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Fløteranlegg i Vefsnavassdraget

Arkivsak 13/7514

Kort beskrivelse
Vefsn, Grane og Hattfjelldal har en spennende og spesiell skogbrukshistorie. Kunnskap om anleggene
bør registreres og sikres for ettertiden. Dette kan brukes i formidling og historiefortelling. Målgrupper
er barn og unge i skolen, egne innbyggere og turister . Fløteranleggene i Vefsnavassdraget har et stort
antall objekter, 150-200 stk., fordelt i de tre kommunene. Infrastrukturen fra tømmerfløtingen er i
ferd med å forsvinne. Ennå lever noen personer som har vært involvert i tømmerfløting
Prosjektbeskrivelse
Prosjektet er et kultur/kulturnæringsprosjekt som man også tenker kan bli brukt både i
identitetsbygging for barn og unge i skolen og for egne innbyggere. Når tilrettelegging og kunnskap er
sikret er også målet at dette kan brukes i kulturbasert næring fordi tømmerfløtningshistorien er en av
våre historiske verdier i området. Prosjektet tenkes delt i to faser. Fase 1 er kunnskapsinnhenting:
registrering av anlegg og objekter i området, samt intervju av personer som har kunnskap om
tømmerfløting. Fase 2 er formidling: artikler, bok, seminar/temakvelder for skoler, lokalbefolkning og
turister. Det er også tenkt tilrettelegging av noen anlegg i hver kommune for besøk. Antall objekter er
mellom 150-200.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson

Grane Næringsutvikling AS
Org.nr:994303333
Grane Næringsutvikling AS
ved Ellen Schjølberg

Industriveien 1
8680 TROFORS
Industriveien 1
8680 TROFORS

41596490

Prosjektleder

Grane Næringsutvikling AS

Industriveien 1
8680 TROFORS

41596490

41596490

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Et skogbruks- og historieengasjement har ført til at en arbeidsgruppe på 4 personer er i oppstart av et
prosjekt for å ta vare på en viktig del av Nord-Norges og Vefsndalførets industrielle historie innen
fløyting, skogsdrift og sagbruksdrift. 1968 var siste året det ble fløtt tømmer i Vefsna. Ingen offentlige
instanser har grepet tak i dette og historien bør nå sikres før flere spor blir borte både i terrenget og
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hos gjenlevende personer. Snart vil slik innsamling være vanskelig. Denne delen av historien er viktig
for områdets identitet og er derfor er av stor verdi. Vi kan ikke vente på at "Noen andre" skal ta tak i
arbeidet og tar derfor ansvar for å gjennomføre jobben.
Prosjektmål
Prosjektmål i dette prosjektet er:
1.Innhenting av kunnskap gjennom kartlegging, registrering og bilder. Intervju av gjenlevende
personer som har deltatt i tømmerfløyting. Målet er å sikre kunnskap/informasjon som er
"utrydningstruet".
2.Forvaltningsmål er å få informasjon inn i relevante databaser slik at det er offentlig tilgjengelig for
ettertiden.
3.Formidling gjennom hefte/bok, artikler og opplegg for barn/unge, egen befolkning og turister
4.Tilrettelegging av besøksmål ute i terrenget i alle tre kommunene
Forankring
Prosjektet er forankret i Helgeland Museum, og ellers hos enkeltpersoner i Statskog, Vefsnfjord
fellesfløtningsforening og forprosjekt Vefsna regionalpark, eid av kommunene Vefsn, Grane og
Hattfjelldal. Det er ikke planer om ytterligere forankring før sikring av kunnskap gjennom koordinater,
bilder og intervju er gjennomført. Da vil skoler og andre bli involvert.
Prosjektorganisering
Grane Næringsutvikling via forprosjekt "Vefsna regionalpark" har ansvar for prosjektets økonomi og
rapportering. Arbeidsgruppa utfører arbeidet i felt. Det gjennomfører møter mellom arbeidsgruppa
og prosjektadministrasjonen.
Grane Næringsutvikling har sitt styre og egen styringsgruppe i forprosjekt Vefsna regionalpark som
består av ordførerne i de tre kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Styringsgruppa har vedtatt at
dette delprosjektet skal tas inn i forprosjekt Vefsna regionalpark fordi det faglig sett passer inn som et
kommuneovergripende prosjekt der man sikrer historien for hele området.
Samarbeidspartnere
Helgeland Museum
Vefsnfjord Fellesfløtningsforening
Ildsjeler med skogbruksbakgrunn
Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal
Aktiviteter
Fase 1
1. Sikring av kunnskap gjennom å registrere de 150-200 spor etter tømmerfløtningsanlegg og legge
inn i relevant database.
2.intervju av personer som har deltatt i eller har kunnskap om tømmerfløtninga direkte
Fase 2
3.Tilrettelegg anlegg i de tre kommune som besøksmål, også med brosjyre
4.Skrive artikler/lage bok om historien rundt tømmerfløtninga
5.Gjennomføre arrangement som foredrag, skogdager e.l for publikum
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Målgrupper
1.Skoleelever i hele området
2.Egen befolkning i Vefsn, Grane og Hattfjelldal
3.Turister
Resultat
Kunnskap og fakta om anlegg skal etter at prosjektet er gjennomført til en viss grad være sikret for
ettertiden gjennom at enkeltobjekter er koordinatfestet og avbildet. Kunnskapen skal legges inn i
relevante databaser slik at den er offentlig tilgjengelig. Kunnskap må formidles slik at det kan brukes i
identitetsbygging, pedagogisk sammenheng og som besøksobjekt for gjester.
Effekter
Sikring av kulturminner før de blir usynlige. Økt kunnskap om egen historie, bevaring av viktig
lokalhistorie og næringshistorie for landsdelen. Opplegg rundt egen unik historie kan utvikles på basis
av kunnskapen både for barn/unge i skolen, for egen befolkning og som historiefortelling/besøksmål
for gjester/turister.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Fase 1 i prosjektet
Utarbeidelse prosjektbeskrivelse og etablering av arbeidsgruppe
Forankring av prosjektet i Grane Næringsutvikling og forprosjekt Vefsna regionalpark
Prosjektstart 1.11.2013
Prosjektavslutning 1.12.2014
Fase 2
Fase to vil starte opp når feltarbeid på innsamling er sluttført
Arbeidet må finansieres høsten 2014
Kostnadsplan
Tittel

2013

2014

2015

2016

2017

SUM

Bil, diett og reiser
kjøp av tjenester
digitalisering
Timer registrering

32 000

32 000

80 000
375 000

80 000
375 000

Sum kostnad

487 000

487 000

Finansieringsplan
Tittel
Eget abeid
Helgelandsfondet
Nordland Fylkeskommune
Riksantikvaren

2013

2014
87 000

100 000
100 000
100 000
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2015

2016

2017

SUM
87 000
100 000
100 000
100 000
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Vefsnfjorden
fellesfløtningsforening

100 000

Sum finansiering

400 000

100 000
87 000

487 000

Geografi
1824-Vefsn, 1825-Grane, 1826-Hattfjelldal

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

1825-004 Tømmerrenne Båtskardvatnet.pdf

719 370 23.11.2015

Bilde presentasjon.pdf

737 912 23.11.2015

Budsjett for totalprosjekt fase en og fase to.doc

237 568 18.10.2013

Info til bygdebladet april 2015.doc

43 520 05.11.2015

plakat 150413 fløterkveld.pdf

199 791 05.11.2015

Prosjektskisse II.doc

46 592 18.10.2013

Regnskapsoversikt fløterprosjekt.xlsx

11 998 23.11.2015

underskrevet regnskap.pdf

49 751 30.11.2015
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