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Kommunedelplan for kulturminner 
Vedlegg 1 - Handlingsprogram 

 

2019 

KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 



Informasjon om handlingsprogrammet 
Kommunedelplanen for kulturminner skal benyttes som et informasjons- og styringsverktøy. 

Kommunedelplan skal sees i sammenheng med Kommuneplanens samfunns- og arealdel, 

Kystsoneplan, og andre kommunedelplaner for kommunen. 

Gjennom drøftinger og behovsanalyser utdypet i hoveddokumentet legges grunnlaget for et 4-årig 

handlingsprogram. Her gjøres konkrete prioriteringer vedrørende skjøtsel, rehabilitering og andre 

tiltak for kulturminner i Kvænangen kommune. Handlingsprogrammet inneholder en prioritert liste 

over tiltak med kortsiktige behov og finansiering tilknyttet disse og en liste over tiltak som på sikt 

ønskes utviklet, sistnevnte er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.  

Handlingsprogrammet skal revideres årlig, og ta utgangspunkt i tiltakene som fremgår av 

kommunedelplanens handlingsprogram for kulturminner. Vesentlige endringer i kommunedelplanens 

hoveddokument skal legges til hovedrullering hvert 4. år. 

Tabellen er en foreslått finansieringsplan, ikke endelige offentlige bevilgning. Kommunale tildelinger 

vil være avhengige av kommunens vedtatte årsbudsjett og økonomiplan. 

 

 

 



1 Tiltak og finansiering 
K = Kommunale midler og P = Private midler 

(Alle beløp i 1000 kr) 

 

1.1 Kortsiktige behov for skjøtsel, rehabilitering og andre tiltak i 2019 - 2022 
Nr Tiltak Lokalitet Prosjekteier Kommentar 

1 
Alle registrerte kulturminner føres inn i Askeladden som kommunalt 

listeførte kulturminner 
 Kommunen 

Gjennomføres av konsulent Lise Brekmoe med en gang 

kommunedelplan er vedtatt i Kommunestyret. 

2 Fornyelse av bruksavtale for gammene 
Olgola/ 

Nordstraumneset 

Kommunen/ 

Gammene Navuona 

Siida AL 

 

3 Vannsaga  – Utarbeide skjøtsels-, drift- og formidlingsplan Navit  
Det må prioriteres å sette av midler til utarbeidelse snarest. 

Ansvars- og eierforhold må avtalefestes! 

4 Vannsaga – Skjøtsels- og driftsmidler Navit  

Det står ca. 45 000,- på et fond tiltenkt arbeid med saga. 

Behov for midler til skjøtsel og drift i fremtiden vil komme 

frem i en skjøtsels-, drift og formidlingsplan. 

 

Finansieringsplan for kortsiktige tiltak 

Tiltak Lokalitet Total øk 
2019 2020 2021 2022 

K P K P K P K P 

Alle registrerte kulturminner føres inn i Askeladden som kommunalt 
listeførte kulturminner 

 - - - - - - - - - 

Fornyelse av bruksavtale for gammene  - - - - - - - - - 

Vannsaga -  Utarbeide skjøtsels-, drift- og formidlingsplan Navit 99 - - 99 - - - - - 

Vannsaga – Skjøtsels- og driftsmidler Navit 45 20 - 25 - 
Se resultat av 

plan for skjøtsel 
og drift. 

Se resultat av 
plan for skjøtsel 

og drift. 

Sum  - - - - - - - - 

 



1.2 Langsiktige behov for skjøtsel, rehabilitering og andre tiltak i 2019 - 2030 

Tiltak Lokalitet Prosjekteier Kommentar 

Avklare ansvar og organisering av kulturminner som kommunen skal skjøte og 
drifte. 

Hele kommunen Kommunen 

Opprette et styre? (NTRM, kommune og 
interesseorganisasjoner som Qven og sjøsamisk, 
Navuona sami searvi, Historielag , Statskog 
og  Sametinget)  

Vannsaga: Rekonstruering av vanninntak i foss Navit  
Tidligere estimert til en kostnad på ca. 100 000,- 
(Se tilstandsrapport fra 2017, saksnr. 16/209-6) 

Vannsaga: Kjerrat- konstruksjon med bolverk og tømmerplatting med opptrekk 
renne 

Navit  
Tidligere estimert til en kostnad på ca. 150 000,- 
(Se tilstandsrapport fra 2017, saksnr. 16/209-6) 

Overbygg til vannsaga Navit  
Tidligere estimert til en kostnad på ca. 200 000,- 
(Se tilstandsrapport fra 2017, saksnr. 16/209-6) 

Utarbeide skjøtsels- og drifts- og formidlingsplan for 150 års minnesbauter 
Seglvik, Kjækan, 
Kvænangsbotn 

Kommunen  

Etablere avtaler for skjøtselsarbeid og sette av midler til dette i budsjettet Hele kommunen Kommunen  

Detaljregistrere krigsminner Nordstraumen   

Tilstandsvurdering Skorpa kirke  
For å kunne identifisere eventuelle behov for 
restaurering og vedlikehold 

Opprette en digital plattform for formidling av evakueringshistorier  
Kommunen/Nord-Troms 
museum 

 

Legge til sti mellom Segelvik og Innervika som del av Ut i Nord turene Segelvik  -Innervika Kommunen/Friluftsrådet  

Overføre kunnskap om kommunens kulturminner langs etablerte Ut i Nord 
turer slik at dette kan inkorporeres i Friluftsrådets turbeskrivelser 

Hele kommunen Kommunen/Friluftsrådet  

Utarbeide antikvariske retningslinjer for gjenreisningsbebyggelse 
Skorpa-Nøklan/hele 
kommunen 

Kommunen/Troms 
Fylkeskommune 

Særlig for KULA landskapet Skorpa-Nøklan, men 
kan også etableres som guide for alle eiere av 
gjenreisnings hus. 

Legg inn hensynssone c) i arealplan (KULA-landskap) 
Skorpa, Nøklan og 
Spildra 

 
Gjennomføres ved første rullering av 
Kommuneplanens arealdel. 

Legg inn hensynssone c) i arealplan (Krigsminner) 
Olgola/ 
Nordstraumneset 

 
Gjennomføres ved første rullering av 
Kommuneplanens arealdel. 

Legg inn Kulturminner, inklusive utvalgte veier, tufter og tjæremiler som 
hensynssone c) i arealplan 

Kultursti, 
Kvænangsdalen 

 
Gjennomføres ved første rullering av 
Kommuneplanens arealdel. 

Legg inn molo og vorr som hensynssone c) i arealplan Segelvik  
Gjennomføres ved første rullering av 
Kommuneplanens arealdel. 

Jobbe for å finne finansiering til rehabilitering av molo og vorr Segelvik   

Samarbeidsprosjekt om Middavarre gruver med nabokommunene Middavarre gruver   

Skilting om ferdsel på eget ansvar Middavarre gruver   



Utarbeide skjøtsels, drifts- og formidlingsplan  
Olgola/ 
Nordstraumneset 

Gammene Navuona Siida 
AL/Nord-Troms museum 

 

    

Utarbeide skjøtselsplan for kulturmiljøet Storsvingen 
Sametinget/Statens 
vegvesen 

 

Utarbeide antikvariske retningslinjer 
Gærbbethytta og 
Limpastua 

 
Må inneholde retningslinjer for 
vedlikeholdsarbeid og hvordan dette kan ivareta 
antikvariske verdier. 

Overføre innsamlet kunnskap til forvaltningsmyndigheter for 
landskapsvernområdene 

Skorpa, Nøklan og 
Kvænangsbotn 

Kommunen  

Søknad om vedtaksfredning av Kvænangen skogsstuer hos Riksantikvaren Kvænangen skogsstuer Kommunen 
Gå i dialog med Statskog og Nord-Troms museum 
for vurdering 

Djupvannshuset   
Flyttes til Kvænangsbotn og blir en del av 
Kvæntun 

    

 



 

  



 

 

 

Kvænangen kommune 

GÁRGU 8, 9161 BURFJORD  

Telefon 77 77 88 00  

www.kvanangen.kommune.no 


