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Forvaltningsplanen for det statlig sikra friluftsområdet Sandørneset gir en beskrivelse av de 

friluftsmessige verdiene, og kommer med forslag på tiltak og tilrettelegging for friluftslivet. Tiltakene skal 

ivareta og utvikle det statlig sikra friluftsområdet slik at de regionale friluftsinteressene og hensynet til 

tilgjengeligheten ivaretas, samtidig som det tas hensyn til stedets karakter, historie og natur. Planen 

baserer seg på feltbefaringer med Storfjord kommune og/eller de som har ansvar for bruk, forvaltning og 

drift av friluftsområdet.  

 

 

Naturbase: Området er enda ikke inne i Naturbase 

 

Befaringer 

17.10.2016 Maria Figenschau (Storfjord kommune), Synnøve Løvland (Storfjord kommune), Knut 

Jentoft (Storfjord kommune), Kåre Eriksen (Vestre Storfjord Lysløypelag), Frank Dreyer 

(Vestre Storfjord Lysløypelag), Roar Andre Nyheim (Vestersia Bygdeutvalg), Anne 

Dalheim (Vestersia Bygdeutvalg) & Maja S. Kvalvik (Ishavskysten friluftsråd) 

 

Forvaltningsplanen utarbeidet av 

Maja Sjöskog Kvalvik/Ishavskysten friluftsråd, i samarbeid med Storfjord kommune, Vestre Storfjord 

Lysløypelag og Vestersia Bygdeutvalg 

 

Foto 

Ishavskysten friluftsråd & Midt-Agder friluftsråd 

 

Kart 

Ishavskysten friluftsråd 

 

Lokale informanter  

Maria Figenschau 

Synnøve Løvland 

Kåre Eriksen 

Frank Dreyer 

Anne Dalheim 

Roar Andre Nyheim 
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Fakta om kommunen pr 01.10.2016 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

1 865a 1,2 1 --b 

 

  

                                                                    
a Kilde: Statistisk sentralbyrå 
b Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Storfjord kommune er under arbeid. Kartleggingen utføres av 
Ishavskysten Friluftsråd. 
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1. Bakgrunn 

Sandørneset, Stállugárggunjárga på samisk, er et lite fjæreområde øst for Elvevoll i Storfjord 

kommune. Området er Storfjord kommune sitt første og foreløpig det eneste statlig sikra 

friluftsområdet i Storfjord kommune.  

Bakgrunnen for behovet for sikring av Sandørneset er høy lokal og regional bruk. Området er i 

dag ikke tilrettelagt annet enn med grusveg, men benyttes til mange fjærerelaterte aktiviteter 

som teltovernatting, bading, padling, fiske, fuglekikking, grilling og lek og annen rekreasjon. I 

tillegg er området mye brukt som overnattingsplass for norske og utenlandske bobilturister. Den 

regionale bruken begrenser seg i hovedsak til barmarkssesongen, mens de lokale bruker 

området hele året. 

I forbindelse med søknad om statlig medvirkning til sikring av Sandørneset, ble det også søkt om 

grunnleggende tilrettelegging. I brev datert 20. juni 2016 fra Miljødirektoratet ble det innvilget 

100% sikringsmidler i 2016, 75 000,- tilretteleggingsmidler (50% av istandsettingstiltakene) 

samt 10 000,- til informasjonstavle: 

«Miljødirektoratet gir med dette tilsagn om inntil kr 240 600,- inklusive omkostninger til sikring og 

istandsetting av ovennevnte areal til friluftslivsområde for allmennheten. Tilsagnet er begrenset til 

å dekke inntil 100 % av kostnadene ved sikringen og inntil 50 % av istandsettingstiltakene, samt kr 

10 000,- til informasjonstavle. Det forutsettes at eventuelle nødvendige tillatelser fra offentlig 

myndighet til å utføre istandsettingstiltakene innhentes av tiltakshaver.» 

Disse tiltakene ble i søknaden vurdert som nødvendige: bål‐/grillplasser, informasjonstavle, 

parkeringsplass og toalett. Disse tiltakene ble i søknaden vurdert som ønskelige: benker/bord, 

båtutsettingsrampe og fortøyningsbolter. 

 Grunneier godkjente kjøp høsten 2016. Eiendommen skal i 2016 - 2017 overskjøtes til staten, 

ved Miljødirektoratet. Det er inngått avtale med grunneier om at tiltak vil bli satt i stand før 

sikringsprosessen er formelt i orden (Vedlegg 1). Hjemmelshaver etter gjennomført sikring blir 

staten ved Miljødirektoratet.  
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2. Forvaltningsplanens målsetning 

Et område karakteriseres som sikret når det offentlige (stat, kommune/friluftsråd eller 

fylkeskommune) har skaffet seg rådighet over arealet som friluftslivsområde ved erverv/kjøp 

eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). For å få statlig støtte til tilrettelegging av 

statlig sikra friluftslivsområde, stilles det fra og med 2013 krav om at det er utarbeidet 

forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Gjennom utarbeiding av forvaltningsplan blir behovet 

for tilrettelegging av området grundig vurdert.  

 

De statlige sikra friluftsområdene skal være tilgjengelige, attraktive og naturpregete. 

Friluftsområdet Sandørneset skal på en måte som tar hensyn til stedets karakter, historie og 

natur, være et attraktivt friluftsområde tilgjengelig for allmennheten. Forvaltningsplanen skal 

avklare ansvarsforhold og framdrift for ulike tiltak, samt anslå kostnad for tilretteleggingstiltak 

og drift.  

Fylkesmannen skal som statens representant som grunneier og servitutthaver (rettighetshaver) 

vurdere om tiltakene kan gjennomføres i de statlige friluftslivsområdene. Fylkesmannens aksept 

er da å regne for grunneiers aksept for gjennomføring av tiltaket. I servituttområder er det å 

regne for rettighetshavers aksept for gjennomføring av tiltaket. En godkjenning blir da gitt 

under forutsetning av at tiltaket:    

 

 er i tråd med formålet for sikringen 

 utføres på en naturvennlig måte 

 ikke er ødeleggende for biologisk mangfold og kulturminner 

 

I tillegg er det en forutsetning at alle andre nødvendige tillatelser blir innhentet før 

gjennomføring av tiltaket. 

 

I områder som er statlig sikra kan staten gi økonomisk støtte til opparbeiding, tilrettelegging, 

vedlikehold og skjøtsel. Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, tilrettelegging for 

personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier og turstier, plasser for parkering, 

toalett og renovasjonsordning, badebrygge, tilplantning mv. Skjøtsel er tiltak som blir 

gjennomført på økologisk grunnlag, for å opprettholde en bestemt natur- eller kulturtilstand. 

Tilskuddsordningen er forbeholdt kommuner og interkommunale friluftsråd, og søknad sendes 

til fylkeskommunen. Det gis ikke statlig støtte til drift av friluftslivsområder. Eksempler på 

driftsoppgaver er plenklipping og tømming av søppel.   

 

Det formelle ansvaret for drift og tilsyn med friluftslivsområdet har kommunen eller friluftsrådet 

(i noen få tilfeller fylkeskommunen). Drifts- og tilsynsansvaret omfatter daglig tilsyn, holde 

orden i området, etablering av tilretteleggingstiltak, drift og vedlikehold av eksisterende 

tilretteleggingstiltak og atkomstveier, vedlikehold av informasjonsskilt o.l. Det er ikke noe i 

veien for at det praktiske drifts- og tilsynsansvaret kan overlates til for eksempel en ideell 

organisasjon eller velforening gjennom egen avtale, men slike avtaler fritar ikke kommunen eller 

friluftsrådet (ev. fylkeskommunen) fra det formelle ansvaret.  

 

Mer informasjon: http://miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Sikring-og-

forvaltning-av-friluftslivsomrader/Sikring-av-friluftslivsomrader/ 

http://miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Sikring-og-forvaltning-av-friluftslivsomrader/Sikring-av-friluftslivsomrader/
http://miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Sikring-og-forvaltning-av-friluftslivsomrader/Sikring-av-friluftslivsomrader/
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3. Kart over området 

Figur 1. Det statlig sikra friluftsområdet Sandørneset ligger på et nes som strekker seg ut i Storfjorden i 

Storfjord kommune. (Kart: Ishavskysten friluftsråd) 
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Figur 2. Eiendomsgrensen for det sikra friluftsområdet. (Kart: Ishavskysten friluftsråd) 
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4. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 

Bnr 

FS-nummer 

naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 

år 

Areal 

(da) 

Grunneier Forvaltning  

og drift 

Nærområde? 

 

 

61/X 

 

 

Ikke enda i 

Naturbase 

Erverv

Avtale

 
 

  

 

 

2016-

2017 

 

28,4  
Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

 

Storfjord 

kommune 

Ja

Nei
 

Kommentarer Sikringen er under prosess. 

 

  

 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Utstikkende nes på vestsiden av Storfjorden, rett sør for 

tettstedet Elvevoll. Fra hovedvegen går en gruset veg ned til 

området, som flater ut nærmere fjæra. Området strekker seg 

fra Kobbeøra i nord, forbi Ytterneset og ned til den nordligste 

delen av Kjellarbukta. Vegen fortsetter gjennom hele området. 

Fjæreområdet har gode lysforhold og variert vegetasjon. 

Mesteparten kortvokst lyngvegetasjon med krekling og 

tyttebær som dominerende arter. Furu, rogn og bjørk står 

spredt. Langs fjæresonen mer artsrik vegetasjon med bl.a. 

geitrams, engkall, ryllik, gåsemure og blåklokke. I utkanten av 

området står planteskog av furu. Furuskogen strekker seg 

delvis inn i sikret område. Hovedbergart glimmergneis, 

glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt. 

 

Ved Kobbeøra i nord har Norsk Ornitologisk Forening 

registrert havelle (Clangula hyemalis), NT, nær truet* samt  

ærfugl (Somateria mollissima), NT*.  Noe lengre vest, ved 

Elvevollfjæra (utenfor det statlig sikra friluftsområdet), er det 

også registrert  sjøorre (Melanitta fusca), VU*, sårbar,  teist 

(Cepphus grylle), VU*, samt i 2012  hettemåke 

(Chroicocephalus ridibundus), VU*,  storspove (Numenius 

arquata), VU*,  samt bergirisk (Carduelis flavirostris), NT*. 

Registreringene er gjort mellom årene 2011 - 2014. 

* fra Norsk Rødliste 2015  
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Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Ingen kulturminner inne i friluftsområdet. 

 

Rett utenfor friluftsområdet er det registrert gammeltuft og 

hustuft, begge automatisk fredet. Se plassering på kart nede.  

 

 

Beskrivelse fra Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden: «Fornminne 1: Hustuft, lyngbevokst, men 

gressbevokst i tuftas midte. Stein på ca 0,55 x 0,25 m i midten 

av tufta. På vollen i V tre steiner. Ca 4,0 x 4,0 m, vollens bredde 

ca 1,50 m, dybde ca 0,50 m, vollens høyde ca 0,30 m. Ca 2 m V av 

fornminne 1: Fornminne 2: Gammetuft, lyngbevokst, men 

gressbevokst i midten. Vollen i N heilt bevokst av einekjerr. 

Utydelig voll i Ø. Diameter ca 6,0 m, vollens bredde ca 2,0 m, 

vollens høyde ca 0,5 m.» 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Ingen bygninger. 

Adkomst/ 

kommunikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Ca 350 meter langs privat grusveg fra FV 868, rett sørøst for 

Elvevoll. Gang- eller sykkelavstand fra Elvevoll. Buss 460 

mellom Nordkjosbotn og Lyngseidet passerer Elvevoll flere 

ganger om dagen.  

 

Vegen fortsetter gjennom hele friluftsområdet, og er av 

varierende stand, med stedvis dype terrengspor etter 

kjøretøy lengre inn. 
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Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

        

Annet: Båtutfart inkluderer padling. Området brukes til en 

god del organisert padleaktivitet i tillegg til private. _________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Gruset veg.  

Metallpåler for volleyballnett. 

Enkel rasteplass med bordbenker. 

Tre enkle bålplasser. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Sandørneset er at av kommunens mest brukte 

friluftsområder. Området er et yndet utfartsområde for de 

lokale, som også feirer St.Hans her. Området blir også brukt til 

en god del organisert aktivitet, av arnehager og skoler (blant 

annet Hatteng skole samt Sand skole i Balsfjord), 

Friluftsskolen (som koordineres av Ishavskysten friluftsråd) 

samt andre organiserte aktiviteter av lag og foreninger. 
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6. Behov for tiltak i planperioden 

I tabellen skal både tiltak som er nødvendige å gjennomføre for at området skal kunne brukes, og tiltak 

som er ønskelig for å øke bruken av området føres opp. Under kostnad skal de forventede kostnadene ved 

gjennomføring av tiltaket føres opp. I noen tilfeller er det vanskelig å beregne kostnadene, men det er 

viktig at de beregnes så godt som mulig. Dette kan for eksempel gjøres ved innhenting av anbud, eller ved 

å undersøke erfaringstall hos andre kommuner eller friluftsråd. 

 

nr Tiltak (i 

prioritert 

rekkefølge) 

Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Utarbeide avtale 

mellom 

kommunen og 

driftsansvarlig 

Skriftlig avtale Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2017 0,- 

2 Parkeringsplass Parkeringsplass langs 

med vegen, plass til 

10 biler. 

Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2017 15 000,- 

(totalkostnad 

25 000,- *) 

3 Rasteplass To bålplasser med 

benker rundt, 

tilknyttet skogen. En 

enklere bålplass ved 

fjæra (Ytterneset). All 

material kjøpes inn i 

2017. De to større 

bålplassene etableres 

i 2017, benkene til 

bålplassen ved fjæra 

ferdigstilles i 2018. 

Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2017-2018 15 000,- 

4 Toaletthus og 

enkel toalett 

Toaletthus tilpasset 

rullestolbrukere ved 

parkeringsplassen. 

Lengre inn en enklere 

toalett/utedo. 

Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2017 135 000,- 

(totalkostnad 

200 000,- *) 

5 Turvegen skal 

tilpasses rullestol 

Jevne ut og legge på 

fast dekke på vegen. 

Stenge for bilkjøring. 

Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2017 70 000,- 

* I forbindelse med tilsagn til sikring for Sandørneset ble det innvilget midler til 

grunnleggende istandsetting av området, for å rydde opp i parkeringsforhold og anlegge 

toalett for publikum, på kr 75 000,- (som kan utgjøre inntil 50 % av tilretteleggingstiltakene) 

samt 10 000,- til informasjonstavle. I tiltaksplanen nede, er derfor tiltak nr 2 

(parkeringsplass), tiltak nr 4 (toaletthus og enkel toalett) og tiltak nr 8 

(informasjonstavle) allerede delvis finansiert.  

Det er inngått avtale med grunneier om at tiltak vil bli satt i stand før sikringsprosessen er 

formelt i orden (Vedlegg 1). 
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6 Søppelcontainer 

og skilt 

a) Bedriftskontainer 

som leies av 

Avfallsservice og 

tømmes på bestilling. 

Kostnad inkl fast leie 

280 kr/mån, og 

estimat på en 

tømning per år, med 

500 kr/ tømning inkl 

prisstigning (i 2016 

er kostnaden 475 kr/ 

tømning). 

b) Skilting som 

oppfordrer til riktig 

avfallshåndtering 

Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2017 a) 3 860,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 1 500,- 

7 Forbedre vegen til 

parkeringsplassen  

Jevne ut og gruse Storfjord 

kommune 

2017 10 000,- 

8 Informasjonstavle  Storfjord 

kommune og 

Ishavskysten 

friluftsråd 

2017 5 000,- 

(totalkostnad 

15 000,- *) 

9 Tavle til andre 

turmål 

For å vise muligheten 

for lengre turer. 

Midlene deles mellom 

tiltaksmidler for 

sikrede områder 

(rammen til tavlen) 

og turskiltmidler 

(selve tavlen). 

Storfjord 

kommune 

2017 6 000,- 

10 Båtutsett Støpt båtutsett 

tilknyttet p-plassen, 

slik at biler kan kjøre 

trygt ned med henger. 

Grunnarbeidet (a) i 

2017, fullføring (b) i 

2018. 

Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2017-2018 a) 5 000 

 

b) 50 000 

11 Vegskilt Vegvesenskilt ved 

hovedvegen. Krav på 

at området oppfyller 

kriterier for skilt. 

Storfjord 

kommune/ 

Statens vegvesen 

2018 Statens 

vegvesen 

bekoster 

skilt  

12 Gapahuk Innfelt i bakken i 

sørlig skråning 

Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2019 150 000,- 

13 Fiskebrygge / 

kajakkbrygge 

Brygge tilpasset 

rullestolbrukere 

Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2019 140 000,- 

14 Fiskesløyeplass Enkel benk med bøtte Storfjord 

kommune og 

driftsansvarlig(e) 

2019 2 000,- 

    Totalkostnad 608 360,- 
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6.1. Beskrivelse av tiltak 
 

Nr 1. Utarbeide avtale mellom kommunen og driftsansvarlig 

I et statlig sikra friluftsområde er det behov for en varig skriftlig avtale mellom kommunen og 

den/de som har ansvar for driften av området. Avtalen skal avklare ansvarsforhold og hva 

forvaltningsansvaret innebærer.  

 

Det formelle ansvaret for drift og tilsyn med friluftslivsområdet har kommunen eller friluftsrådet 

(i noen få tilfeller fylkeskommunen). Drifts- og tilsynsansvaret omfatter daglig tilsyn, holde 

orden i området, etablering av tilretteleggingstiltak, drift og vedlikehold av eksisterende 

tilretteleggingstiltak og atkomstveier, vedlikehold av informasjonsskilt o.l. Det er ikke noe i 

veien for at det praktiske drifts- og tilsynsansvaret kan overlates til for eksempel en ideell 

organisasjon eller velforening gjennom egen avtale, men slike avtaler fritar ikke kommunen eller 

friluftsrådet (evt fylkeskommunen) fra det formelle ansvaret.  

 

Vestre Storfjord Lyløypelag og Vestersia Bygdeutvalg er intressert i å ta på seg driftsansvaret i 

området. Staten gir ikke økonomisk støtte til drift og tilsyn av området. Friluftsrådet anbefaler at 

kommunen inngår en avtale med driftsansvarlige om drift og tilsyn av det statlig sikra 

friluftsområdet. 

 

 

Nr 2. Parkeringsplass 

Opparbeide parkeringsplass langs med vegen inn i området, med plass til 10 biler. Stein rundt p-

plassen for å forhindre kjøring utenfor. Torv som fjernes i 

forbindelse med utvidelse av dagens parkering, skal tas 

vare på og brukes i andre deler av friluftsområdet for å 

dekke over terrengskader. 

 

 

Nr 3. Rasteplass 

Dagens rasteplass består av enkle bord og benker. Det er 

ønskelig med to større opparbeidede rasteplasser, samt 

en mindre. Se kart Figur 6. 

 

De to større skal etableres tilknyttet skogen, med bålgrue 

og benker rundt, jmf rasteplassen i Lulledalen, Figur 3. 

Det skal tas utgangspunkt i denne, men tilpasses slik at 

rullestolbrukere kommer helt inntil bålgrua på to plasser. 

Flere skoler og barnehager bruker området, og det kan 

med fordel produseres noen løse sittekubber i tillegg, som 

kan flyttes rundt til egnede sted rundt bålplassen. Den 

enklere bålplassen etableres på Ytterneset. Denne skal ha 

lavere benker som legges inn i terrenget/skråninger.  

 

Eksempel på bålpanne, figur 4. Grill- og bålpannen på 

bildet er laget av to felger fra traktor eller lastebil. En felg 

ble for lavt for rullestolbrukere. Felgene sveises sammen 

Figur 3. Rasteplass i Lulledalen. En lignende 
er ønskelig ved Sandørneset. (Foto: Maja 
Sjöskog Kvalvik) 

Figur 4. Bålpanne med to traktor- eller 
lastbilfelger som sveises sammen. Foto: 
Midt-Agder friluftsråd. 
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og får samtidig ei stang for montering av ekstrautstyr. For å få trekk, er det lagt rist eller stein i 

bunnen. Det anbefales at felgene ikke er for massive eller at det bores huller i godset. Når 

underste felg graves halvveis ned, står den både støtt og fast. Med ei høyere stang er det mulig å 

sette på svingarm til kaffekjelen. For å unnvike bruk av engangsgriller, bør også rist til 

bålplassene kjøpes inn. 

For rullestoltilpassede bålplasser er det et krav at rullestol kan komme inntil grill-/bålplass og 

sittegruppe. Underlaget må være flatt, fast og jevnt for rullestolbrukere, og det er en fordel med 

opphøyd grillplass. Evt. bord skal være slik at en kan sitte inntil i rullestol, med fri høyde på 

minst 67 cm. 

 

Nr 4. Toaletthus og enkel toalett 

Ved organiserte samlinger/aktiviteter har det vist seg at det er nødvendig med to toaletter i 

området. Det er ønskelig med et større toaletthus tilpasset rullestolbrukere ved 

parkeringsplassen. Toaletthuset skal ha et toalettrom og et lagerrom. Lengre inn i området, 

gjerne tilknyttet furuskogen og rasteplassen helt i sør, en enkel toalett/utedo.  

 

Det anbefales enten å installere biodo eller et langt rør i toaletthuset. I et biologisk toalett 

omdannes avfall til kompost og væsken fordampes. Toalettet er hygienisk (lukter ikke mye) og 

trenger ikke å tømmes ofte. Med et langt rør som graves ned i bakken kan tømming unnvikes 

helt, ved at avfallet forsvinner i de perioder området ikke brukes. Nedgraving av rør forutsetter 

at grunnvannsnivået ligger under røret. 

 

I toaletthuset som skal være tilgjengelig for rullestol får det ikke være kanter i overgangene 

turvei – rampe – toalett som vanskeliggjør eller umuliggjør adkomst. Det må være et tilstrekkelig 

stort og flatt snuareal utenfor døra og mulig å åpne døra fra rullestol. Toalettet må være tosidig 

(mulig å forflytte seg til toalettet fra begge sider), og ha nedfellbare armstøtter på begge sider 

med toalettrull på armstøtten. Fri snusirkel inne i toalettet på 1,5 m. Utadslående dør og ekstra 

lukkehåndtak på innsiden av døren, på hengslesiden, 0,85 m over gulv. 

 

 

Nr 5. Turvegen skal tilpasses rullestol 

Dagens veg strekker seg helt inn til rasteplassen, men er ikke brukbar for rullestol på grunn av 

terrengskader fra kjøretøy. Dette ønskes utbedres. Marken må jevnes til, og det må legges 

toppdekke av grus med god kvalitet. Det anbefales et jevnt dekke av grus eller knuste 

steinmaterialer med kornfraksjon 0–8 mm, tykkelse ca 70 mm. Det er ønskelig med rullestolveg 

inn til begge rasteplassene i skogen. Se kart, figur 6. 

 

Vegen innenfor parkeringsplassen må deretter stenges med en stor stein slik at dette blir en 

fysisk sperring for biler. Det er viktig å plassere steinen på en slik måte at den ikke vanskeliggjør 

passering til fots eller med rullestol. 

 

 

Nr 6. Søppeldunker og skilt 

a) Bedriftscontainer. Søppelcontainer som plasseres i le ved toalettet/p-plassen. Det skal leies en 

bedriftscontainer fra Avfallsservice, som tømmes enten ved behov på bestilling, eller en gang i 

måneden.  
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Hvis containeren ikke brukes vinterstid, skal det gis beskjed om dette til Avfallsservice, som da 

ikke fakturerer for denne perioden. Dette forutsetter at containeren kan oppbevares på egnet 

sted innendørs da den ikke brukes. 

 

b) Skilting. Skilt som informerer om bruk og skikk i forbindelse med søppel. Det er bl.a. ønskelig 

å forby engangsgriller i området, da disse er farlige å bruke nært skogen i tillegg til at de utgjør 

et stort søppelproblem. 

 

 

Nr 7. Forbedre vegen inn til friluftsområdet 

Vegen til p-plassen er i dårlig stand og må forbedres, ved å jevnes ut og gruses. 

 

 

Nr 8. Informasjonstavle 

En stor informasjonstavle ved parkeringsplassen. Tavlen skal gi informasjon om området, regler 

for ferdsel og bruk (det skal bl.a. opplyses om at det ikke er lov å ta ved fra plantefeltet), kart, 

bilder, informasjon om statlig sikra friluftsområder etc.  

 

Informasjonstavler tilpasset rullestolbrukere skal plasseres godt synlig, og ha en øvre høyde på 

informasjon på maks 1,6 m. Tavlen skal inneholde informasjon (helst på kart) om hvilke 

tilretteleggingstiltak (turveier, toalett, brygger, grillhytte etc.) som er tilgjengelig for 

rullestolbrukere og andre grupper av funksjonshemmede. Det er viktig at det går an å komme 

helt inntil tavla. 

 

 

Nr 9. Tavle til andre turmål 

For å oppfordre og motivere til flere turer i nærmiljøet, er det behov for en tavle som kan 

informere om tilknyttede løyper i Elvevoll-området. Tavlen plasseres ved stiens begynnelse, som 

er ved rasteplassen i sør. Midler til tiltaket deles mellom statlig sikra friluftsområde-midler og 

turskiltmidler, der det søkes om tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde for 

tavelrammen, mens tavla er ønskelig å dekke med turkiltmidler. 

 

 

Nr 10. Båtutsett 

Båtutsett tilknyttet parkeringsplassen. Grunnarbeidet gjøres i forbindelse med etablering av p-

plass i 2017, mens fullføringen gjøres i 2018. Se kart, figur 6. 

 

 

Nr 11. Vegskilt 

Skilt ved hovedvegen. Statens vegvesen dekker kostnader ved skilt på riks- og fylkesveier for 

ikke-kommersielle tilbud om aktiviteter i området oppfyller kravene til noen av de 

skiltsymbolene vegvesenet har. Vegvesenet stiller også krav på at turutgangspunktet må ha gode 

parkeringsforhold med utkjørselstillatelse fra veimyndigheten, og at størrelsen på 

parkeringsplassen må tilpasses behovet. Parkeringsplassen må videre ha en informasjonstavle 

som beskriver turmulighetene i området. På informasjonstavlen må det framkomme hvem som 

har vedlikeholdsansvaret for tavle og parkeringsplass. Det er også krav på skriftlige avtaler med 

samtlige grunneiere som berøres av turmålet/turruten(e). 
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Nr 12. Gapahuk 

Gapahuk i skråningen ned mot sjøen mot sør, som skal ligge innfelt i bakken for et naturlig pent 

utseende. Gapahuken vil derfor ikke være umiddelbart synlig fra turvegen, og være et godt 

alternativ vindfulle dager. Se kart, figur 6. 

 

 

Nr 13. Fiskebrygge / kajakkbrygge 

Fiskebrygge og kajakkbrygge tilpasset funksjonshemmede. 

For rullestolbrukere uten ledsager er det absolutte krav til adkomst, stigning, snuplass og 

stoppkant. For rullestolbrukere med ledsager er kravene til snuplass og stoppkant absolutte, 

mens det kan gjøres vurderinger mht adkomst og stigning. For synshemmede må behovet for 

rekkverk og andre markeringer av kanter vurderes. 

Overgang land – brygge maks stigning 1:15 og ingen kanter over 2 cm. Dette gir særskilte 

utfordringer i områder med stor forskjell på flo og fjære. Punktet er absolutt om brygge skal 

godkjennes for rullestol uten ledsager, mens det for rullestol med ledsager kan gjøres 

skjønnsmessige vurderinger. Brygga må ha 

tilstrekkelig stort område til at rullestol kan snu 

(diameter 1,5 m) og stoppkant som er minimum 

15 cm høy. Bredden mellom bordene (plankene) 

må ikke overstige 1 cm. 

For godkjenning i forhold til synshemmede, må 

det vurderes om det er tilstrekkelig med 

kontraster, rekkverk m.v. til at det ikke er fare for 

å falle utenfor brygga.  

Flytebryggen kan med fordel ha et «hull» i, slik at 

det er mulig for rullestolbrukere å komme seg 

opp i og ut av kano og kajakk, se Figur 5. 

 

Nr 14. Fiskesløyeplass 

Enkel benk i fjæra, ved siden av båtutsett og brygge, for å sløye fisk. Bøtte for å skylle av benken. 

 

 

Figur 4. Flytebrygge for kano/kajakk, tilpasset 
rullestolbrukere. Brygge fra Telebryggen. 
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Figur 5. Planlagt tilrettelegging på Sandørneset. Tre rasteplasser (symbolet med bordbenk), en parkering 
(P), båtutsett (grønn tykk linje), en handicaptoalett (rullestol med WC) tilknyttet P-plassen, en enkel utedo 
(WC) lengre inn i området, samt gapahuk (gapahuksymbol) i den sørvendte lia nedenfor turvegen. 
Rullestolveg etableres fra P-plass til rasteplassen (rød stiplet linje), med en avstikker til rasteplassen inne 
i skogen. En stor sten (grønn kryss) skal sperre for bilkjøring inn på rullestolvegen. Kartet viser forslag til 
plassering av tiltakene, men dette vil kunne endres. (Kart: Ishavskysten friluftsråd) 
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7. Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å 

bruke området 

(tiltak utover ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Dette er tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt for allmennheten å bruke området, men som av ulike 

årsaker ikke er aktuelt for kommunen å gjennomføre i gjeldende planperiode. 

 

 

 

- Ingen planlagte langsiktige tiltak 
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8. Driftsplan for planperioden 

Minst like viktig som tilretteleggingstiltakene, er driftstiltakene. Planen foreslår hvem som har ansvar for 

de ulike tiltakene, hvor ofte de skal utføres, samt gir en estimert årlig kostnad. Målet er å opprettholde 

standarden på friluftsområdet etter tilretteleggingstiltakene, og komme slitasje og forfall i forkjøpet. 

Staten gir ikke økonomisk støtte til drift og tilsyn av området. Det kan likevel være nyttig for 

kommunen/friluftsrådet, og også for fylke/stat, å ha oversikt over områdets årlige driftsutgifter. 

nr Løpende oppgaver; 

årlig (f eks rydding, 

vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Rydde/plukke søppel og 

tømme søppeldunker 

Jevnlig i løpet av 

året 

5 000,- Vestre Storfjord 

Lysløypelag og 

Vestersia 

Bygdeutvalg 

Kostnader er 

ikke endelige - i 

2017 må det 

brukes tid for å 

estimere 

endelige 

kostander for 

driftsoppgavene, 

med start i 2018. 

2 Tilsyn/påfyll toalett Jevnlig i løpet av 

året 

5 000,- Vestre Storfjord 

Lysløypelag og 

Vestersia 

Bygdeutvalg 

3 Tømme bålplasser Jevnlig i løpet av 

året 

5 000,- Vestre Storfjord 

Lysløypelag og 

Vestersia 

Bygdeutvalg 

 Sum årlig kostnad:  Se 

merknad 

  

 

nr Større og sjeldnere 

oppgaver (f eks grusing, 

maling, skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Forhindre gjengroing og 

spredning fra plantefeltet 

Ved behov Kostnader 

avhenger 

av tiltakets 

omfang. 

Vestre 

Storfjord 

Lysløypelag 

og Vestersia 

Bygdeutvalg 

Kostnader 

avhenger av 

tiltakets omfang. 

2 Vedlikehold av benker og 

bygg, maling, beis etc. 

Ved behov Kostnader 

avhenger 

av tiltakets 

omfang. 

Vestre 

Storfjord 

Lysløypelag 

og Vestersia 

Bygdeutvalg 

Kostnader 

avhenger av 

tiltakets omfang. 

 Sum årlig kostnad:  -   
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9. Fotografier 

Figur 6. Vegen inn til området. Oktober 2016. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 

Figur 7. Vegen inn til parkeringsplassen. Oktober 2016. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 
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Figur 8. Parkeringsplassen i oktober 2016. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 

Figur 9. Rasteplassen inne i skogen. Oktober 2016. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 
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Figur 10. Kjøreskader på turvegen innenfor parkeringsplassen. Oktober 2016. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 

Figur 11. Plantet furuskog innenfor de åpne områdene. Oktober 2016. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 
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Figur 12. Enkel bålplass. Oktober 2016. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 

Figur 13. Furutrær og lauvtrær står spredt, og må fjernes for å forhindre gjengroing og ytterligere 

spredning fra plantefeltet. Oktober 2016. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 
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Figur 14. Vestre Storfjord Lysløypelag, Vestersia bygdelag, og representanter fra Storfjord kommune (inkl 

ordføreren) på befaring i oktober 2016. Her ved den sørligste raste-/bålplassen. Foto: Maja Sjöskog 

Kvalvik 

Figur 15. Spennende og yndet skog for mange barn. Oktober 2016. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 
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10. Vedlegg 

 

VEDLEGG 1 Grunneieravtale 
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VEDLEGG 1 Grunneieravtale 

 


