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Guovdageaidnu kommune
 Norges største kommune

 Kommunen med mest natur

 De fleste innbyggere bruker 
naturen til reindrift, jakt, fiske, 
vedhogst,pærblukking eller 
friluftsliv

 Lite dokumentert hva vi har

 Mange turister  – lite informasjon 
om naturen

 Skolene har lite 
naturfagsamlinger

 Natursenteret har 
Guovdageaidnu som grunnlag, 
men kan også vise andre 
områder, bl.a. 
sommerbeiteområder til reindrifta



  

Nasjonalparksenter

 Norge har 44 nasjonalparker og  
14 nasjonalparksenter.

 Finnmark har 5 nasjonalparker 
og 2 nasjonalparksenter. 
(Porsanger og Sør-Varanger)

 Finansiering gjennom 
Miljødirektoratet 

 Besøks-, opplevelses- og   
vernesenter

 Hovedmålgruppa er turister

 Ingen senter dekker Øvre 
Anárjohka. Kárášjohka har en 
plan



  

Natursenter  – noe mer

 Også kompetansesenter: Skal 
styrke vår kunnskap om naturen

 Dokumentere kommunens 
zoologiske, botaniske og 
geologiske mangfold

 Vise utmarksbruk før og nå

 Vise hvordan naturinngrep 
påvirker naturen

 Lokalbefolkninga er minst like 
viktig målgruppe som turister

 Medvirke til at vi bruker utmarka 
aktivt og fornuftigi



  

Samarbeid – lokalt

 Kommunestyre og kommunale 
etater, bl.s. språksenter

 Gilišillju (Bygdetun) – RDM

 Reindriftssamer, turgåere, jegere, 
fiskere, naturvernere og deres 
organisasjoner

 Barnehager, grunnskoler, 
videregående skole, høgskole

 Árbediehtu

 Planlagte dokumentasjonssenter
(Om Alta-kampen i Mázes og 
bildesamling)

 Digforsk

 Samarbeide med alle, ikke 
konkurrere med noen



  

Samarbeide – utafor kommunen

 FeFo

 Miljødirektoratet, 
Fylkesmannen

 Sámediggi

 UIT, andre 
forskningsinstitusjoner

 Artsdatabanken

 Andre natursenter

 Zoologiske, botaniske, 
ornitologiske og 
geologiske foreninger



  

Kompetanse

Senteret kan trenge slik kompetanse:

 Naturbruk

 Reindrift

 Naturforvaltning, økologi

 Botanikk, zoologi

 Geologi

 Konservering

 Utstilling.foto, film, lyd

 Nettsider

 Språk

 Markedsføring



  

Språk

Natursenteret skal ha et samisk 
navn (navnekomkurranse)

All informasjon i utstillingene på 
samisk, norsk og engelsk (plante 
og dyrenavn også på latin)

Generell informasjon også på 
andre språkl, f.eks. finsk, 
russisk, tysk, spansk og polsk

Utvikling av naturfaglig samisk i 
samarbeid med språksenter



  

Utstillinger

 Naturbruk (reindrift, 
jakt/fiske, sennagras mm.)

 Produkter fra naturen

 Planter i kommunen /fylket 
(foto)

 Dyr i kommunen /fylket 
(preservert / foto)

 Mineraler i kommunen 
/fylket

 Noe «levende» - som man 
kan ta på, undersøke osv.



  

Turistinfo / salg
 Kart

 Brosjyrer om jakt-, fiske- og 
kjøreregler

 Brosjyrer om verneområder i 
Finnmark

 Informasjon om lokale tilbud 
til turister

 Naturprodukter, feks. te, saft, 
syltetøy, sirup, smøring, 
tørkakjøtt, sopp

 Bøker om naturen



  

Forskning og utreding

Samarbeid med 
forskningsinstitusjoner:

– Påvirkning av naturbruk og 
inngrep på naturen

– Bruk av planter

– Klimaendringer

– Reindrift

– Geologi og bruk av  
mineraler



  

Lokale

 Behov  500–1000 m2

 Dersom det finnes ledige 
lokaler, kan man begynne 
med disse og bygge etter 
hvert

 Om mulig samordning med 
andre, f.eks. museet



  

Uteområde

 Botanisk hage

 Turstier, natur- og 
kulturstier

 Gammer, hytter, lavvoer

 Vise og øve på forskjellig 
arbeid i naturen



  

Organisering

 Lokal organisering og styring, 
men søke ekstern kompetanse 
og støtte

 Forprosjekt 4-6 mnd.

 Leder, sekretær og 
ressursgruppe; kjøpe hjelp på 
spesielle områder

 Deretter: Stiftelse der lokale og 
regionale institusjoner deltar 
med grunnkapital

 Vurdere andre 
organisasjonsformer, f.eks. 
aksjeselskap 



  

Finansiering

 Forprosjekt budsjett 450000 
NOK

 Fått 103000 av kommunen, 
FeFo,  og Naturvernforbundet.

 Sendt ennå 11 søknader, 4 
avslått, venter på 7 svar

 Institusjoner som skal delta i 
stiftelsen må betale f.eks.. 
10000 NOK hver.

 Stiftelsen søker finansiering av 
bygging og drift

 Salg til turister og andre

 Utleie til institusjoner



  

Eksempel: 
Stabbursnes naturhus og museum

Start 1990, stiftelse: fylkesmann, 
fylkeskommune, kommune, 
historielag, reiselivslag

3 ansatte + midlertidige. Utdanning: 
naturforvaltning

600 m2 lokale, 90m2 utstilling

Utstilling: Fugl og fisk, samisk og 
kvensk kultur. Lite om planter, 
ingenting om mineraler

Samarbeid med leirskole

1200 elever pr. år

10000 turister, 3000 av dem betaler



  

Noen vanskelige spørsmål

– Skal vi fortelle alt til turistene?

– Vil vi ha ubegrensa mye 
turister?

– Skal vi søke firma om 
sponsing?

– Skal vi bruke 
konsulentselskap?

– Vi ønsker nasjonalparksenter, 
men ønsker vi nasjonalpark?



  

Motto

 Natursenteret skal 
styrke:

 Naturkunnskap
 Naturbruk
 Naturglede
 Naturvern
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