Fra hovedvei til drømmefisken!


Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og
Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra
hovedvei til turmål.

Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn
Grane kommune har i perioden 2008,2009 og 2010 vært med i prosjektet ” Grenseløs
Fisketurisme”, som er et interkommunalt prosjekt mellom kommunene Vefsn, Grane,
Hattfjelldal, Lyksele, Storuman og Sorsele. Prosjektets formål på norsk side har vært å selge
Vefsna-regionen som fiskedestinasjon, og Vesterbotten som fiskedestinasjon på svensk side.
Gjennom denne prosjektperioden har det åpenbaret seg et klart behov for å tilrettelegge våre
kommuner på en mye bedre måte enn i dag. Det er ønskelig å gjøre kommunene lettere
tilgjengelig for fiskere som ikke ønsker å gå i dagevis for å finne storfisken. Den finnes i vatn
som ligger nært opp til hovedveier, men er godt bevarte hemmeligheter.
Det finnes i dag stier som går opp til fiskevatn, men det er et felles trekk at startpunktene for
stiene er meget vanskelig å finne. De langt fleste stiene mangler vedlikehold og planer for
dette. Statskog eier ca 76% av Grane kommune og ca 88 % av Hattfjelldal kommune.
Grunneier er interessert i en bedre tilrettelegging for bruk av deres arealer til utvikling av
turistnæringa i området. Utvikling av indre Helgeland som fiskedestinasjon, er sterkt ønskelig
med bakgrunn i områdets naturgitte ressurser. Fiskeressursen i ferskvatn, blir ikke utnyttet i
tilstrekkelig grad.
Fiske og friluftsliv er i et reiselivsperspektiv noe av det våre kommuner har å tilby til turister.
I tillegg er bruk av naturen også viktig for den allmenne helsetilstand i vår egen befolkning.
Naturen i våre kommuner tåler en vesentlig økning i bruken. Det er få opptråkkede stier igjen
i våre kommuner som fører til gode fiskevatn.
Dagsturer til fots som et reiselivsprodukt, forutsetter på mange måter at det finnes et utvalg av
merka turstier i rimelig avstand fra overnattingsbedriftene, som innbefatter merking til
fiskevatn og tilrettelegging i denne forbindelse. Slike merkede stier må ha en kvalitet som
inviterer til bruk, gir trygghet ved bruk og ikke minst legges i et terreng og til et turmål som
gir naturopplevelse. I våre kommuner innbefatter dette også samiske kulturminner i tillegg til
fiskevatn.
Som en oppfølging av Botnia Atlantica-prosjektet, er det viktig å investere ressursbruk i
praktisk tilrettelegging av infrastruktur ute i naturen. Denne vil gi effekt mht utvikling av
turistnæringa i mange år fremover. Det vi ser er at næringsaktørene trenger hjelp til
opparbeidelse av parkering, merking av sti, skilting av fiskeplasser mm. Det var ikke midler i
Botnia Atlantica-prosjektet til å foreta investeringer i infrastruktur, men det er nødvendig å få
dette på plass for å komme videre i målsettingen om å utvikle indre Helgeland som en
reiselivsdestinasjon.
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Nordland fylkeskommune har de siste årene økt sin satsing på Helgeland som reisemål. Den
unike naturen fra kyst til fjell er sentralt i arbeidet med å lokke flere turister til regionen.
Målgruppen i dette prosjektet er regional og lokal befolkning samt tilreisende turister.
Fylkeskommunen har de senere årene også igangsatt en stor satsing på folkehelse. Bedre
folkehelse fremmes også gjennom økt satsing på tilrettelegging for fiske og friluftsliv. Det er
avgjørende for lokalt næringsliv som lever av turister, kulturformidling og lokalprodusert
småskalamat, at bedre infrastruktur kommer på plass i våre kommuner. Dette er avgjørende
for at næringer skal kunne blomstre og gi økt sysselsetting.
For å kunne gi dette arbeidet et løft ser vi at vi må gi arbeidet økt fokus over tid. Vi ønsker
derfor å iverksette et 2-årig prosjekt der vi systematisk kan arbeide med dette.
Se vedlagt prosjektbeskrivelse for mer informasjon.
Mål
Hovedmålet med prosjektet er å styrke turist og kulturbasert næring i regionen. Dette vil skje
gjennom tilrettelegging for økt fiske og friluftsaktivitet ved å støtte oppunder de
næringsaktører som har etablert seg eller som ønsker å etablere sin virksomhet. Prosjektet skal
tilrettelegge for at næringsaktører skal kunne tjene penger på sine produkter og tjenester. Det
forventes også en folkehelsegevinst blant egne innbyggere.
Resultatmålet er at vi etter prosjektslutt skal:
1. Ha etablert minimum 20 merka stier som fører til gode fiskevatn i angitte kommuner
som hver innehar følgende kvalitetskrav:








Det skal være tilrettelagte parkeringsplasser ved startpunktet
Det skal minimum være oppsatt informasjonskilt ved startpunktet og turmålet
Stien skal være ryddet og kloppet
Stien skal være merket iht utarbeidet merkehandbok (DNT,FL)
Grunneieravtaler skal være inngått med grunneier(ne) som berøres
Eierskapet til stien opp til fiskeplassene skal være klart
Stien skal ha egen navngitt fadder med det årlige vedlikeholdsansvaret

2. Tilrettelegging av fire fiskevatn med høyere kvalitet på infrastruktur, to i hver
kommune med følgende fasiliteter:







Tilrettelagte parkeringsplasser
Informasjonsskilt
Tilrettelegge høyere kvalitet på infrastruktur
Grunneieravtale for vedlikehold
Gapahuk
Tilrettelagt bålplass

3. Ha fått oppsatt henvisningsskilt til fiskeplassene langs riks-, fylkes- og kommunale
veier. Dette i samarbeid med Statens vegvesen og kommunene. Dette etter egen
standard.
4. Formidle informasjon i trykte og digitale medier, for eksempel
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kommunenes nettsider, nettsidene til aktører som driver næring i området,
www.inatur.no, www.godtur.no, www.turbok.org og ellers andre nyttige nettsteder.

Organisering
Prosjektet styres av Grane Næringsutvikling AS. Selskapet har idag en ansatt, og det er
daglig leder. Det vil bli engasjert en prosjektleder for dette prosjektet som skal jobbe tett opp
mot Polarsirkelen Friluftsråd og deres turstiprosjekt.
Det vil videre bli nedsatt en styringsgruppe bestående av:
 1. representant fra Statsskog
 1. representant fra Grane kommune
 1. representant fra Hattfjelldal kommune
 1. representant fra Polarsirkelen Friluftsråd
 Prosjektleder
Arbeidsgruppa ledes av prosjektlederen.
Arbeidsgruppen vil ha møter ved behov. I tillegg til å bidra med faglig veiledning og innspill
til prosjektlederen, vil arbeidsgruppa få i oppgave å fastsette de kvalitetskrav som må stilles til
merka stier til fiskevatn før henvisningsskilt fra riks- fylkes- eller kommunal vei skal settes
opp.

Handlingsplan

Følgende handlingsplan er utarbeidet for prosjektarbeidet:
Nr

Handling
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Utarbeidelse av
statusdokument for
eksisterende stier til
fiskeplasser. Konf.
resultatmål. Valg av 4
fiskevatn mht
universell utforming,
samarbeidspartner er
Statskog
Møter sti-eiere. Utarbeidelse av tiltaksplaner for hver enkelt
fiskevatn. Knytte seg
på eksisterende turstier
og merke ut fra disse.
Tilretteleggingsarbeid.
Veiledning,
oppfølging og
kvalitetssikring
Søknad tilskudd til
enkelte stier via
forenkla spillemidler
Henvisningskilt fra
bilvei. Plan og
oppsetting
Rapportering til
kommunetyrene i
Grane og Hattfjelldal
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3

4
5
6.

Høst
2010

Vår
2011

Som
2011

Høst
2011

Vint
2011

Vår
2012

Som
2012

Høst
2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7
8
9

Registrering og
informasjon om
turstiene.
Åpningsarrangement.
Ferdige fiskeplasser
Sluttrapport

X

X

X

X

X

X

X
X

Budsjett
Det er satt opp følgende budsjett for utgiftene i prosjektet:
2010
410.000
30.000
10.000

2011
410.000
30.000
10.000

80.000

80.000

80.000
100.000

80.000
100.000

710.000

710.000

Statskog/Nordland fylkeskommune
Grane Næringsutvikling as
Partnerskap IHR/NFK
Kraftfond Vefsna i
Grane kommune
Kraftfond Vefsna i
Hattfjelldal kommune
Samarbeid med næringsaktører

250.000
60.000
100.000

250.000 **)
60.000
*)
100.000 ***)

100.000

100.000 ****)

100.000
100.000

100.000
100.000

Sum inntekter

710.000

710.000

Lønn prosjektleder, stilling
Reise, oppholdsutgifter
Møte- og kursutgifter
Henvisningskilt vei
40 stk a kr 2.000 pr.år
Kontorutgifter til husleie
og kontormatriell
Infrastruktur av høyere kvalitet
Sum utgifter

Finansiering

*) Grane Næringsutviklings bidrag består av veiledningsinnsats og medvirkning i
prosjektet fra daglig leder.
**) Nordland Fylkeskommune har gjennom Statskogordningen gitt tilsagn om inntil
kr. 250.000.- til prosjektet i brev datert 25.august.
***) Partnerskapet for Indre Helgeland Regionråd har bevilget kr. 100.000,- til prosjektet i
sitt bevilgningsmøte 15.juni.
****) Omsøkt beløp
Utgiftene til tilrettelegging av de enkelte stiene til fiskeplassene utenom selve
henvisningsskiltet fra vei, søkes finansiert av forenkla spillemidler, via bidrag fra næringsliv,
lokale turløypeeiere og andre tilskuddsordninger.
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Trofors 13.september 2010
Kjersti Kvalvik
Daglig leder i Grane Næringsutvikling AS
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