Handlingsplan UKL 2021 sak 2021/47

Handlingsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap 2021:
Handlingsplanen inneholder tiltak og prosesser som etter planen skal prioriteres for 2021. Planen inneholder utkast til prioriterte tiltak inndelt
etter de 8 delmålene i forvaltningsplanen inklusiv en del overordna administrative prosesser og tiltak.

Delmål

Tiltak

Prioritering

1 og 2 Åpent kulturlandskap
➢ 1 Fortsette arbeidet med
åpning av gjengrodd
kulturlandskap med fokus på
konsentrert beiting og
gjennomføre skjøtselstiltak
1

Tilskuddsprosent Søker/ansvar
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➢ 2 Fortsette arbeidet med å
sette i stand beitelandskapet
slik det var for om lag 30-40 år
siden
Tilskudd til beite i utmark

1

90

Istandsatt og beitepussing av nedlagte jorder

1

90

Tilskudd for å påvirke beitetrykk på ønska områder

1

90

landbruksforetak

Tilskudd til åpning av skog i viktige beiteområder

1

90

Lag/organisasjoner,
enkeltpersoner

Åpne opp i kulturlandskapet langs veier og stier

1

90

Alle

Lyngbrenning

1

90

Beitelaget eller
grunneier/leier

1

90

Kolvik båtforening

1

90

Billefjord idrettslag

Skjøtselsplan for veikanter, andre viktige områder

1

90

Tilskudd vedlikehold gjerder rundt jorder i drift og
slåttemarker

1

90

Prosjekt beite av storfe med Nofence, innvilget noe i
2020, gjennomføres 2021

1

90

Rydding av skog og kratt fra Kammerbukta i Kolvik til
offersteinen, samt stien som går fra nedre til øvre
Kolvik. I tillegg skilting
Rydde og skilte stien fra Saudifjellet til Trollholmsund

2

landbruksforetak

Kolvik og omegn beitelag
Gårdbrukere
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Delmål

Tiltak

3 Drift
➢ Opprettholde eller øke antall
gårdsbruk og arealer i drift
Prosjekt driftsbygninger og muligheter

1

90

Tilskudd utarbeidelse av driftsplaner for
næringsaktører

2

90

Nydyrkingstilskudd på arealer som er
egnet/ønskelig? Jf nydyrkingsrapport

2

90

4 og 5 Bevare, formidling,
kunnskap
➢ 4 Ta vare på, formidle og øke
kunnskapen om verdiene i
området
➢ 5 Formidling og
kunnskapsspredning av
naturmangfold, kulturminner
og kulturmiljø,
jordbruksareal, natur- og
friluftsområder i form av
tilrettelegging for bruk av
området og lokale
arrangementer og/eller
utstillinger
3
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Formidling, Arrangement, kurs og
kompetanseheving

Kartlegging og istandsetting,
planarbeid

Slåttedag

1

90

Kolvik og omegn bygdelag

Minimarked håndverksprodukter mm

1

90

Mearrasámi Duodjedállu

Historiske vandringer

1

90

Mearrasámi Duodjedállu

Båtdag langs UKL-området

1

90

Kolvik båtforening

Historisk vandring: Åpning av tursti SaudiTrollholmsund med grilling

1

90

Billefjord idrettslag

Skinnkurs for ungdom

1

Kurs reparasjon av steingjerder

1

90

Intervju gammel landbrukshistorie, gjennomføres
2021 med midler far 2020

1

Innvilget 2020

Istandsetting av kulturminner/krigsminner

2

Planer for kulturminner, bygninger, biologisk
mangfold mm

2

Diverse kartlegging og formidling

2

Digital kokebok fra området

1

Innvilget 2020

Biologisk kartlegging bla innsekter, moser,
edderkopper mfl

1

90

4

Mearrasámi Duodjedállu
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Synliggjøring

Kartlegge sagn og historier knyttet til forskjellige
steder i UKL-området

1

90

Kartlegge steingjerde, rydningsrøyser, verneverdige
bygninger og lignende

2

90

Lage møtepunkter

2

90

Mearrasámi Duodjedállu

Skilting (ved E6 og langs stier)

1

100

Porsanger kommune

Mearrasámi Duodjedállu

UKL-koordinator
Samarbeidsgruppa
Opplæring lokale lag/foreninger i søknad om
tilskudd, prosjektledelse, dokumentasjon og
rapportering

1

Involvering i samfunnsplanarbeidet

1

prosess

Ferdigstille forvaltningsplan

1

prosess

Årlige handlingsplaner, planarbeid og veiledning

1

prosess

Være pådriver for, planlegge og koordinere tiltak,
drive kompetanseutvikling, veiledning,
kvalitetssikring og dokumentasjon

1

prosess

100

UKL-koordinator
Samarbeidsgruppa

6 Plan
➢ Sikre verdiene i kommunalt
planverk og således minske
arealkonfliktene i området

5

UKL-koordinator
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Kvalitetssikring av tiltak og god framdrift og
gjennomføring av tiltak - koordinator

1

prosess

UKL-koordinator

Samarbeidsmøter, planlegginger, samlinger diverse
prosessarbeid

1

prosess

Samarbeidsgruppa
Porsanger kommune
UKL-koordinator
Referansegruppe mfl

Delmål

Tiltak

7 ny næring
Tilrettelegge for ny
næringsvirksomhet i området basert
på verdiene
Skilting av turstier, ulike språk

1

100

Samarbeidsgruppa
Porsanger kommune
UKL-koordinator
Referansegruppe mfl

Sommerjobber

2

100

Guida tur med måltid

2

90

6
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Delmål

Tiltak

8 bruk naturen
➢ Oppmuntre til bruk av
ressurser fra naturen (urter,
planter, tang osv.) til bruk i
matlaging og dyrefor
Høsttakkefest

1

90

Kurs og turer i ville vekster til mat og tang og tare
kurs

2

90

7

Kolvik omegn bygdelag

