlf. 77 71 92 54 
karin.karlsen@kafjord.kommune.no 
 
Kulturkontoret 
Gerd Steinnes Nilsen, kulturkonsulent 
Tlf. 77 71 92 52 
gerd.steinnes.nilsen@kafjord.kommune.no 
 
Samisk språksenter 
Per-Johannes Marainen, daglig leder 
Tlf. 77 71 93 80 
per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no 
 

 
 

Utbedring av Birtavarre sentrum 
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Løypenett i Kåfjord  
 
I Kåfjord er det etablert 12 FYSAK-løyper i alle kommunedeler, hvor det 
også er satt ut trimbøker.  I tillegg har idrettslagene i kommunen egne 
trimbøker. Dette er en fin måte å bli kjent andre steder i kommunen på, 
samtidig som man har et tilbud som bidrar til god helse. Kommunens  
løypenett er merket og har varierende bruksterskel. Nord-Troms frilufts-
råd har i tillegg etablert løypenett Ut i Nord i kommunene Kvænangen, 
Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. 

Drift og utvikling 

http://www.kafjord.kommune.no/samisk-spraaksenter.2862.no.html
http://www.kafjord.kommune.no/samisk-spraaksenter.2862.no.html
http://www.kafjord.kommune.no/beskrivelser-og-kart-over-trim-fysak-loeyper.4957002-152692.html
http://www.utinord.no/


 

 

 

Kommunal informasjon 

 
 
 

     
Kåfjord har de siste årene hatt et spesielt fo-
kus på utvikling av reiseliv og kultur– og  
naturbaserte næringer. Det mest profilerte 
tiltaket som er initiert i den forbindelse er 
bygging av Gorsabrua i Kåfjorddalen.  
 
Landbruk og fiske er fortsatt en viktig del av 
næringsgrunnlaget. Vi har i dag 50 aktive 
gårdbruk (2016). Det arbeides aktivt innen  
jordbruk  og annen type næringer mot  
nyetableringer og utvikling av eksisterende 
virksomheter.  
 
I Kåfjord bidrar det offentlige med relativt 
mange arbeidsplasser. Det er også etablert 
kulturarbeidsplasser,  spesielt knytta opp mot 
det samiske kulturfeltet. Her er det nærliggen-
de å trekke fram Senter for Nordlige folk og  
Riddu Riđđu festivalen. I de senere år er det 
også kommet til bedrifter knytta til reiseliv, og 
det er plass til mange flere. 

Kommunen yter lån og tilskudd til etablerere 
fra eget næringsfond, i tillegg til rådgiving. 
Næringsavdelinga hos oss vil være behjelpelig 
med å søke finansiering fra eksternt hold som 
eks. Sametinget og Innovasjon Norge.  
 
Kåfjord har en samarbeidsavtale med Halti 
Næringshage om å bistå næringslivet, og det 
arrangeres faste kontordager rundt om i 
kommunen. 
 
Kontakinformasjon 
Jens-Kristian Nilsen, næringskonsulent 
Tlf. 77 71 92 58 
jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no 
 

Birger Olsen, jordbrukssjef 
Tlf. 77 71 92 57 
birger..olsen@kafjord.kommune.no 
 

Potensiale for reiseliv 
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Gorsabrua  
Gorsabrua er en 53 m. lang  gangbru over juvet (Gorsa) mellom Anke-
lia og Sábetjohka, og er et fyrtårn  i reiselivssatsingen i Kåfjord. Brua 
har et spenn på 53m, og ned til bunnen av juvet er det 154 m. 
Gangbrua binder sammen eksisterende stinett som går på hver side av 
juvet, og tar deg med på kulturhistorisk vandring i områder som har 
fått sitt preg av malmutvinning i årene 1898 - 1919. Flere av 
gruveveiene er i dag vandreveier til fjellet.  

Næringsliv 



 

 Kåfjord kommune   

Består av tre enheter; hovedbiblioteket i  
Olderdalen, kombinasjonsbiblioteket i Mann-
dalen, bibliotek– og kulturbussen som kjører i 
kommunene Kåfjord, Nordreisa og Lyngen. 
Kombinasjonsbiblioteket i Manndalen er et 
samarbeid mellom Kåfjord kommune og 
Troms Fylkeskommune v. Samisk bibliotek-
tjeneste 
 
Biblioteket i Kåfjord er et studiebibliotek. 
Med det menes at biblioteket har leseplasser 
og grupperom til disposisjon for voksne un-
der utdanning. Det er mulig å å bruke biblio-
teket både i og utenom åpningstid. Kontakt 
biblioteket for nærmere avtale. 
 
Åpningstider 
Hovedbibliotek 
Tirsdag – fredag kl. 10.00 - 16.00  
Torsdag kl. 10.00 - 18.00 
Filial, Senter for Nordlige folk 
Åpent hver dag 10:00-15:00. Selvbetjent. 
Betjent av bibliotekar: tirsdag 08:30-12:00 og 
torsdag 11:00 - 13:30 
Bokbussen: Kjøredager i Kåfjord: mandag 
og tirsdag - se ruteplan på våre nettsider.. 
 
Kontaktinformasjon 
Arne Steinnes, biblioteksjef 
Tlf. 77 71 93 85 
arne.steinnes@kafjord.kommune.no 

I Kåfjord er det klubbtilbud i Olderdalen, 
Birtavarreog i Manndalen. Klubbene er rus-
frie og skal være et trygt og godt fritidstilbud 
til barn og unge i de aktuelle aldersgruppene. 
Det gis  tilbud om juniorklubb (6-12) og 
ungdomsklubb (13-18).  
 
Kontaktinformasjon 
Kurt Solstad, klubbleder 
Mob. 990 19 737 
 
Åpningstider 
Birtavarre (Samfunnshus) 
Onsdag, torsdag (oddetallsuker) og fredag 
(partallsuker). 
 
Manndalen (Senter for nordlige folk) 
Tirsdag, torsdag (partallsuker) og fredag 
(oddetallsuker) 
 
Olderdalen (Idrettshallen) 
Lørdag, 16.30-22.30 
 
 
 
 

 
 

 

Paintball i mørketida 
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Kåfjord ungdomsråd  

Kåfjord ungdomssråd ble etablert i 1995. Rådet behandler alt av saker som 
berører barn og unge i kommunen, og er i tillegg høringsinstans i plansaker. 
To av medlemmene er også representert i den regionale ungdomssatsinga, 
RUST, som er koordinert av Nord-Troms regionråd. Ungdomsrådet har 
også et eget budsjett som de bevilger til gode formål for barn og unge i Kå-
fjord. 

Bibliotek       Fritidsklubb 

https://samiskbibliotektjeneste.wordpress.com/
https://samiskbibliotektjeneste.wordpress.com/
http://www.kafjord.kommune.no/kaafjord-bibliotek.30876.no.html
https://www.facebook.com/kafjord


 

 

 

Annen relevant informasjon... 

Kåfjord kommune 
Tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema 
finner du på www..kafjord.kommune.no 
 
Vakttelefonen 
Når det oppstår akutt driftsstans el. på kom-
munale vannanlegg, avløpsnett eller på kom-
munale veier kan vakttelefonen kontaktes. 
Det er brannvakta som betjener telefonen, og 
de skal også kunne informere om hva som er 
kommunens anlegg, og avklare om hendelsen 
det kontaktes for er et privat ansvar. 
Tlf. 412 80 000 
 
Bolig 
Er du på jakt etter bolig? Kontakt Ungbo AS 
for å sjekke mulighet for utleiebolig:  
Tlf. 913 51 439  
ungbo@nordtroms.net. 
 
Ungbo AS har utleieenheter i Olderdalen, 
Birtavarre og Manndalen. 
 
Leie på det private markedet?  Forhør deg 
rundt. Det er også mulig å følge med på 
finn.no eller i lokalavisa Fremtid i Nord eller 
landsdelavisa Nordlys. 
 
Vi har ledige boligtomter i alle deler av kom-
munen. For veiledning, ta kontakt med  
byggesaksbehandler i kommunen.  

Renovasjon 
I Nord-Troms kommunene er kildesorterin-
regelen for husholdningene. Brukerne sorte-
rer avfallet i poser med forskjellige farger. Po-
sene kan du hente i dagligvarebutikkene uten 
å betale.  
 
Innsamling av husholdningavfall er hver 
14. dag. Ruta avhenger av hvor du bor i kom-
munen. Glass leveres i egen glasscontainer 
som er sentralt plassert i hver enkelt bygd.  
 
Avfall kan også leveres til Birtavarre  
miljøstasjon, åpningstid torsdag 15:00 - 18:00 
eller til Galsomelen avfallsanlegg i Nordreisa. 
 
Øvrig informasjon: 
Www.avfallsservice. no 
Tlf. 77 77 00 00 
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Nord-Troms videregående skole 
 
Består av to avdelinger lokalisert på Skjervøy og  i Nordreisa.  Nord-
Troms videregående skole har mange studietilbud, bl.a  landslinje i lang-
renn/skiskyting. Skolen er ressursskole for undervisning i samisk. Her kan 
du som voksen, også ta kompetansegivende utdanning på videregående 
skolenivå.  

...om ting og tang som kan være verd å vite 

Bølger etter ”Narve” 

http://www.kafjord.kommune.no/tjenester-a-a.151966.no.html
http://www.kafjord.kommune.no/skjema-a-a.154126.no.html
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.framtidinord.no/
http://www.nordlys.no/
http://www.avfallsservice.no/
http://www.avfallsservice.no/
http://www.nordreisa.vgs.no/
http://www.nordtroms.vgs.no/
http://www.nordtroms.vgs.no/


 

 

 

Kåfjordsamfunnet 

Aktiv fritid for alle  
aldersgrupper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kåfjordsamfunnet tilbyr et variert fritidstil-
bud for deg som innbygger, uavhengig av al-
der, interesser eller fysiske forutsetninger. En-
ten du ønsker å være fysisk aktiv, lokalpolitisk 
aktiv eller kreativ vil du trolig finne et tilbud 
som passer for deg.  
 
Det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt 
med en av de mange aktive lag og foreninger i 
kommunen. 
 

For en fullstendig oversikt over lag og  
foreninger ta kontakt med kulturkonsulenten 
i kommunen. 
 

Ungdommens kulturmønstring ”The Skulls” 
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Mange mil med scooterløyper 

Kåfjord kommune har ca. 16 mil snøscooterløyper som er godkjent for 
rekreasjonskjøring  så lenge løypa er merket og annonsert åpen for ferd-
sel. Det er varierende vanskelighetsgrad på løypenettet. Løypene i Troll-
vik, Birtavarre/Kåfjorddalen og Manndalen er tilknytta løypenettet i 
Nordreisa og videre mot Kautokeino.  

Båt og  
motor 

 
Snøscooterforeninger,   
båtforeninger og motorcross. 
Det er mulig å leie båtplass i 
Manndalen, Birtavarre, Olderda-
len og Djupvik. 

Barn og 
unge 

 
Kulturskole, fritidsklubb, idretts-
aktiviteter, barnesvømming, 
barnekor, korps, motorcross, 
barne– og ungdomsfestival/
leirtilbud,  husflidslag. 

Fysisk  
aktivitet 

 
Vandreløyper, stier, skiløyper og 
skitrekk, toppturer, treningsrom, 
trimgrupper, svømming,  tae-
kwondo, innebandy og fotball. 
 

Husflid  
Husflidslag med utsalg, lørdags-
kafe og et variert kurstilbud 

Idrett  
Fotball, langrenn, taekwondo, 
innebandy , styrketrening og  
svømming i regi av 4 idrettslag 
m.m. 

http://www.kafjord.kommune.no/skjema.39391-861.html


 

 

 

Hva man kan gjøre i Kåfjord 

 
 

 

Idrettslag 
I Kåfjord har vi 4 idrettslag som tilbyr et 
bredt spekter av aktiviteter bl.a. 
 Fotballtrening for mange årsklasser. Vi 

har ballbinger i alle bygder, kunstgress-
bane i Manndalen og i Birtavarre, samt 
gressbane i Olderdalen. 

 Skitrening i Manndalen. Onsdagsrenn i 
Olderdalen, Trollvik og Manndalen. Her 
finner du også skiløyper. 

 Ulike typer innendørsaktiviteter i alle 
bygder. Vi har idrettshall i Olderdalen. 

 Taekwondo i Manndalen og Olderdalen 
 Skitrekk i Manndalen. 
 Turmarsjer 
 Svømmeaktiviteter  
 
Manndalen ungdoms– og idrettslag 
Olderdalen idrettsklubb 
Indre Kåfjord idrettslag  
Ytre Kåfjord idrettslag 
 

I Manndalen er det også motorcrossklubb 
 
 
 
 

Taekwondogradering  
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Riddu Riđđu festivalen 

Riddu Riđđu er en urfolksfestival som arrangeres hver år i juli måned i 
Manndalen.  Festivalen er lokalt forankret, men har en internasjonal  over-
bygning  i det å være en scene  for urfolk, spesielt fra det sirkumpolare områ-
det. Festivalen er en knutepunktsfestival og har høstet svært mye ros regio-
nalt, nasjonalt og internasjonalt.   

Årlige arrangement 
Februar: Markering av Samefolkets dag,  
Manndalen 
Februar: Etegildet (lokal mat), Manndalen 
Mars: Turskirenn, Manndalen 
Mars: Kåfjordpilken, Guolasjávri—Birtavarre. 
Mai. 17.mai markering i alle bygder 
Juni: Gakk Gakk Race, Birtavarre. 
Juni: Holmenesdagen, Birtavarre 
Juni: Manndalen fiskefestival, Manndalen  
Juni: Kvendag (del av Baskidagene i Nord-         
Troms). 
Juli: Riddu Riđđu festivalen, Manndalen 
September: Spinnvill Rokkefestival, Birtavarre 
Septemer: Kåfjordturnering fotball, Birtavarre 
November/Desember: Julemarked i alle bygder 
Desember: Nyttårsnissetog, Manndalen 

Natur og fri-
luftsliv 

Jakt, og fiske fra fjord til fjell, 
vandreløyper, stinett, skiløyper, 
toppturmuligheter og jeger– og 
fiskeforeninger. 

Samfunn  

Bygdelag, frivillighetssentralen, 
Røde Kors, Idrettslag, Riddu 
Riđđu , kultursentre , interesse-
organisasjoner og politiske par-
tier, pensjonistforeninger m.m. 

http://www.manndalen.no/muil.39993.no.html
https://sites.google.com/site/olderdalenidrettsklubb/
http://www.ikil.no/
http://www.facebook.com/pages/Ytre-K%C3%A5fjord-Idrettslag/192135174131305
http://www.manndalen.no/manndalen-motor-cross-klubb.82250.no.html
http://www.riddu.no/


 

 Kåfjord  

Kåfjord frivilligsentral 
Er lokalisert til Røde Kors huset, Birtavarre. 
De jobber bredt ut mot lag og foreninger og 
det frivillige arbeidet i kommunen.  
 
Birtavarre Røde Kors 
Treningsstudio, Birtavarre.  
Åpningstider: 07.00—22.00,  alle dager. 
 
Røde Kors bassenget (varmebasseng) 
Tilbyr  baby– og familiesvømming . 
Åpningstrider:  
Tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 20.00 
Også mulighet for timeutleie.  
 
Husflidslag 
Olderdalen, Birtavarre og Manndalen har  
aktive husflidslag. Her er det utsalg av duodji 
og håndverksprodukter, lørdagskafe og  
et variert kurstilbud. Kurskatalogen kan bestå 
av bl.a koftesøm, veving, toving m.m. 
 
Olderdalen husflidslag: ingen nettsted 
Birtavarre husflidslag 
Manndalen husflidslag 
  
Kåfjorddalens ullkarderi 
I Kåfjord kan du finne landets eneste ull-
karderi som fortsatt karder 100% uvaska ull 
til flak for toving, eller i tuller for spinning. 
Maskinene som de bruker er fra 1800-1900-
tallet.  
 

Senter for nordlige folk 
Senter for nordlige folk er lokalisert i Mann-
dalen. På sentret er også Samtidsmuseet for 
nordlige folk. Her finner du også Samisk 
språksenter, samisk bibliotektjeneste, 
utsalgsstedet Sáve design og kafe.  
Senteret er fast stoppested for det samiske 
nasjonalteateret Beáivváš Sámi Teahter sine 
forestillinger. De arrangerer også andre typer 
tilstelninger som eks. det årlige etegildet, vilt-
aften m.m. Samtidsmuseet har en fast utstil-
ling ”Mii”, i tillegg til ulike vandreutstillinger.   
 
Nord-Troms Museum, avd. Kåfjord 
Nord_Troms Museum har virksomhet i de 
seks Nord-Troms kommunene. I Kåfjord har 
museet ett museumsanlegg som omfatter:   
 
 Sjøbuene i Birtavarre 
 Holmenes sjøsamiske gård 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Samisk språkbad på Holmenes  
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Birtavarre Røde Kors, Hjelpekorps 
Er en spesialavdeling under Birtavarre Røde Kors. Avdelingens hovedfelt 
er fjellredningstjeneste. Av faste aktiviteter  er påskeberedskap. De har en 
hytte, som også kan leies, ved Guolas. Til Røde Kors hytta går også en 
kjørbar anleggsvei som er åpen om sommeren. Om vinteren er det  
mulig å kjøre hit på scooter. De har fast sanitets– og helseberedskap ved 
en rekke festivaler. 
 

https://www.facebook.com/Kafjordfrivilligsentral
http://kafjord.frivilligsentral.no/birtavarre-roede-kors/roede-kors-treningsstudio/
http://nb-no.facebook.com/pages/R%C3%B8de-Kors-Bassenget-Birtavarre/150370611690022
https://nb-no.facebook.com/Birtavarre-Husflidslag-184348084935325/
http://www.manndalen-husflidslag.no/
https://www.youtube.com/watch?v=xfPTG6JeIZ8
http://www.senterfornordligefolk.no/
http://www.gallerinettverk.no/?id=491106829&iwips
http://www.gallerinettverk.no/?id=491106829&iwips
https://samiskbibliotektjeneste.wordpress.com/
http://www.savedesign.no/
http://www.beaivvas.no/
http://www.ntrm.no/
http://www.ntrm.no/Museumsanlegg/Holmenes
https://www.rodekors.no/distriktsider/troms/lokalforeninger/birtavarre-rode-kors/


 

 Kåfjord kommune 

1. Hoppe strikk fra Gorsabrua i Kåfjord-
dalen. 

2. Topptur  Storhaugen (1142 moh.), 
Sorbmegáisá (1288 moh), Giilavárri 
(1164 moh) eller Nordmannviktind 
(1355 moh) for pudderkjøring. 

3. Dra storsei på Lyngenfjorden. 
4. Besøke seidesteinen Nissonašgállu i 

Skardalen kulturlandsskapsområde. 
5. Unike  opplevelser på urfolksfestivalen  
 Riddu Riđđu.  
6. Se krigsminnene på Spåkenes etter først 

å ha avlagt Baalsrudhula i Manndalen ett 
besøk. 

7. Skitur under nordlyset opp Olderdalen 
(Vinterdalen) eller Nordmannvikdalen. 

8. Dagstur til Finnlands høyeste fjell, Halti 
9. Utforske fjell og vidder via 160 km med 

scooterløyper. 
10. Bli kjent med en rik og særprega kultur i 

spenningsfeltet mellom kvensk,  
 samisk og norsk. 
11. Besøke de gamle sjøbuene innerst i  
 Kåfjorden. 
12. Fotografere nordlyset med Lyngsalpan 

som forgrunn. 
13. Nyte midnattsola med bål i fjæra i Nord-

mannvik eller Djupvik. 
 
 
 

Tilbud i regionen 
Kåfjord  er en  av 6 kommuner som danner 
et regionalt fellesskap—Nord-Troms. Sam-
men kan vi tilby et vell av aktivitetsmulighe-
ter: 
 Klatrevegg i Skibotnhallen, Lavkarittet 

og sjeldne orkideer i Lulledalen.  
 Laksefiske og Kvænnes strand– og  
 klatrepark i nasjonalparklandsbyen  
 Nordreisa. 
 Alpinbakke, toppturmiljø  og industri-

bygda Furuflaten i Lyngen  
 Kino, kulturhus, kafeliv og  en følelse av 

shopping på Skjervøy og i Nordreisa 
 Brevandring på Øksfjordjøkulen, øy-

hopping og verddeturnering i  
 Kvænangen. 
Alle kommunene i regionen kan tilby et møte 
med  fantastisk og mangfoldig natur og kul-
tur, som gir muligheter for gode møter og 
opplevelser. Kåfjord kommune er et godt ut-
gangspunkt for et  møte med regionen Nord-
Troms. 
 
Kommunene i Nord-Troms 
Kåfjord kommune 
Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 
Lyngen kommune 
Skjervøy kommune 
Storfjord kommune 
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RUSTet for framtida 
Nord-Troms her et regionalt ungdomsråd som skal jobbe for et bedre  
arbeids, bo og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. Ungdomsrådet er 
en del av den regionale Ungdomssatsinga RUST som koordineres av Nord-
Troms Regionråd DA. Det er totalt 12 medlemmer i ungdomsrådet, to fra 
hver kommune. Det er også et fagråd knyttet til ungdomssatsingen,, der en 
voksenperson fra hver av kommunene deltar. På denne måtet ønsker  
regionen å RUSTe seg for framtida. 

Gode opplevelser i Kåfjord     

http://www.skardalen.com/
http://lavkarittet.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/
http://www.lyngen.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.storfjord.kommune.no/


 

 

 

Kåfjord kommune 

Kommunikasjon 
Tromsø: 7 mil å kjøre fra Olderdalen,  samt 
to kortere fergeturer. Alternativt 18 mil  via 
Nordkjosbotn. 
Storslett (regionssenter): 4,5 mil fra 
Olderdalen 
Nærmeste flyplass: Sørkjosen, Nordreisa 
kommune, ca. 4 mil.  
Alta: 23 mil å kjøre fra Olderdalen 
 
Ferge– og busstilbud: 
Fergeturen over Lyngenfjorden fra Olderda-
len til Lyngseidet i Lyngen tar ca 40 minutter. 
Daglig rutebussforbindelse med Tromsø og 
Alta.  
 
Informasjon om rutetilbudet i Troms.  
 

Overnatting 
Artic Lyngen sjøcamp, Djupvik 
Tlf.  417 69 069 
Lyngen Lodge, Djupvik 
Tlf. 476 27 853 
Lyngen fjordbuer, Nordmannvik 
Tlf. 909 47 452 
Siam Catering, Olderdalen 
Tlf.  995 88 635 
Håkon gjestehus, Olderdalen 
Manndalen sjøbuer, Manndalen 
Tlf. 416 04 738  
Birtavarre camping, Birtavarre 
Tlf. 77 71 77 07 
Løkvollstranda camping, Manndalen 
Tlf. 467 81 933 

Tilflytterverter 

Lurer du på noe, smått eller stort, har vi to 
tilflytterverter i kommunen. Disse to er bosatt 
i ulike bygder i kommunen, og vil være behjel-
pelig å svare på det du måtte lure på.  
 
 
Greta Larsen 
Tlf. 77 71 92 01 
greta.larsen@kafjord.kommune.no 
 
Irene C. Pedersen 
Tlf. 958 25 280 
opptur.irene.pedersen@gmail.com 
 
Du kan også ta kontakt med  
servicekontoret i Kåfjord kommune,  
Tlf. 77 71 92 00 
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Fra fjord til fjell 
I Kåfjord er det er kort avstand fra fjord til fjell . Her er det muligheter  
for all type frilufts– og uteaktiviteter—alt etter hva man selv ønsker: Stå 
på ski fra de høyeste topper  rett ned i fjorden synes forlokkende for 
mange. Men også toppturer sommerstid i midnattsol  gir balsam for sje-
len. Vi er på solsiden av Lyngenfjorden rent geografisk, men vi føler oss 
litt på ”livets lyse side” sånn ellers også!  Velkommen! 
 

Tilflyttervertene i Nord-Troms 

https://avinor.no/flyplass/sorkjosen/
http://www.tromskortet.no/
http://artic-lyngen.no/
http://www.lyngenlodge.com/
http://www.lyngenfjordbuer.no/?nr=1
http://www.regionarctica.com/eng/travel_information/services_in_norway/lyngen_fjordbuer_/
http://siamcatering.no/
http://visit-lyngenfjord.com/?id=1924943116&TellusProducts=857292
http://www.sjobuer.no/
http://birtavarrecamping.high-north.com/site.php?%5ben%5d
http://www.facebook.com/pages/L%C3%B8kvollstranda-Camping-DA/115534268464444


 

 

 

Nord-Troms  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langt mot nord, der avstanden er kort mel-
lom de dypeste fjorder og det villeste alpe-
landskap. Mellom innland og kyst, der vidde-
ne ligger vidstrakte og laksen spretter i elvene 
–akkurat der finner du Nord-Troms. 
 
Vi kan nesten si at Nord-Troms er som et 
Norge i miniatyr. Her er mennesker med  
skaperkraft og vilje nok til å gi deg de mest 
fantastiske festivaler, naturopplevelser og ny-
skapende bedrifter i  ny og ne. 
 
Det er kanskje et stykke mellom hver kaffe-
latte og electronicakonsert, men aldri langt  

mellom kulturelle happenings, virketrang og 
en god latter! 
 
Vi skulle gjerne sett at flere oppdager og 
gjenoppdager Nord-Troms og alt det vi har å 
by på. Derfor har vi – de seks kommunene 
som deler den samme fortellinga om fortida 
– lagt ut på ei fremtidsreise sammen. Enda 
har vi en vei å gå, men tro kan flytte fjell. Det 
samme kan samarbeidet mellom menneskene 
i Nord-Troms. 
 
Her hos oss er det muligheter for skolegang 
på videregående og høgskolenivå. Kommune-
ne samarbeider også om flere offentlige  
tjenester for å blant annet skape et større fag-
miljø. 
 
Skal du reise oppdager du fort at vi har nær-
het til flyplasser (Tromsø, Sørkjosen, Alta) og 
at det ellers er mulig å reise både til lands og 
til vanns. 

Nord-Troms - et tre stammers møte. 
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Ta høyere utdanning der du bor 
Nord-Troms Studiesenter ønsker å gi befolkningen et fleksibelt og tilret-
telagt tilbud innenfor høgere utdanning i regionen. Studiesenteret arbei-
der i alle kommunene, og i hver kommune er det etablert et studiebiblio-
tek i tilknytning til det etablerte biblioteket. Vår virksomhet finner du der-
for i alle deler av regionen, mens administrasjonen ligger i Halti nærings-
hage på Storslett. Ta kontakt! 

 

Bli med på framtidsreisen! 

http://www.ntss.no/


 

 

 

- attraktiv og nyskapende 

 Økonomiske fordeler   

 
Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å 
bo og arbeide langt nord i landet. Noen av 
disse gjelder for privatpersoner, og noen er 
rettet mor bedrifter.  
 
De bedriftsrettede tiltakene gir gode ramme-
betingelser for både etablerte bedrifter og ny-
etableringer. De fleste bransjer slipper ar-
beidsgiveravgift, og det er ingen el-avgift på 
forbruk. De personrettede tiltakene gir sær-
fordeler til innbyggere i form av lavere skatt, 
og årlig nedskriving av studielån. Dette siste 
tiltaket oppfattes gjerne som Norges beste 
privatrøkonomiske ordning.  
 
Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 
25 000 pr år og beregninger har vist at virke-
midlene samlet kan utgjøre inntil kr. 100 000 
på årsbasis for en familie på fire. Les mer om 
ordningene her 
   

 
 
 
 
 
 
 

Multikulturell og dramatisk historie 
 
Nordkalotten har lange tradisjoner som et 
multikulturelt område. I mange hundre år har 
vi vært befolket av flere etniske grupper og 
nasjoner. Med boka  ”Tre stammers møte”  
av Carl Schøyen som kom ut i 1918, ble dette 
begrepet tatt i bruk som en beskrivelse av 
møtet mellom de tre folkegruppene samer, 
kvener og nordmenn i Nord-Norge. Den 
flerkulturelle historien og kompetansen øns-
ker vi nå å videreføre og bruke i møtet med 
nye innbyggere.  
 
Nord-Troms sør til Lyngen ble brent ned un-
der tyskernes tilbaketrekning høsten 1944. 
Denne dramatiske krigshistorien med bren-
ning og tvangsevakuering av hele befolk-
ningen satte dype spor, og derfor har vi svært 
få bygninger og gjenstander fra før andre ver-
denskrig. Tilbakeflyttingen og gjenreisingen 
etter krigen viste at her bor et folk med stort 
pågangsmot og med stor kjærlighet til hjem-
plassen.  
 
 
 

 
 
 
 

 

Fotografier: Kåfjord kommune, unntatt 
Forside: John Johansen, Elisabeth Jenssen og 
     Isabell Taknes 
s.5: Elisabeth Jenssen 
s.7: John Johansen og Elisabeth  Jenssen 

En spennende region 

Lyngshesten—Nord-Troms sin egen hesterase som 
sies å være stammoder til Islandshesten. Allsidig og 
stø hest som passer til store og små.  

s. 3 og 9: John Johansen 
s. 11: MUIL og Kjetil Skogli 
s. 14: Silja Karlsen  og John Johansen 
s. 15: Bente Pedersen 
S. 16: Lisa Marie Pedersen Solbakken 

http://www.tromsfylke.no/OmTroms/%C3%98konomiskefordeleriNordTroms/tabid/1843/Default.aspx


 

 Kåfjord kommune 

 
 

Lik oss på Facebook!  
 

Vi ønsker å ha dialog med våre  
innbyggere. Facebooksiden vår oppdateres 
stadig med aktuelle saker fra kommunen.  

 
www.facebook.com/kåfjord kommune  
www.facebook.com/Ungdomsportalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kåfjord kommune 
Rådhuset 

9148 Olderdalen 
Tlf. 77 71 92 00  

E-post: post@kafjord.kommune.no 
Nett: www.kafjord.kommune.no 
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