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Innledning 
Denne prosjektplanen er utarbeidet etter oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark for å planlegge 

utestående aktiviteter i forbindelse med etablering av stinettverk og skilting av dette i Goarahat og 

Sandvikhalvøya UKL.  

Prosjektet ble initiert i 2013, med to planlagte kulturstier. Det ble senere utvidet til å omfatte totalt 8 

identifiserte stier, som historisk har vært benyttet mellom bygdene i området. 

De fleste stiene har blitt gått opp, og merket temporært. Materialer benyttet varierer, og den 

regionale styringsgruppa utarbeidet for et tid tilbake en skiltplan for stiene. En rekke aktiviteter ble 

beskrevet i planen, og ny UKL koordinator ble i 2018 gitt i oppgave å fortsette arbeidet med skilting 

og etablering av stiene på vegne av styringsgruppa. 

Aktiviteter utført og planlagt er i tråd med instruksjoner i dokument «Skiltplan for stiene i Goarahat 

og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap, utarbeidet av den regionale styringsgruppa for UKL» og 

samtaler med UKL ansvarlig i Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Finnmark. 

I 2018 gikk vi opp nesten alle stiene med GPS posisjoner. Det ble også utarbeidet en plan for 

retningsskilt.  

I 2019 har vi ferdigstilt GPS posisjoner for alle stiene, og endelig skiltplan er utarbeidet (se rapport fra 

Jeff Blincow i Vedlegg 1). Det ble bestemt at en av stiene fra Kolvik til Aigir er i så dårlig forfatning i 

starten av stien at man kan skade seg dersom man skal følge den opprinnelige traseen. Denne er 

derfor foreløpig tatt bort i fra planen (se kart i Vedlegg 1). 

Det har også blitt satt ut 7 søppelkasser, og disse skal være plassert ute i starten og slutten på 

enkelte stier som et prøveprosjekt. Midler for tømmeregime blir reservert for 2020. 

 

 

  



Prosjektaktiviteter 
 

Aktivitet Planlagt 
Dato 

Ferdigstilt Ansvar/utført av 

Kartlegging og GPS posisjoner Aug 18 Aug 18 Jeff Blincow 

Ferdigstilling av plan for skilting Jul 19 Sep 19 Jeff Blincow 

Søknad for skilting langs stier på FeFo grunn Nov 19 Nov 19 Sissel Goodgame 

Ferdigstille tekst til alle skilt  Mai 20  Samarbeidsgruppa 

Produksjon stiskilt med stolper Juni20  Sissel Goodgame 

Produksjon av markører Jun 20  Sissel Goodgame 

Utplassering av stiskilt og markører Fase 1 Mai 20  Sissel Goodgame 

Utplassering av stiskilt og markører Fase 2 Jun 20  Sissel Goodgame 

Utredning Fase 3 Jun 20  Sissel Goodgame 

Avklaring og eventuelle utbedringer Fase 3 Jul 20  Sissel Goodgame 

Utplassering av stiskilt og markører Fase 3 Jul 20  Sissel Goodgame 

Utredning Fase 4 Jul 20  Sissel Goodgame 

Avklaring og eventuelle utbedringer Fase 4 Aug 20  Sissel Goodgame 

Utplassering av stiskilt og markører Fase 4 Aug 20  Sissel Goodgame 

Prosjektslutt og evaluering Nov 20  Sissel Goodgame 

 

Kartlegging og GPS posisjoner 
Jobben med kartlegging, måling og GPS posisjoner har blitt utført i 2018. Det er også belyst hvilke 

stier det trengs noen justeringer på, og hvilke som allerede har blitt justert for å lede turgåere 

utenom private eiendommer og forbi hindringer og områder mindre egnet for trafikk.  

Endelige navn på stier og til bruk på navneskilt blir avgjort sammen med Lokal samarbeidsgruppe. 

Opprinnelige stinummer og beskrivelse av trasé Nye navn etter GPS markering 
og oppmålinger i 2018 

1. Billávuotna over Suovdevárri til Gálggošluokta A og B 

2. Ommotčohkka over fjellet til Činavuohppi E, F og G 

3. Geahtarohtu til Sarvvervuotna M 

4. Gálggošluokta/ Cuoppogieddi til Sarvvesvuotna over 
fjellet 

D og H 

5.  Cuoppogieddi via Sátnjaluokta til Činavuohppi C 

6.  Sarvvesvuotna langs sjøkanten til Goarahat K 

7. Sarvvesvuotna til Áigir via Ruoššaleahkki J 

8. Áigir til Goarahat over fjellet L 

 

 

Produksjon av skilt med stolper 
Lokal samarbeidsgruppe har krav om at alle retningsskilt skal lages i naturlig materiale, som ikke 
stikker seg ut i naturen. Det vil bli behov for skilt i hver ende av hver enkelt sti, og der stier krysser 
hverandre.  
Oversikt over antall skilt nødvendig finnes i vedlegg 1. 



Produksjon av markører 
De fleste løypene er allerede merket med forskjellige typer markører, noen steder er det benyttet 

oppkuttede veistaker knytt opp i trærne. Dette er en veldig synlig måte å merke på hvor det er trær, 

og hvor man er avhengig av merking vinterstid, men bruk av markører malt med UKL-fargene vil nok 

også fungere fint utenom vinterstid. Andre typer markører er ikke så miljøvennlige, med bruk av 

plastposer/remser i trærne, som bør byttes ut så raskt som mulig.  

Lokal samarbeidsgruppe har uttrykt at det er viktig med nok markører til at turgåere kan se neste 

markør for hver markør de står ved, slik at man forhindrer at folk går seg vill. 

UKL markørene vil mest sannsynlig bli produsert i tremateriale, med malt UKL-merking (band med de 

to grønnfargene, med hvit farge imellom). Denne jobben behøver ikke maskinell bearbeiding, så 

dette kan bli gjort av et lag/forening. Hvor det er trær eller berg langs stien, som egner seg til å males 

på, kan disse males som en del av aktiviteten med å utplassere markører/merke stier. Hvor markører 

virker best opphengt i trærne, må det vurderes utseende og farger for at turgåere skal legge merke til 

dem. 

Utplassering av stiskilt og markører 
Fase 1: Stiene A, K og L vil først bli merket og gjort klare for turgåere så tidlig som mulig (fase 1).  

Fase 2: Stiene som ikke behøver teknisk utbedring eller omdirigering vil deretter bli merket. Disse 

stiene er B, D, E, F og H. Aktiviteter forbudet med fase 2 er:  

• Planlegging av antall stiskilt og tekst for disse 

• Produksjon av stiskilt 

• Utplassering av stiskilt og markører (inkl. markeringer på trær hvor mulig) 

Fase 3: Resterende stier behøver litt mere planlegging og muligens fysisk arbeide for å tilrettelegge 

for bruk av turgåere.  

Sti C er for så vidt klar til å merkes og tas i bruk, men UKL merking kan komme i konflikt med 

merking av sti til/fra Trollholmsund. Dette må sees nærmere på, for å avgjøre hvordan man 

kan unngå forvirring. 

Sti J må omdirigeres på grunn av vanskelig terreng. Den opprinnelige stien går på utsiden av 

et gjerde, og er overgrodd og vanskelig å gå. Det er foreslått at stien kan omdirigeres til å gå 

innenfor gjerdet på tilliggende jorde. Grunneiers tillatelse må i tilfelle innhentes, og 

tilrettelegging må utføres for å komme over gjerdet på begge sider. Dersom grunneier ikke 

går med på å omdirigere traséen, må det teknisk utbedring av eksisterende trasé før denne 

stien kan tas i bruk. Det er vanskelig å budsjettere kostnader i forbindelse med dette, så et 

estimat er nødvendig. 

Aktiviteter forbundet med Fase 3 vil bli: 

• Kontakt med Porsanger Kommune for avklaring av skilting for sti C, for å hindre at UKL 

skilting kommer i konflikt med eksisterende skilting til/fra Trollholmsund 

• Kontakt med grunneier for å undersøke om man kan få tillatelse til omdirigere sti J til å gå 

innenfor gjerdet langs utkanten av jordet, evt. utbedring av eksisterende stitrasé 



• Planlegging av antall stiskilt og tekst for disse 

• Produksjon av stiskilt 

• Utplassering av stiskilt og markører (inkl. markeringer på trær hvor mulig) 

Fase 4: De to siste stiene, G og M behøver ytterligere planlegging, før disse eventuelt skal bli tatt i 

bruk. 

Sti G har ingen eksisterende markører, slik som de andre stiene, og må gås opp for å finne 

opprinnelig trasé. Deretter må den markeres med stiskilt og markører. Denne stien bør nok 

forberedes og åpnes, da den forbinder stiene C, D, F og H. 

Jeff Blincow har stilt spørsmål om sti M. Han kunne ikke enkelt finne denne, som skal gå fra 

Geahtarohtu til Sarvvervuotna. Han har stilt spørsmålet om denne stien i det hele tatt vil bli 

brukt om man går den opp. Omtrent samme trasé er i bruk om vinteren som scooterløype fra 

Billefjord til Sandvik, men man kan vanskelig se om det er en attraktiv sti å gå om sommeren. 

Den krysser også et forholdsvis stort jorde, hvor det er usikkert om grunneier ønsker å ha 

turgåere til å krysse.  

Det kan, imidlertid, tenkes at man kan lage en sløyfe med skilting fra denne stien, slik at det 

er mulig å starte i Indre Billefjord-området til Kolvik, for så å gå tilbake til Indre Billefjord via 

stiene H, F, E og A (se kart i Vedlegg 1). Et annet alternativ, for de som ønsker en lang tur, kan 

man ta sløyfa via Trollholmsund og Sandvik, og tilbake til Indre Billefjord via stiene C, B og A. 

Styringsgruppa bes ta en beslutning om denne stien skal etableres og tas i bruk, før arbeide 

settes i gang, da man vil måtte bruke litt ekstra ressurser for å klargjøre denne traséen. 

Aktiviteter forbundet med Fase 4 vil bli: 

• Beslutning om sti G og M skal inngå i UKL stinettverket 

• Første oppgang og temporær merking av stien(e) 

• Planlegging av antall stiskilt og tekst for disse  

• Produksjon av stiskilt 

• Utplassering av stiskilt og markører (inkl. markeringer på trær hvor mulig) 



 

Foreløping budsjett 
Budsjettet for prosjektet er foreløpig ikke komplett, da det gjenstår å skaffe pris for materialer og inngå avtaler med de som skal gjøre jobben med merking 

og skilting. Det er også vanskelig å avgjøre hvor mange stiskilt man behøver, uten å a sett nærmere på dette. Noen av skiltene vil bli kombinert med skilt satt 

opp i tidligere faser, hvor det bare blir nødvendig å feste på et nytt markeringsskilt på en skiltpåle allerede satt opp for andre stier. 

# Aktivitet Antall Pris Beløp Kommentar 

1 Sjekk, oppmålinger, oppdatering av kart, rapport 36 t 250,-   9 000,- Aktivitet utført av Jeff Blincow 

2 Administrasjon av prosjektet, UKL-koordinator 2018 15 t   Aktivitet utført av Sissel Goodgame 

3 Justeringer og endelig plan  34t   Aktivitet utført av S Goodgame/J Blincow 

3 Markører, tremateriale og maling for samtlige stier    Tilbud ikke innhentet 

4 Skilt, materiale, produksjon, logo Fase 1 6   Stiene A, K, L 

5 Transport av skilt og markører Fase 1    Tilbud ikke innhentet 

6 Utplassering av skilt og markører Fase 1 40 t 250,- 10 000,-  

7 Skilt, materiale, produksjon, logo Fase 2 8-10   Stiene B, D, E, F, H 

8 Transport av skilt og markører Fase 2    Tilbud ikke innhentet 

9 Utplassering av skilt og markører Fase 2 40 t 250,- 10 000,-  

10 Skilt, materiale, produksjon, logo Fase 3 8-10   Stiene C, J 

11 Transport av skilt og markører Fase 3    Tilbud ikke innhentet 

12 Utplassering av skilt og markører Fase 3 20 t 250,-   5 000,-  

13 Sjekk, oppmålinger, oppdatering av kart, rapport 
Fase 4 

15 t 250,-   3 750,-  

14 Skilt, materiale, produksjon, logo Fase 4 5-6   Stiene G, M 

15 Transport av skilt og markører Fase 4    Tilbud ikke innhentet 

16 Utplassering av skilt og markører Fase 4 20 t 250,-   5 000,-  

17 Administrasjon av prosjektet, UKL-koordinator 2019 30 t   Timepris ikke avtalt 

 



 
 

 

Plan for åpning av stier  
 

Gangsti A 

Denne stien er klar til å tas i bruk, og jeg så faktisk at noen brukte den. Denne er klar til å merkes og 

tas i bruk, og trenger liten innsats ved å kontrollere de allerede eksisterende markørene som henger i 

trærne. Det er et punkt omtrent halvveis som krever et navn / skiltpunkt (hvor den krysser Sti F, 

merket med E på kartet). 

Gangsti B 

Denne stien er klar til å merkes og tas i bruk. Den er koblet til sti C & D, og trenger bare skilting Ruten 

har blitt endret i nærheten av veien på Njaga (70 ° 19'15.90 "N, 25 ° 9'45.89" E), i forhold til 

opprinnelig sti, for å kobles sammen med C & D. 

Gangsti C 

Denne stien er klar til å tas i bruk, men er ikke et komplett sett med markører og må merkes. Ruten 

har blitt endret ved Njaga (70 ° 19'15.90 "N, 25 ° 9'45.89" E) for å gå vest for et jorde og bort fra 

bebyggelse. 

Gangsti D 

Dersom denne stien blir markert, er den klar til å tas i bruk. Den har et nesten et komplett sett med 

markører, men mange har falt ned. Det blir verre jo nærmere du kommer til Njaga. Når du går fra sør 

mot Sandvik, er stien merket i starten. Merkingen blir verre etterhvert, men man vil sannsynligvis 

ikke gå seg vill i denne retningen. Merkingen var dårlig nok for meg å gå feil. Jeg gikk fra nord og 

mistet bare en markering, som hadde falt ned, og tok feil retning. 

Ruten har blitt endret ved Njaga (70 ° 19'15.90 "N, 25 ° 9'45.89" E) for å gå vest for et jorde og bort 

fra bebyggelse. 

Gangsti E 

Dette er en kort forbindelse mellom stien A og veien ved (70 ° 18'40.74 "N, 25 ° 5'40.14" E), og er 

meget nær slutten av stien F. På skiltene kan det f.eks stå en pil til «F» på ene siden (fra A), og til «A» 

på den andre siden (fra veien).  

Gangsti F 

Denne stien er klar til å tas i bruk, og har et komplett sett med markører. Ruten har blitt endret nær 

veien ved (70°18'41.89"N, 25° 5'44.11"E) for å gå øst for et jorde og bort fra bebyggelse. 

Gangsti G 

Denne stien er ikke klar, og det er ingen markeringer for denne. Dersom denne stien skal bli en del av 

nettverket av stier, må den gås opp igjen og markeres. 

Gangsti H 



 
 

Denne stien er klar til å tas i bruk, og har et komplett sett med markører. Sti D burde bli gått opp og 

re-markert for å bli koblet med sti H, da D og H burde vært en sammenhengende sti.  

 

Gangsti J 

Denne stien blir foreløpig tatt ut av planen, da begynnelsen av traseen er farlig. Alternativ trase må 

eventuelt lages. 

Gangsti K 

Denne stien er klar til å tas i bruk, men har ingen markeringer. 

Gangsti L 

Denne stien er klar til å tas i bruk, den har fullt sett av markører og er godt skiltet.  

 

Prioritet og skilting 
Fase 1 – og klar til å brukes 

Gangstiene A, K & L 

Gangsti A 

Denne stien er klar til å tas i bruk. Den må kontrolleres en gang til: De allerede eksisterende 

markørene krever kontroll og noen flere må legges til. Skilt er påkrevd i hver ende. Det første skiltet 

kunne settes like sør for butikken på E6, som ville gi stien mye høyere profil. Det er et punkt omtrent 

halvveis som krever et navngitt punkt med to skilt for å knytte den til sti F. 

Number Positioning and direction Label and distance 

1 70°18'25.14"N, 25° 3'50.23"E (NE 
040O) 

Sandvik - 3.3km 

2 70°18'46.45"N, 25° 5'34.13"E (West 
270O) 

Indre Billefjord - 1.3km 

3 70°18'46.45"N, 25° 5'34.13"E (North 
000O) 

Sandvik - 2km 

4 70°19'20.12"N, 25° 8'8.33"E (West 
280O) 

Indre Billefjord - 3.3km 

 

Gangsti K 

Denne stien er klar til å tas i bruk, men mangler merking. Den kunne bli markers som «Kystrute», og 

behøver kanskje ikke markeringer, annet enn 6 skilt. 

Number Positioning and direction Label and distance 

1 70°17'3.65"N, 25° 5'51.22"E (South 
190O) 

Goarahat - 5.3km 

2 70°16'49.58"N, 25° 6'39.51"E (South 
190O) 

Goarahat - 4.1km 

3 70°16'6.89"N, 25° 4'53.95"E (ENE 
080O) 

Kolvik - 3km 



 
 

4 70°15'55.55"N, 25° 4'42.59"E (South 
170O) 

Goarahat - 1.8km 

5 70°15'42.58"N, 25° 2'18.94"E (East 
090O) 

Kolvik - 5.2km 

6 70°15'45.88"N, 25° 2'16.90"E (South 
170O) 

Kolvik - km - 5.3km 

 

Gangsti L 

Denne stien er klar til å tas i bruk. Den har fullt sett med markører og er godt skiltet allerede. Det 

behøves skilt i hver ende av stien.  

Number Positioning and direction Label and distance 

1 70°15'46.95"N, 25° 2'16.13"E (NE 
030O) 

Aigirjavri - 1.4km 

2 70°16'2.47"N, 25° 4'3.84"E (West 
250O) 

Goarahat - 1.4km 

 

 

Fase 2 – trenger planlegging og utbedringer/endringer 

Gangstiene B, D, E, F & H 

Stier DFGH møtes ved innsjøen på Stuorracohjavri. Dette navnet kunne kanskje benyttes på skiltene? 

Gangsti B 

Denne stien er klar til å tas i bruk, og er koblet til sti C & D. Den trenger bare skilting. Ruten har blitt 

endret i nærheten av veien på Njaga (70 ° 19'15.90 "N, 25 ° 9'45.89" E), i forhold til opprinnelig sti, 

for å kobles sammen med C & D. 

Gangsti D 

Dersom denne stien blir markert, er den klar til å tas i bruk. Den har et nesten et komplett sett med 

markører, men mange har falt ned. Det blir verre jo nærmere du kommer til Njaga. Når du går fra sør 

mot Sandvik, er stien merket i starten. Merkingen blir verre etterhvert, men man vil sannsynligvis 

ikke gå seg vill i denne retningen. Merkingen var dårlig nok for meg å gå feil. Jeg gikk fra nord og 

mistet bare en markering, som hadde falt ned, og tok feil retning. 

Ruten har blitt endret ved Njaga (70 ° 19'15.90 "N, 25 ° 9'45.89" E) for å gå vest for et jorde og bort 

fra bebyggelse. 

Gangsti E 

Dette er en kort forbindelse mellom stien A og veien ved (70 ° 18'40.74 "N, 25 ° 5'40.14" E), og er 

meget nær slutten av stien F. På skiltene kan det f.eks stå en pil til «F» på ene siden(fra A), og til «A» 

på den andre siden (fra veien).  

Gangsti F 

Denne stien er klar til å tas i bruk, og har et komplett sett med markører. Ruten har blitt endret nær 

veien ved (70°18'41.89"N, 25° 5'44.11"E) for å gå øst for et jorde og bort fra bebyggelse. 



 
 

Gangsti H 

Denne gangstien er klar til å tas i bruk, og har et komplett sett med markører. Det er fornuftig å få re-

markert gangsti D, da H & D er kontinuerlig sti. 

 

Fase 3 – Mulig re-ruting and forvirring med Trollsholmsund ruta 

Gangstier C & J 

Gangsti C 

Denne stien er klar til å tas i bruk, men er ikke et komplett sett med markører og må merkes. Ruten 

har blitt endret ved Njaga (70 ° 19'15.90 "N, 25 ° 9'45.89" E) for å gå vest for et jorde og bort fra 

bebyggelse. Skilting kan komme i konflikt med skilting til og fra Trollholmsund. Dette må sees videre 

på, og evt samarbeide med dette prosjektet.  

Gangsti J 

Den nordlige delen langs kanten av jordet er ikke egnet for lett gange. Omlegging av stien over jordet 

innenfor gjerdet ville hjulpet (se Gangsti J ovenfor). Denne stien er derfor tatt ut av planen i denne 

omgang. 

 

Fase 4 - start fra scratch 

Gangsti G 

Ruten til denne stien er ikke klar og det er ingen markører langs denne ruten. 

Gangsti M 

Det var uklart hvor denne stien ender, og hvem eventuelt ville bruke den. 

 

Lakselv, 18. november 2019 

 

Sissel Goodgame (sign.) 

UKL-koordinator 


