
  

Guovdageainnu 
meahcceguovddáš / natursenter

Forprosjekt 31.03.2016 19.09.2017–



  

Gullgruve eller natursenter?
 For fire år siden spurte 

daværende ordfører: 
Når Naturvernforbundet ikke 
vil ha gruve, hvordan vil dere 
skape arbeidsplasser?

 Vi har tatt utfordringa.

 Natursenteret gir nok ikke 
hundre arbeidsplasser, men 
rømmer ikke når ressursene 
er tomme, og det kan gi 
NETTO arbeidsplasser uten 
å true andre.



  

Hva vil vi med natursenter?  1–
KUNNSKAP

– bidra til å øke 
kunnskapen om naturen 
i Guovdageaidnu og 
generelt (botanikk, 
zoologi, økologi, 
geologi), både hos barn, 
ungdom og voksne, 
lokale, tilreisende og 
allmennheten gjennom 
internett. 



  

Hva vil vi med natursenter?  2–
FORSTÅELSE

– øke forståelsen for 
sammenhengene i 
naturen, virkningene av 
menneskelige 
naturinngrep og behovet 
for å ta vare på naturen 
for framtida. 



  

Hva vil vi med natursenter?  3–
INTERESSE

– øke interessen for å 
bruke naturen til 
friluftsliv, matauk og 
annen nyttig bruk som 
kan gjøres uten å skade 
naturen.



  

Hva vil vi med natursenter?  4–
TRADISJON

– øke kunnskapen om 
og videreføringa av 
tradisjonell samisk 
naturbruk. Øke 
forståelsen for å ta vare 
på denne tradisjonen, 
både lokalt og utafor 
bygda. 



  

Hva vil vi med natursenter?  5–
SAMARBEID

– bidra til bedre 
samarbeid om 
naturforvaltning og 
naturbruk mellom 
forskjellige grupper i 
kommunen 
(dálon/reindrift, 
gamle/unge, 
innfødte/innflyttere).



  

Hva vil vi med natursenter?  6–
VERNEOMRÅDER

Gi informasjon om: 

– områder som er verna eller 
foreslått verna, 

– bakgrunnen for at disse 
områdene er plukka ut for vern, 

– lokalbefolkningas bruk av 
disse områdene

– konflikter rundt verneplaner

– alternative former for vern 
(verna bruksområde, biosfære, 
verdensarv m.m.)



  

Hva vil vi med natursenter?  7–
REGISTRERING

– bidra til ei bedre 
registrering av 
kommunens biologiske 
mangfold, bl.a. gjennom 
samarbeid med 
Artsdatabanken.



  

Hva vil vi med natursenter?  8–
UTDANNING

– hjelpe skolene til å gi ei bedre 
undervisning om naturen lokalt og 
generelt. 

– Bidra til at flere ungdommer fra 
Guovdageaidnu tar utdanning 
innen naturfag og naturforvaltning, 

– Bidra til at slikt utdanningstilbud 
blir styrka i Finnmark og at slike 
utdanningstilbud i større grad tar 
opp spørsmål om samiske 
naturbrukstradisjoner.



  

Hva vil vi med natursenter?  9–
TURISTER

– gi turister en 
informasjon som vil 
gjøre det lettere for dem 
å ferdes i naturen, uten 
å komme i konflikt med 
lokale interesser.



  

Hva vil vi med natursenter?  10–

KULTUR
– vise sammenhengen 
mellom natur og kultur 
og bidra til å styrke lokal 
og samisk kultur knytta 
til naturen og bruken av 
den.



  

Hva vil vi med natursenter?  11–

ARBEIDSPLASSER
Gi arbeidsplasser til 
Guovdageaidnu:

– ansatte ved senteret

– trekke flere turister, få 
dem til å bli lengre og 
kjøpe mer

– salg av utmarksprodukter

– vekst i lokale bedrifter. 



  

Fagområder i natursenteret  1–
NATUREN

 Landskap
 Klima
 Planter
 Dyr
 Mineraler



  

Fagområder i natursenteret  2–
NATURBRUK

 Reindrift
 Andre beitedyr
 Jakt
 Fiske
 Trær og planter



  

Fagområder i natursenteret  3–
NATURINNGREP

 Kraftutbygging
 Gruver
 Motorferdsel
 Forsøpling
 Verneområder
 Klimaendringer



  

Fagområder i natursenteret  4–
NATUR OG KULTUR

 Vise sammenhengen 
mellom natur og 
kultur

 Kultur- og 
kunstuttrykk med 
tilknytning til naturen i 
Guovdageaidnu



  

Noen natursenter 
Elgå, Nordland, Lierne, Gaula



  

Noen natursenter
Finland, Sverige, Sør-Varanger



  

Presentasjonsformer
 Levende natur

 Konserverte dyr og planter

 Gjenstander fra naturbruk

 Figurer

 Analoge og digitale foto

 Film

 Lyd (tale, musikk, joik)

 Kunstverk

 Gjenstander laga fra lokal natur

 Nettsider

 Brosjyrer



  

Ønska lokale samarbeidspartnere
 Kommunen
 Reindrifta
 Utmarksbrukere
 Turistbedrifter og annet 

næringsliv
 Barnehager
 Skoler – alle nivå
 Museum
 Helsevesen
 Lag og foreninger
 Kulturarbeidere
 Språksenter
 ICR



  

Samordning med andre prosjekter?

 Árbediehtu / 8j

 Govvagiisá

 Dokumentasjonssenter 
Altasaka

 Dáiddadállu



  

Ønska eksterne 
samarbeidspartnere

 Andre natursenter

 UIT, NMBU og andre 
vitenskapelige institusjoner

 Artsdatabanken

 Botaniske, zoologiske og 
geologiske foreninger og 
institusjoner

 Miljødirektoratet?

 Landbruksdirektoratet?



  

Utbygging i inntil 5 trinn
 1. Forprosjekt
 2. Interimstyre
 3. Institusjon uten eget 

lokale
 4. Midlertidig lokale – 

leid eller kjøpt
 5. Eget nybygg / eget 

ombygd gammelt bygg / 
kombinasjon



  

Aktivitetstilbud
 Naturstier med guiding eller 

sjølbetjening

 Kurs om bl.a. mat- og 
medisinplanter, sopp, garving 
av fiskeskinn, matlaging i og 
fra naturen, plantefarging, 
notfiske, lokal geologi, 
registrering i Artsdatabanken

 Undervisningsopplegg 
tilpassa målgrupper etter 
alder og språk

 Seminarer, konferanser og 
debattmøter om 
naturforvaltningsspørsmål



  

Bidrag til vitenskap og forvaltning
 Revegetering etter 

naturinngrep
 Registrering av plante 

– og dyreliv
 Måling av surhet, 

forurensing osv.
 Dokumentere 

tradisjonell 
naturkunnskap  



  

Organisasjonsform for 
natursenteret

 Naturvernforbundet?
 Eksisterende 

institusjon 
(høgskolen, museet?)

 Egen forening?
 Aksjeselskap?
 Stiftelse?



  

Andre del av forprosjekt
01.09.2016  19.09.2017–

Hva har vi gjort?

– Utvikla nettsida videre 

– Besøkt flere natursenter

– Forprosjektrapport m/ 
sammendrag

– Kontakt med 
samarbeidspartnere

– Artsdatabanken: samiske 
artsnavn

Økonomi:

Søkt ca. 40 mulige kilder. 

Resultat: Ingen direkte finansiering

Støtte til delprosjekt: 

– Artsdatabanken (220000kr)

– Alta-utbygginga (RDM) (20000kr)

– Kurs (NVF) (15000kr)

– Kurs (Giellagiisá) (1000kr)

Økonomisk resultat:

– tom kasse

– mye dugnadsarbeid



  

meahcci.info

– Om natursenteret

– Guovdageaidnu for 
turister

– Landskap, vegetasjon 
og klima

– Utmarkshøsting

– Planter og dyr

– Geologi

– Verneområder

– Naturinngrep

– Natur og kultur

– Naturforvaltning

– Tilbud til skoler

– Artsdatabanken



  

Forprosjektrapporten
Rapport 100s norsk, sammendrag 5s samisk

1. Bakgrunn og gjennomføring av 
forprosjektet

2. Hva vil vi med natursenter?

3. Fagområder og kompetanse 

4. Utstillings- og presentasjonsformer 

5. Nasjonalparksenter / besøkssenter 

6. Faglige og pedagogiske 
samarbeidspartnere 

7. Aktuelle tilbud om kurs og 
aktiviteter 

8. Organisering, utbygging og 
finansiering 

Vedlegg: 

1. Natur- og naturbruksregistrering i 
Guovdageaidnu 

2: Retningslinjer for besøkssenter 

3: Erfaringer fra natursenter og 
tilsvarende institusjoner 

4: Eksempel på mulige vedtekter 
for stiftelse 

5: Samiske artsnavn – Prosjekt for 
Artsdatabanken 



  

Blir det samarbeid? 
Disse vet vi vil samarbeide

– Skoler i kommunen

– RDM

– Allaskuvla, UIT

– Utmarksutøvere, reineiere

– Nordnorsk reiseliv

– Kulturarbeidere

– Andre natursenter

Mange flere potensielle 
samarbeidspartnere. 

Trengs mer orientering 
og diskusjon. 



  

Andre natursenter
Besøkt 30 senter i 6 land og 9 

fylker i Norge

Mange gode ideer til 
utstillingsmåter og aktiviteter.

Nasjonalparksenter kan være 
mye mer.

Svært varierende dekking av 
samisk naturbruk

Flerspråklige løsninger



  

Veien videre
 Opprette et interimstyre.

 Forprosjektrapport + referat fra åpent 
møte sendes potensielle 
samarbeidspartnere

 Interimstyret arbeider fram mot 
stifting av natursenteret som egen 
institusjon med valgt styre 

 Interrimstyret prioriterer noen 
pilotprosjekter og søker finansiering 
til disse.

 Søke finansiering for daglig leder, 
evt. delstilling.

 Arrangere seminar om  
naturforvaltningsspørsmål? 



  

Aktuelle pilotprosjekter
1. Våtmark og vassdrag

2. Alta-Guovdageaidnu-
vassdraget

3. Rein og reindrift

4. Øvre Anárjohka nasjonalpark

5. Fuglelivet på vidda

6. Bruk av planter

7. Mat fra naturen 

8. Stein og geologi

9. Rovdyr på vidda

10. Bok- og kildesamling

11. Naturstier



  

Hva kan DU gjøre?
 Ta opp i din organisasjon / 

institusjon hvordan dere kan ha 
nytte av natursenter og om dere 
skal delta i stiftelse av senter. 

 Sende oss bilder av natur og 
naturbruk i Guovdageaidnu

 Lese prosjektrapport og 
nettstedet http://meahcci.info og 
sende oss forslag til 
forbedringer

 Tipse oss om finansiering og 
gjerne snakke med folk som 
sitter på pengesekker.



  

Motto

 Natursenteret skal 
styrke:

 Naturkunnskap
 Naturbruk
 Naturglede
 Naturvern
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