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Dato/tid:

Onsdag 27. Mai 2020 kl. 09:00 – 12:00

Sted:

Teams

Innkalt:

Randi Melgaard
Emma Kristensen
Terje Bøe
Fra administrasjonen møter:
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Stephen Wickler

Børge Larsen
Svein Spjelkavik
Julie Sæther

Ole Martin Hammer
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Stian Fleines

Saker til behandling:
Sak 22/20

Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 27. mai 2020

Sak 23/20

Geopark

JF

20 min

Sak 24/20

Navneskifte på noen av våre museumsanlegg

GAJ

20 min

Sak 25/20

SKREI – status og utfordringer

GAJ

20 min

Sak 26/20

Møteplan for høsten 2020

Sak 27/20

Hurtigrutemuseet – status og fremdrift

Sak 28/20

Orienteringssaker

5 min

10 min
BP/LV/JH

20 min

1.

«Gaia Vesterålen» - presentasjon og drøfting av søknad

BP/AH

10 min

2.

Økonomi og korona sitasjonen

OMH

20 min

3.

Lofotr – fremdriften i utviklingsprosjektet

MFL

10 min

4.

Billettering av skolebesøk – innføring av felles retningslinjer

GAJ

10 min

5.

Endringer i organisasjonen, - evaluering av FoU

GAJ

10 min

6.

Konsolideringsavtaler/reforhandlinger

GAJ

10 min

Sak 29/20

Eventuelt

Sak 30/20

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. Mai 2020

10 min
5 min
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Sak 22/20

Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 27. mai 2020

Forslag til vedtak:
«Innkallingen ble godkjent»

__________________________________________________________________________________
Sak 23/20 Geopark
Saksbehandler: Jon Framnes
Viser til saksutredning i eget vedlegg.
Forslag til vedtak:
«Vi innstiller på at Museum Nord formelt overtar og viderefører geoparkprosjektet som ble initiert av
Ofoten Friluftsråd og Ofoten regionråd (se vedlegg). Med mål om å bli tatt opp i UNESCO Global
geoparker.»

Vedlegg :
-

Saksutredning
Rapport fra forprosjekt
Ananlyse av geologiske ressurser
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Sak 24/20 Navneskifte på noen av våre museumsanlegg
Saksbehandler: Geir Are Johansen
Forslag til vedtak:
Følgende museumsanlegg endrer sine navn slik :
Fra «Museum Nord – Narvik» til «Narvik Museum»
Fra «Vesterålsmuseet» til «Melbo Hovedgård»
Fra «Norsk Fiskeindustrimuseum» til «Neptun Sildoljefabrikk»
Fra «Norsk Telemuseum» til «Radio Sørvågen - et telemuseum»
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Saksutredning
Det har over tid vært flere diskusjoner internt i Museum Nord angående de historiske navnene som
er gitt til flere av museene våre i en tid da de var selvstendige institusjoner. I dag fremstår de mer
som museale besøksanlegg. Navnene har i dag en hovedfunksjon ved å si noe om hva man som gjest
kan forvente ved et besøk. I denne sammenheng er navnene til flere av våre museumsanlegg «gått ut
på dato», og er lite hensiktsmessige i å skape de rette forventingene.
Flere av navnene innfrir ikke den nasjonale ambisjonen som ligger i navnet, som feks. «Norsk
fiskeindustrimuseum», «Norsk telemuseum». Andre navn som «Vesterålsmuseet» gir feilaktige
forventninger som ikke kan innfris ved et besøk.
I en tidlig periode valgte Museum Nord å fronte Museum Nord som et førsteledd, og deretter
egennavnet på museumsanlegget. Dette var ikke tatt i bruk de fleste steder, før det ble reversert i
2010 – 2011 av ny direktør. Narvik var ett av få steder hvor denne navneformen allerede var innført.
Det forslås nå reversert slik at navnet også her kan fremstå på egen hånd.
Vi mener at navneskifte vil ha en positiv effekt ved å gi stedene tydeligere og meningsbærende
egennavn. Det vil være et viktig første steg i forhold til å lettere kunne markedsføre stedene for det
de er, og tiltrekke et større publikum enn hva som er tilfelle i dag.
Forklarende undertekster
I tillegg til navnene vil antakelig flere av stedene få «tag-lines» som er mer beskrivende i forhold til
hva museet kan by på for den besøkende. For eksempel «Melbo Hovedgård – fra storgård til
industristed», «Neptun Sildoljefabrikk – et maritimt industrieventyr i nord». Dette er kun løse
eksempler, og slike undertekster vil kreve mer arbeid før de blir endelige.
En del av Museum Nord- familien
Tilhørigheten til Museum Nord blir markert på andre måter enn gjennom egennavnet, dette med
koblinger mot Museum Nords logo, og en tilhørende tekst. Dette gjør vi i flere sammenhenger
allerede i dag, for eksempel med tekster som «- en del av Museum Nord». Det understøttes også til
en viss grad av vår tagline «Ett museum – 1000 historier».
«Nye navn» som allerede eksisterer i lokalsamfunnene
Vi tror også at de nye navnene vil bli tatt godt imot av lokalbefolkningen og kommunene, da de fleste
av dem allikevel har levd i mange år side om side med museumsnavnene på folkemunne.
Se forøvrig notater i vedlegg fra avd. direktørene som fremmer forslagene for sine anlegg. Det kan
også komme forslag om endringer på navn på andre av våre besøkssteder fremover.
Vedlegg :
-

3 notater fra avd. direktørene
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Sak 25/20 SKREI – status og fremdrift
Saksbehandler : Geir Are Johansen
Forslag til vedtak:
«Styret ber om at innsatsen mot KUD og private aktører nå intensiveres. Styret ber også
administrasjonen om å gå videre med nødvendige tiltak for å få en ferdig justert reguleringsplan på
plass. Dialogen med SKREI eiendom as må innledes så snart selskapet er klar til å møte oss.»
Saksutredning
Vi fikk ikke uttelling på revidert statsbudsjett i forhold til SKREI, og vi ønsker å komme videre både
med finansieringsarbeidet (offentlig & privat). Arbeid med bistand fra engasjert konsulent er startet
opp. Vi har forsøkt å komme i dialog med Kulturministeren for å få til et møte, men har så langt ikke
lykkes med dette.
•

Det er behov for å trekke noen konklusjoner med bakgrunn i endret plassering av Otolitten
og ferdigstille justeringer i reguleringsplanen. RA har etterlatt seg mange løse tråder som
konsekvens av de innspillene de har gitt. De tar ikke kostnadene ved følgene av deres
anmerkninger. Videre arbeider fra LPO/ prosjekteringsgruppe faller på oss. Det må også
vurderes hvordan saken om alternativ veitrasé ned til Nyvågar skal følges opp fremover.
Dette må skje i dialog med Nyvågar/ Classic Eiendom, SKREI Eiendom og Vågan kommune. Vi
har bedt om kostnadsestimater fra LPO med underleverandører for hva dette vil dreie seg
om (se foreløpig notat fra LPO).

•

Eierselskapet er i ferd med å bli formelt registrert, og det bringer oss over i en ny fase i
forhold til videre dialog med dem. Lofotakvariet as har tidligere stilt 1 Mill. til disposisjon til
SKREI prosjektet, og dette kan vurderes opp mot behov vi nå har for å komme videre med
prosjektet. Dette må vi evt. drøfte med eierne.
Vi tenker med erfaringer fra Hurtigrutemuseet at det kan være nyttig å etablere en
samhandlingsavtale mellom oss og SKREI Eiendom as (evt. også Vågan kommune) allerede på
nåværende stadium. En slik avtale vil gjøre det klarere å forstå for alle parter hvordan vi skal
samhandle når hovedprosjekt starter opp. En diskusjon og inngåelse av en slik
samhandlingsavtale vil spare oss tid den dagen finansiering er på plass, og vi skal starte opp.
Det er også behov for nærmere dialog og prosess rundt hvordan vi går videre med
utviklingen av Lofotakvariet, - både innenfor og utenfor SKREI prosjektet. Det er sprik
imellom Lofotakvariet as ønsker om utvikling og visjonen som LPO har dratt opp for akvariet.
Eiers ønsker er også utfordrende sett fra et bygningsfaglig ståsted, og vi har en utfordring
med å lande saken med nytt SKREI akvarium som hovedelement innenfor rammen på 34 Mill.

•

Eldre avtaler mellom Lofotakvariet, Aquavisning og Pundslett Laks med diverse tilleggsavtaler
virker noe uklart for oss. Det kan være at dette skyldes nye folk inn, og at avtalene fra
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gammelt av har vært forankret hos styreleder i Lofotakvariet as og tidligere avd. direktør hos
oss. Norlaks investerer på kaipiren etter en disposisjonsrett på kaiskuret, og nå ønsker
Aquavisning å inngå avtale med XXLofoten om turer ut fra Lofotakvariet. Vi har hatt god
dialog på en samarbeidsavtale, og påpelt at vi bør også være part i en slik avtale. Aquavisning
ønsker nå å bidra til å dekke økonomisk en stilling mht. formidling på kaia.
•

Vi vurderer å etablere faggrupper til SKREI allerede på nåværende tidspunkt. Det kan være
kostnader forbundet ved dette, og det må nærmere utredes. Dette gjør vi med bakgrunn i
erfaringene fra Hurtigrutemuseet, vi ønsker å komme i gang med faglig innholdsproduksjon
til SKREI i en tidligere fase slik at vi ikke blir hengende etter i en formgivningsprosess med
utstillingsdesignere.

Direktøren redegjør nærmere i møtet for saken.
Vedlegg:
- Notat fra LPO om videre prosess mht. reguleringsplan og prosjektet forøvrig

Sak 26/20 Møteplan for styret, Høst 2020
Saksbehandler: Geir Are Johansen
Forslag til vedtak:
•

•

“Onsdag 16. – torsdag 17. September. Dette planlegges som et fellesmøte for
museumsstyrene i Nordland, samt at det settes av tid til egne styremøter for de
forskjellige styrene. (dette er datoene som passet for flest, da vi ba om
tilbakemelding på datoer) Sted:
Onsdag 11. – torsdag 12. November. Sted:___ ”

Saksutredning
Vi har vanligvis to styremøter i løpet av høsten, og vi foreslår at det ene møte legges sammen med
fellesmøte for styrene til museene i Nordland. Det andre møtet avholdes vanligvis rundt midten av
november.
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Sak 27/20 Hurtigrutemuseet – status og utfordringer
Saksbehandler : Brynjar Pettersen/ Lina Vibe/ Jarl Holstad
Forslag til vedtak:
«Styret ser med bekymring på utviklingen i forhold til fremdrift, innholdsproduksjon og økonomi, og
ber om at interne ressurser i hele Museum Nord nå omprioriteres der det er nødvendig for å løse
prosjektet på en god måte. Det må søkes å finne ytterligere finansiering til prosjektet i partnerskap
med SNH og Vernebygg as/Hadsel kommune.»
Saksutredning
Det er flere faktorer som påvirker fremdriften i prosjektet i øyeblikket, og det er også usikkerhet
rundt manglende økonomi for å løse alle tiltak slik vi kunne ønske oss. Prosjektet går fremover med
parallelle prosesser rundt utvikling og design av utstillinger (MN), byggeprosjektet (PEAB/ Vernebygg
as) og tilgjengeliggjøring og restaurering av skip (SNH). Det er særlig usikkerhet knyttet til økonomi
rundt SNH oppgaver og ansvar i prosjektet.
Det arbeides i øyeblikket med følgende i prosjektet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnskapsproduksjon i faggruppe og tekst- leveranser til Bright/Kvorning.
Arbeid med samlingene til HRM, registrering, fotografering, lagring og utvelgelse til
utstillingen.
Søknad til Innovasjon Norge om tilskudd til utvikling av kommersielle tilbud – bok, kafétilbud,
formidling/guiding og butikk. Søknad fra LND på 50% av budsjett på 2,4 mill kr.
Utbetaling av gave fra SpareBank1 Nord-Norge på 10 mill kr, som også vil utløse
gaveforsterkningsfondet på + 25%. Befaring med representant fra SNN i løpet av to uker.
Opprettet forsikringssak og engasjert advokat på grunn av vannskader om bord i MS
Finnmarken og DS-salongene. En følge av at MS Finnmarken har stått uten tak i 8-9 måneder,
og at DS-salongene ikke ble vernet tilstrekkelig etter seksjonen ble løftet inn i bygget.
Koronaforsinkelser – felles pressemelding fra Hadsel kommune, Vernebygg, Stiftelsen Norsk
Hurtigrutemuseum og Museum Nord før påske: ingen åpning sommeren 2020.
Ansettelse av driftsoperatør, skal invitere fire kandidater til intervju vi planlegger å
gjennomføre i uke 21.
I prosess - permanent stenging av dagens Hurtigrutemuseum. Med alle koronakonsekvenser
og anledning til å registrere gjenstander og bygge ned museet på en ordentlig måte, har vi
vurdert det som fornuftig at museet ikke åpnes igjen. Sykepleierutdanninga som også ligger i
Hurtigrutens Hus trenger større arealer til studie- start, som griper 120-130 kvm inn i museet.
Det vil redusere husleiekostnadene våre. Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum er involvert i
prosessen.

Ledelsen i prosjektteamet for «Nye Hurtigrutemuseet» gir en nærmere orientering i møtet om status
og utfordringer som vi står ovenfor. Det er utfordringer i øyeblikket både knyttet til fremdriften av
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utstillingsprosjektet, og i forhold til vannskader i vinter på m/s Finnmarken 1956. Det er også
oppstått mindre skader på d/s Finmarken 1912. Teamet rundt gjenstandsregistrering og arbeid med
å skaffe oss riktig utvalg av gjenstander er også sårbart.

Sak 28/20 Orienteringssaker
Saksbehandler: Flere

1. «Gaia Vesterålen» - presentasjon og drøfting av søknad

BP/AH

10 min

2. Økonomi og korona sitasjonen

OMH

20 min

3. Lofotr – fremdriften i utviklingsprosjektet

MFL

10 min

4. Billettering av skolebesøk – innføring av felles

GAJ

10 min

5. Endringer i organisasjonen, - evaluering av FoU

GAJ

10 min

6. Konsolideringsavtaler/reforhandlinger

GAJ

10 min

retningslinjer

Forslag til vedtak:
«Styret tar orienteringene til etterretning»

Sak 29/20 Eventuelt
Saksbehandler:

Forslag til vedtak:
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Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai 2020
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Forslag til vedtak:
«Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.»

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen
Museumsdirektør
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Etablering av geopark i Ofoten
Rapport forprosjekt
Mars 2014

Forsidebilde:
Geopark Nords Poster
Design: Nicola Mulryan

Besøksadr.
Kongensgate 49
Narvik
Postadr.
co/ Narvik kommune, 8512 Narvik
www.ofotenfriluftsrad.no
Organisasjonsnr.
959469059
Bankkonto
6370 05 09046
Fakturaadresse
v/ Narvik kommune
Fakturamottak
Postboks 8993
7439 Trondheim

Tilråding
Hvorfor og hvordan videreføre arbeidet
Ved oppstart av forprosjektet var planen og oppdraget dette:
Forberede etablering av en geopark som skal bestå av et fagsenter med stilling (er) og tilknyttede
lokaliteter og besøkssteder ute i terrenget. Aktiviteter skal rettes inn mot kompetanseformidling,
FoU og reiseliv (geoturisme). Det skal vurderes å søke opptak i UNESCOs nettverk for europeiske
geoparker innen 2015. Det var søkt finansiering av et 3-årig prosjekt. Prosjektets ramme og året 2013
ble mindre forutsigbart enn antatt, og arbeidet ble nedjustert i forhold til opprinnelig plan.
Det er gjort viktige erfaringer i forprosjektet som underbygger at det bør satses og etableres en
geopark i Ofoten. Geologien er godt kartlagt både mht. mineraler og geodiversitet, og det er gjort
mye arbeid knyttet til formidling som kan brukes i en utvidet sammenheng. Ressursanalysen viser at
det er mye å hente rundt temaet geologi og mineraler som opplevelse. Det er mange spesielle tema
og lokaliteter med potensiale, så vel i Ofoten som i naboregionene, på begge sider av riksgrensa. Skal
man lykkes må disse tilrettelegges og forvaltes på en kvalifisert og respektfull måte.
Innspillene i seminaret 22.4.2013 og inntrykkene fra nettverk i inn- og utland; Sveits, Hardanger og
Lom samt Italia, bekrefter prosjektgruppas vurderinger om at hovedmålgruppa for geopark arbeid
bør være barn og unge, og at det bør legges til rette for mangfoldige lærende opplevelser.
Om man ønsker å bruke geologi, natur og
opplevelser i utvikling av omdømme og
reiselivsaktiviteter, må det forankres bredt. I en
region som Ofoten der mange lokalsamfunn er
bygd opp på bergverk og avleda virksomheter, bør
forståelsen for geologi og mineraler komme inn
med morsmelka. Det er viktig å bygge
kunnskaper, dvs. bevissthet og begeistring.
Geologi som opplevelse er viktig for generell
forståelse og har et stort potensiale som
opplevelsesnæring. Et solid kunnskapsgrunnlag i
barnehage og skolens barnetrinn vil være en god
og langsiktig investering. Rolv Dahl, NGU,
oppsummerte i seminaret 22.4. dette slik:
Først må det avklares hvor stor en slik park skal være. I en avklaringsprosess må man også finne ut hva som er
unikt med geologien i denne regionen. Et viktig moment er å ikke bare beskrive det som finnes i Ofoten, men også
sammenligne det med andre.
Det er viktig å "skynde seg langsomt" ved å skape eierskap. Det er viktig å utvikle lokale eksempler på produkter,
eksempelvis stier med informasjon om spennende geologiske lokaliteter som besøkes langs veien. Det kan være
naturfenomener eller gamle gruver. I tillegg er det viktig å bevisstgjøre skolene om mulige lokaliteter i
undervisningen, slik at de kan bli ambassadører for en framtidig geopark.

Disse rådene har vi lagt til grunn i vår anbefaling og forslag til videreføring. Ofoten friluftsråd vil ved
avslutning av forprosjektet takke prosjektgruppa og andre bidragsytere for samarbeid og innspill.
Narvik, mars 2014
Anne-Margrethe Roll/s
Hilde Normark/s

Ragnhild Sandøy/s
Lars Slettjord/ s

Eystein Markussen/s
Tor-Arne Jenssen/s
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Anbefaling
Prosjektgruppa ser mange muligheter og anbefaler sterkt at det etableres en geopark, og at det etter
forprosjektet så snart som mulig gås videre med et prosjekt for å få en geopark på plass.
Følgende organisatoriske forutsetninger bør oppfylles og tiltak prioriteres i oppstarten:
 forankring i en etablert organisasjon
 finansiering av en stilling som geopark ansvarlig/ daglig leder – med kompetanse innen geofag og
formidling
 etablering og utvikling av infosenter og visningslokaler i Narvik by
 utvalgte lokaliteter og løyper som får en særskilt tilrettelegging
 utarbeide undervisningsmateriell tilpassa ulike klassetrinn
 utgivelse av hefter for spesielle tema og utvalgte områder
 utdanning av guider
 samarbeid med samferdselsetaten og driftsselskap og om profilering og informasjon via
fergeleiene og fergene over Tysfjorden og Vestfjorden
Forankring og organisering
De to geoparkene som i dag er etablert i Norge, har begge to vært drevet fram gjennom en solid og
offensiv forankring i fylkeskommunene, politis og faglig. I Nordland er det i dag to prosjekter under
utredning/ etablering. Det er Trollfjell geopark på Helgeland og Geopark Nord. I Norge er et nasjonalt
geoparknettverk under oppbygging. En geopark behøver ikke være med i European Geoparks
network, EGN, og det er ikke nødvendig å ta stilling til søknad om opptak i EGN før i 2015.
Tidligere erfaringer med andre beslektede utviklingsprosjekter, viser at selv om intensjonen er god,
lykkes man ikke om forankringa mangler, det være seg i offentlig eller privat sektor.
Om en geopark etablering skal lykkes i Ofoten, er det nødvending med forankring i en solid
basisorganisasjon.
Friluftsrådet og regionrådet har vært aktive i denne fasen av arbeidet, vi ser ikke at friluftsrådet har
kapasitet eller ressurser til å drive prosjektet videre. Prosjektgruppa avslutter sitt arbeid i og med
forprosjektet. Det er viktig snarest å etablere en geopark med stilling(er) og konkrete aktivitetstilbud.
Det fins flere alternative organisasjonsmodeller. Man kan etablere et eget selskap, enten
a) interkommunalt selskap, IKS (som Gea)
b) aksjeselskap (AS) (som Magma)
c) stiftelse
d) eller en etablert institusjon kan ta prosjekt- og driftsansvar.
Så snart som mulig i 2014 bør det avklares hvilken organisasjon man skal velge evt. hvilken
organisasjon som tar ansvar for geopark prosjektet. Samarbeid med Statskog og industriaktørene har
lange tradisjoner i Ofoten og vil uansett modell være naturlig.
I Ofoten vil en driftsorganisasjon knyttet til Museum Nord være et alternativ. Museets virksomhet er
bygd på dokumentasjon og formidling, dets enheter i Kjøpsvik, Ballangen og Narvik er knyttet til
bergverkshistorie, og det er mange kulturminner i Ofoten som forteller om utnyttinga av mineralene
i fjellet som ressurs. Arbeidet med Geopark Nord sammenfaller i stor grad med museets strategi for
utvikling av museene i Ofotregionen. Museet dekker dessuten naboregionene Lofoten og Vesterålen
som man gjerne ser med i et geopark samarbeid.

Prosjektleder, evt. daglig leder, bør derfor sortere direkte under direktøren i Museum Nord men
være fysisk plassert i Narvik. Om det ikke blir mulig med en samlokalisering med Narviksenteret,
Biblioteket, m. fl. i Forte Narvik må man finne et annet alternativ.
Steinhuset i tilknytning til den planlagte Havnepromenaden er et meget aktuelt alternativ for
utstillinger og aktiviteter. I 2014 bør «Geopark Nord - under etablering» være part i prosessene om
arealbruken i havna og hvordan steinhuset kan brukes, mm.

Konseptutvikling
Geoparken bør i første omgang etableres i Ofoten, og prosjektgruppa har pekt ut særpreg ved
geologien. Det bør gjøres faglig kvalifiserte utredninger rundt de utvalgte temaene; gammelt
grunnfjell, fjordlandskap samt bergkunst og mytologi. Bergverkshistoria er godt dokumentert og bør
formidles aktivt.
Konseptutvikling for barn og unge, barnehage, barnetrinn og ungdomsskoletrinn samt videregående
skole bør prioriteres. Friluftsrådet utvikler aktivitetstilbudet i Lærende nettverk i samarbeid med
Newton Ofoten samt videregående skole og evt. lærerutdanninga. Modulen Stein i skolen og
barnehagen utprøves i Ofoten i 2014.

Kommunikasjon- og handlingsplan
Det er viktig å etablere en egen hjemmeside. Det må utvikles en grafisk profil som passer til
utforming av publikasjoner (foldere, hefter, bøker, mm), samt presentasjon av temaløyper,
uavhengig av hvem som er løypeholder. Kommunikasjonen vør ivaretas på flere språk; norsk, samisk,
engelsk og tysk.
Løyper og lokaliteter som er lagt til rette for publikum er det konkrete tilbudet som kommer alle til
nytte. Arbeid med løypeplaner, skilting og tilrettelegging av løyper og lokaliteter bør prioriteres.
Tilrettelegging og drift av løyper og faglige aktiviteter ute i terrenget bør organiseres som et
samarbeid med friluftsrådet og dets nettverk.
Guidede geologivandringer bør bli faste tilbud i Naturloskalenderen i hele regionen. Slike tematurer
kan med fordel gjøres som tillegg i klassiske vandringsarrangementer, f. eks Niingen-marsjen, Svarta
Bjørn-marsjen, og andre turer i regi av turlag og historielag.
Løyper og lokaliteter som tilrettelegges bør gis status som geologiske attraksjoner, i oversikten
http://www.geoportalen.no/geoattraksjoner
Det ligger til rette for et bredere samarbeid om vandringer og Geologiens dag. Arrangementer for
publikum og spesielt inviterte med film og foredrag bør prioriteres, i Vinterfestuka, og eller i året

Spesielt om Stetinden/ Stáddá
Da magasinet «Friluftsliv» i mars 2014 tok initiativ til omkamp om nasjonalfjell status, utløste det et
stort engasjement. På Facebook sida Stetind- Norges nasjonalfjell har medlemmene etablert et unikt
galleri. Engasjementet viser at Stetinden som nasjonal og internasjonal institusjon bør følges opp.
Dette vil være en naturlig oppfølging av forprosjektet å ta fram igjen og løfte tankene og erfaringene
fra Stetind-prosjektet. Det blir da viktig å lære av erfaringene fra Verdiskapingsprogrammet.
Prosjektleder har utarbeidet en egen rapport: Stetinden - ikon og nasjonalfjell i ekstremt
fjordlandskap, mars 2014.

Forprosjekt
Bakgrunn
Narvik 1940 er internasjonalt kjent. Ofotbanen og Rallarvegen er kjent langt utenfor landets grenser.
Narvik er porten til Norge med jernbanen fra Europa og øst, og vice versa. Stetinden er et
landemerke kåret som landets nasjonalfjell. Tettstedene i Ofoten er bygd opp rundt
bergverksindustri. Geologien i regionen er et skattkammer med spektakulære landskap, spennende
geologi og bergverkshistorie. Det er en stor utfordring å ta vare på denne natur- og kulturarven, både
for offentlige myndigheter og for næringsliv.
Det har gjennom et par tiår vært flere initiativ og arbeider der intensjonen har vært å etablere
geologisk museum, teknologisk senter, opplevelsestilbud bygd på geoturisme, etc. i Narvik.

Geopark konseptet fremmer samhandling mellom næringsliv og myndigheter om kulturell og
økonomisk verdiskaping basert på geologiske attraksjoner, og vil passe til de tidligere initiativ.
Det ble etter et møte i 2012 besluttet å søke å sette i gang en prosess for å etablere en geopark.

Prosjektplanen tar sikte på å etablere et geosenter og tilrettelegge løyper og lokaliteter,
publikasjoner og tilbud om ulike aktiviteter. Det skal eventuelt søkes opptak i UNESCOs program for
geologisk verdensarv og geoparker, European Network for Geoparks, EGN.
Det ble søkt om finansiering av prosjektet Etablering av en geopark med delfinansiering fra
Partnerskap Ofoten og Nordland fylkeskommune/ Statsskogsordningen.
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Etablere et geologi- og mineralsenter
Utvikle geologi som tema i omdømmebygging og stedsutvikling.
Legge til rette for kunnskapsformidling, opplevelser og verdiskapning med utgangspunkt i
geologi, fjell- og fjordlandskap og bergverkshistorie.

Organisering
Prosjekteier
Ofoten Friluftsråd

Prosjektdeltakere
Ofoten Regionråd, Narvikregionen Næringsforening, Museum Nords avdelinger i regionen, Høgskolen
i Narvik og Ofoten Friluftsråd.

Prosjektgruppe
Anne-Margrethe Roll, Ofoten Friluftsråd Ansvar: leder. Sekretariat
Eystein Markusson, Ofoten Regionråd Ansvar: politisk forankring
Hilde M Normark, Narvikregionen Næringsforening Ansvar: Forankring i næringslivet
Lars Slettjord Museum Nord, Narvik Ansvar: Oppfølging bergverkshistoriske løyper. Forankring
Museum Nord
Tor-Arne Jenssen, Ofoten Amatørgeologforening/Stiftelsen Ultima Thule Ansvar: Forankring i
kompetansemiljø, frivillige

Prosjektleder
Ragnhild Sandøy har vært engasjert som prosjektleder.

Tilrettelegging av løyper
I forarbeidet for forprosjektet ble det enighet om at tilrettelegging av bergverkshistoriske løyper
skulle inn som infrastruktur. I utgangspunktet ønsket man å skilte to løyper i hver kommune, der
minst én av løypene skulle være presentert i boka Skatter i fjell. Man tok sikte på å få finansiering via
Turskiltprosjektet i Nordland fylkeskommune. Det var også åpning for andre typer løyper, siden det i
Turskiltprosjektet skal vektlegges nærfriluftsliv og lavterskelløyper.
Friluftsrådet skulle stå som prosjekteier og sendte inn en gjennomarbeidet søknad til Nordland
fylkeskommune som ble innvilget.
Det er forutsatt avtale med løypeholdere og hver enkelt fortløpende rapporterer til prosjektleder og
med egen sluttrapport.
Disse har vært med i løypearbeidet:
Anne Margrethe Roll, Ofoten friluftsråd, leder, Lars Slettjord, Lars Børge Myklevold og Terje Holtet
fra Museum Nord og Unn-Kristin Laberg fra Evenes kommune.

Økonomi
Det ble søkt om finansiering fra Statsskogsordningen med kr. 1.500.000 for 3 år (2013, 2014 og
2015), dvs. 40 % av det totale budsjett på kr. 3.750.000.
I samråd med Ofoten regionråd ble det etter at tilsagn var gitt startet opp med prosjektleder og
prosjektgruppa, og prosjektplan og finansieringssøknad ble sendt Nordland fylkeskommune 9.4.2013.
I prosjektplanen hadde prosjektgruppa følgende plan for finansiering:

Utfra de positive signalene og Nordland fylkeskommunes satsing på geologi og geologiske
attraksjoner, forutsatte prosjektgruppa at søknaden ville få positiv behandling og fortsatte arbeidet,
da utfra regionrådet sitt tilsagn. Søknadsbehandlinga i Nordland fylkeskommune tok tid; tilsagn kom
6.8.2013 på kr. 250.000, da til forprosjekt.
I budsjettet var søknad om ytterligere finansiering via stedsutviklingsmidler og partnerskapsmidler
hos Nordland fylkeskommune planlagt sendt innen søknadsfristen 1. 9. Det ble imidlertid opplyst fra
Ola Torsteinsen at nye midler ikke kunne påregnes før tilsagnet var disponert. Stedsutviklingsmidler
skal dessuten brukes til fysiske tiltak, noe som ikke var aktuelt i 2013. Egenfinansiering var planlagt
innhentet lokalt i regionen gjennom prosjektavtaler med næringslivet og deltakere i prosjektet.

Planlagte oppgaver og aktiviteter
Det var lagt opp til en ambisiøs plan med aktiviteter fordelt på

Etablering geopark
Forberedelser og prosjektkoordinering.
Etablering med kommunikasjons- og kompetansesenter, utarbeide kommunikasjons- og
handlingsplan for de første driftsår

Kunnskapsformidling
Konseptutvikling, knytte kontakt med viktige kompetanseleverandører

FoU
Konseptutvikling FoU virksomhet, Knytte kontakt med kompetansemiljøer som driver med FoU, valg
av aktuelle forskningsområder

Geoturisme
Konseptutvikling, knytte kontakt med nettverk i geoturisme segmentet, synliggjøre og markedsføre
aktuelle produkter og tilbud, utprøving av løyper og besøkssteder

Gjennomførte oppgaver og aktiviteter
Kunnskapsformidling og Geoturisme henger nøye sammen.

Forberedelser og prosjektkoordinering
Arbeidet har bestått i utvikling av prosjektplan og finansieringssøknader.
Administrasjon med møter i prosjektgruppa, innkallinger, referater samt oppgave- og
arbeidsfordeling har vært utført
Økonomistyring og regnskap er ført av Narvik kommune.
Ressursanalyse og rapportering i siste fase er gjort i regi av friluftsrådet.

Konsept
Geografisk avgrensing
I Prosjektplanen pekte vi på muligheten av å etablere en geologisk reise fra Abisko til Å. Derfor ble
også navnet Geopark Nord valgt. Dette må ansees som en visjon på litt lengre sikt, en geologisk
reiserute har et potensiale. Geoparken bør i første omgang etableres i Ofoten.

Geologisk særpreg
Prosjektgruppa vil peke ut følgende særpreg ved geologien i Ofoten
 Fjordlandskapene
 Gammelt grunnfjell
 Bergverkshistorie
 Bergkunst og mytologi

Ressursanalyse
Gjennom et par ti-år har det vært mange initiativ og prosjekter i Ofoten som spenner fra visjonære
planer om etablering av geologisk museum og teknologisk vitensenter til vandringer, Rallarveien og
boka «Skatter i fjell». Ingen store prosjekter er så langt realisert. I forprosjektets avsluttende fase har
det vært lagt ned arbeid i å samle kunnskaper som er presentert i rapporten. Disse viser behovet for
å gå videre med mange interessante tema og lokaliteter.
Det vises til gjennomgangen i ressursanalysen Geologi, mineraler og landskap som ressurs for
omdømme og verdiskaping. Analyse av ressurser og muligheter i Ofoten. Ofoten friluftsråd, mars
2014.

Forankring
Friluftsrådet og regionrådet har vært aktive i denne fasen av arbeidet. Prosjektgruppa avslutter sitt
arbeid i og med forprosjektet, og søker finansiering av et 3-årig prosjekt. Etter forprosjektet bør det
uten noe opphold gås videre med et 3-årig prosjekt. Videreføring av bør skje gjennom et fagsenter Informasjonssenter – lokaler. Så snart som mulig i 2014 etableres en organisasjon som tar ansvar for
Geopark Npord. Det er flere alternative organisasjonsmodeller: a) Interkommunalt selskap, IKS, b)
aksjeselskap (AS), c) stiftelse, d) en etablert institusjon tar prosjekt- og driftsansvar.
Når det gjelder lokaler har vi i samråd med kultursjefen i Narvik sett en samlokalisering med
Narviksenteret, Biblioteket, m. fl. i Forte Narvik som beste alternativ. Byggestart skal skje i 2014, og
det er viktig å sikre arealer og plassering der. Om dette ikke er mulig, må man søke andre
alternativer. Det har vært kontakt med LKAB om Steinhuset på havna.
Siden det tok lang tid med finansiering og man heller ikke fikk fullfinansiering slik det var søkt, valgte
prosjektgruppa nettverksarbeid, promotering og deltakelse i EGN konferansen, samt forberede
skilting av løyper og lokaliteter.

Kommunikasjon
Visuell identitet, generell informasjon og markedsføring innen geologinettverk er vektlagt.
Prosjektgruppa valgte i april prosjektnavnet Geopark Nord. Dette for å ha åpning for samarbeid med
og inkludering av miljøer utenfor dagens Ofotregion.
Friluftsrådets hjemmeside hadde begrensninger, vi valgte derfor å etablere ei prosjektside på
Narvikregionen næringsforening. Vi etablerte også ei Facebook-side. Vi har ikke brukt sida svært

aktivt, men etter EGN konferansen har den fått en del brukere fra Europa. Det ble opprettet en enkel
Blogg via Seria, med informasjon på norsk og engelsk.
Seminaret «Skatter i Nord. Verdiskapning, geologi og mineraler» ble holdt 22.4. på Høgskolen i
Narvik, se vedlagt program. Ola Torsteinsen fylkesgeolog fra Nordland fylkeskommune, Rolv Dahl og
Ingvar Lindahl fra NGU, samt Kristin Rangnes fra GeaNor (Gea Norvegica Geopark) i Vestfold/
Buskerud var faglige foredragsholdere. Siste del av seminaret presenterte prosjektgruppa
prosjektplanen, og det var gruppearbeid med følgende oppgaver
1. Navn, kjerneområde, profil og tema
2. Organisering og finansiering
3. UNESCOs Geopark nettverk. Fordeler? Ulemper?
Deltakerne kom fra Flakstad i Lofoten til Drag i Tysfjord fra industri, forsking og museum, studenter
og pedagoger, forskere og politikere. Medvirkning og prosess underveis er viktig. I gruppene fikk vi
gode råd og forslag, og tilbakemeldinger på planen. Mange hadde meninger om navn.
Pressemeldinga før oppstartseminaret resulterte i gode oppslag i NRK, Bladet Vesterålen og Harstad
Tidende, samt på nett. Bladet Fremover fikk ikke saka med seg den gangen.
Vi har deltatt i nasjonale nettverk som Norske Parker og NGUS Geoturismekonferanse, og har lært
om andre arbeider og etablert nettverk i Norge.
Vi bestemte at vi skulle
delta med to
representanter i
European Geoparks
Network, EGN 4.-6.9.
Vi fikk slippe til med
presentasjon i
programmet og
rapporten og leverte
manus innen fristen
20.5.
Vi besluttet at om vi
skulle delta, burde
Geopark Nord
promoteres visuelt. Vi
utarbeidde derfor logo,
en poster, en artikkel og en presentasjon. Vi vektla et enkelt budskap;
posteren hadde bare ett stort bilde og navn og kontaktadresse.
NGU har bidradd med et nytt geologisk kart over Ofoten, med norsk og
engelsk tekst.
Designer Nicola Mulryan ble engasjert for å designe logo og finne et
utrykk som favner både fjell og fjord. Logoen som ble valgt er en stilisert
versjon av Stetinden. Mulryan utarbeidde deretter en poster. Det ble
utarbeidet en PP-presentasjon samt prosjektinformasjon på engelsk.

Nettverk
Vi har deltatt på møter og studieturer og kommet i kontakt med nettverk nasjonalt og internasjonalt
 Sveits Studiereise med parkseminar på Leuk slott, Norske Parker 26.-30.4.2013.
Verdensarvområder, regionalparker og geoparker (Ragnhild)
 Hardanger 2.-4.6.2013, Parkmøte i Norske Parker (Ragnhild)
 Lom, 6.-7.6.2013 Geoturismekonferansen 2013 (Ragnhild og Anne-Margrethe)
 Ascea, Italia 4.-6.9.2013 12th European Geopark Network Conference (Eystein og AnneMargrethe)

Forankring
Lokal og regional forankring er viktig. Vi har identifisert og etablert kontakt med ildsjeler og fagmiljø.
Museum Nord har deltatt aktivt med de lokale avdelinger. Engasjementet i Geopark Nord er så langt
ikke innarbeidet i Museum Nords handlingsprogram eller årsplan, men det har vært møte med
administrativ og politisk ledelse.
Engasjement og eierskap fra næringslivet er av betydning. LKAB er interessert i samarbeid om
utvikling av Steinhuset. Her blir 2014 et viktig år, i og med at LKAB og Narvik kommune skal fastlegge
planer for bruk av arealer. Også Jernbaneverket har gitt positiv tilbakemelding, og i 2014 blir det
utarbeidet en forvaltningsplan for Ofotbanen og Rallarveien. Dette er god timing.

Arrangementer og aktiviteter
Vi har hatt fokus på geologi i friluftsrådets arbeid med Lærende nettverk, og geologi ble tatt opp i
friluftsrådets nettverkssamling for barnehagene i Ofoten 22. 11.2013.
Et eget prosjekt om Stein i skolen og barnehagen 2014 er planlagt.
Det har vært geologivandringer som Naturlostilbud. Potensialet er betydelig, spesielt for å legge til
rette for barnefamilier i samarbeid med ulike turlag.
Under Geologiens dag var det i 2013 4 lokale arrangementer, og arrangørene har lagt aktivitetene
opp slik at passer for alle aldre. Flere av arrangementene er etter hvert blitt tradisjon.
I desember arrangerte vi et adventskåseri med Ingvar Lindahl. Arrangementet var et samarbeid med
Museum Nord, Næringsforeninga og Sjømannskirka. Arrangementet ble godt besøkt og ga mersmak.

Skilting og tilrettelegging av løyper og lokaliteter
Tilrettelegging av løyper og lokaliteter blir ivaretatt av friluftsrådet gjennom Turskiltprosjektet i
Nordland og i samarbeid med kommuner, skoler, museer og frivillige. Det er valgt ut
bergverkshistoriske løyper i fire kommuner, samt andre løyper, og det skal skiltes med
informasjonstavler om geologiske tema og retningsskilt langs løypa. Det er planlagt og søkt
finansiering av arbeidet med skilting av løyper via Turskiltprosjektet i Nordland. Vi søkte om kr
800.000,- og fikk tilsagn på kr 400.000,-. Det er søkt videre i 2014.
Friluftsrådet legger i samarbeid med grafisk designfirma til rette med en klassisk standard som skal
kunne brukes for alle typer vandreløyper i Ofoten. Skiltmanus og detaljplaner for skilt og plakater/
tavler er under arbeid.
Målsettinga har vært at de første løypene skal være skilta innen 30.6.2014. Det forutsettes at de
ulike løypeholderne leverer de data som skal med; manus for retningsskilt, samt løypedata, tekster
og fotos til informasjonstavler.

Etablering og organisering samt lokaler
Organisering
Det kan tenkes flere alternative organisasjonsmodeller, de to geopark organisasjonene som er
etablert i Norge er hhv. interkommunalt selskap (IKS) og aksjeselskap (AS).
Geopark Norvegica er et IKS med 2 fylkeskommuner som store eiere og 8 kommuner som medeiere.
4 ansatte + innleid hjelp til design. Tilhold i Teknologisenteret i Porsgrunn.
Magma Geopark AS har en kapital på 3,4 mill., 97 % av aksjene eies av det offentlige. 2
fylkeskommuner og 4 kommuner eier 650 av 671 aksjer á kr. 5.000,-. Andre eiere er museum,
friluftsråd, bedrifter og enkeltpersoner. 1 ansatt.
I Ofoten vil det være vanskelig uten forankring i en etablert institusjon.

Lokaler og informasjonssenter
Når det gjelder lokaler har man meldt inn et ønske om samlokalisering med Narviksenteret,
Biblioteket, m. m. som en løsning. Byggestart av Narviks nye storstue, Forte Narvik, skal skje i 2014.
Et anna alternativ er et spleiselag om å utvikle et besøkssted og informasjonssenter i havneområdet.
«Steinhuset» er et potensiale som kan ivareta flere behov; LKABS behov for et visningssted for
selskapets gjester, geoparkens behov for informasjonssenter, Visit Narviks behov for utgangspunkt
for byguiding, i tilknytning til en attraktiv Havnepromenade. Dette bør bringes inn som tema i LKABs
og Narvik kommunes arbeid med en totalplan for industriområdet gjennom 2014.

Økonomi
Tittel
Kommunikasjons- og handlingsplan
Etablering
Utvikling område "Geoturisme"
Utvikling område "FoU"
Utvikling område
"Kunnskapsformidling"
SUM KOSTNADER

Ny kostnad
250 000
250 000
350 000
0
250 000

Godkjent
225 000
600 000
1 095 000
915 000
915 000

Akkumulert
100 000
100 000
200 000
0
150 000

Rest
125 000
500 000
895 000
915 000
765 000

1.100 000

3 750 000

550 000

3 200 000

Ofoten friluftsråd har ivaretatt kostnader for i alt kr. 550 000, verdien av bidrag fra eksterne
samarbeidspartnere som NGU, m. fl. er kr 354.100 og verdien av dugnadsinnsats er ikke
dokumentert, men anslås til kr. 195.900. Prosjektregnskap samt brev fra KomRevNord er vedlagt.

Geopark Nord i media og på internett
NRK Nordland 12.4.2013 Vil etablere geopark http://www.nrk.no/nordland/vil-etablere-ny-geopark1.10983890
Web avisen 12.4.2013 http://www.webavisen.no/artikkel/7872001/vil-etablere-ny-geopark.htm
NRK Nordlandsnytt: Ukas turtips
Geopark Nord på Facebook https://www.facebook.com/geoparknord
Geopark Nord Blog http://geoparknord.blogspot.no/
Geopark Nord på Narvikregionen Næringsforening http://narvikregionen.no/wips/772262194/
Skatter i fjell – seminar 22.4.2013 http://narvikregionen.no/wips/772262194/newsId/152219844/
European Geoparks Network, EGN, http://www.europeangeoparks.org/
EGN konferansen 2012 12th European Geoparks Conference

VEDLEGG: SÆRPREG
Fjell- og fjordlandskap

Tysfjorden og Efjorden er ekstreme fjordsystemer, og Tysfjorden er med snart 1000 m
særskilt dyp. Ofoten henger sammen med Vestfjorden og har sidefjordene Herjangen,
Rombaken, Beisfjorden og Skjomen. Nord for Ofothalvøya er Gratangen som er en del av
Astafjordkomplekset.
Det har vært et ønske å etablere verdiskaping knytta til Stetinden, jfr. DNs
verdiskapingsprogram «Naturarven som verdiskaper». Da magasinet «Friluftsliv» i mars 2014
tok initiativ til omkamp om tittelen nasjonalfjell utløste det et engasjement som viser at
Stetinden som nasjonalt og internasjonalr ikon bør følges opp. Det er naturlig å ta fram og
løfte tankene fra Stetind-prosjektet i videre oppfølging av geopark arbeidet.

Gammelt grunnfjell
I Ofoten fins Nord-Europas
eldste bergarter, og her er lett
tilgjengelige lokaliteter spesielt
i Rombaken og Skjomen som
er 2.200 millioner år gamle.

Eks. Rombaksvinduet som har 1.800 -1.900 million år gammelt paleoproterozoisk vulkanisk
og sedimentært fjell. Dette området er nå kartlagt og undersøkt med sikte på potensialet for
industriell utvinning.

Bergverkshistorie
Rik bergverkshistorie og mange lokaliteter med ulik tilstand og tilgjengelighet. I boka Skatter
i fjell, 2011 er det beskrevet 38 historiske lokaliteter.
Eks.: Bjørkåsen gruver, nedlagte koppergruvene i Ballangen. Hele samfunnet er dokumentert
av Museum Nord. For å gi tilgjengelighet og forståelse av industrihistoria skal gruveområdet
skiltes 2014.

Eks. Ofotbanen ble bygd med
formål å frakte jernmalm fra
LKAB i Kiruna til isfri havn i
Narvik og er en spektakulær
reise fra vidda til fjorden. Da
banen stod ferdig i 1902 ble den
kalt Verdens 8. vidunder.
Rallarveien, dvs. anleggsvegen
og infrastrukturen i
Rombaksbotn er en del av
Ofotbanens historie.

Bergkunst og mytologi
Bergkunst og helleristninger
Regionen har lokaliteter med særprega bergkunst (slipte helleristninger) fra steinalderen.
Slike slipte tegninger i granitt finnes bare mellom Salten og Ofoten.

Eks. Valle i Finnhågen, Forselv i Skjomen, Finnbekken i Narvik, Leiknes i Tysfjord, Herjangen,
m. fl.

De fleste tegningene er godt synlige og lette å finne. Denne bergkunsten er kanskje de eldste spor etter
mennesker i Ofoten. For 5 - 9000 år siden satt det noen på de blankskurte bergene og slipte inn
dyretegninger i tilnærmet naturlig størrelse - av elg, rein, fisk, fugl og kval, o.l.

Hellige steder i samisk mytologi
Geolokaliteter som offersteiner, (siedier), hellige fjell, huldersteiner, fjellformasjoner,
kampesteiner, osv. Førkristen samisk landskapsoppfatning og religiøs praksis hang nøye
sammen fra før kristendommen fikk fotfeste.
Hellige steder har ikke nødvendigvis spor etter menneskelig aktivitet, men fjell,

steinformasjoner eller innsjøer ble tilskrevet egenskaper som helligdommer eller offersteder
(sieidi). Slike kulturminner lar seg ikke tidfeste, men er kjent fra skriftlige kilder fra 1500tallet og til muntlige kilder av i dag.
Eks. Byen Narvik ligger ved foten av Áhkunjárga, ei fjellrik halvøy med Rombakstøtta/
Áhkačohkka (1.230 moh.) og Beisfjordtøtta (1.448 moh.). Geologisk sett er disse toppene
meget spesielle av utseende og kneiser over hver sine fjorder.
Andre eks. er Kjerksteinen (Ankenes), Korssteinen (Bogen), Seiden på Seglneset (Musken,
Tysfjord), Helligtinden (Tjeldøya, Tjeldsund), m. fl.

Geologi, mineraler og landskap som
ressurs for omdømme og verdiskaping
Analyse av ressurser og muligheter i Ofoten
Mars 2014

Forord
Ofoten skiller seg ut fra øvrige landskap i landsdelen ved den store betydning bergverksdrift har hatt i mange
lokalsamfunn og tettsteder.
Gjennom et par ti-år har det vært mange initiativ og prosjekter i Ofoten. Disse spenner fra visjonære planer om
etablering av geologisk museum og teknologisk vitensenter til infrastruktur for vandringer som Rallarveien og
boka «Skatter i fjell». Ingen av de store prosjektene er så langt blitt realiserte.
Som en del av forprosjektet Etablering av Geopark i Ofoten har det vært vesentlig å kartlegge og analysere
ressurser, erfaringer og muligheter. Vi har gjort mange interessante funn vedr. tidligere initiativ og prosjekter i
Narvik og Ofoten forøvrig. Det er gjort mye viktig arbeid over tid. Gjennomgangen viser også at her er mange
spesielle geologiske fenomener som har interesse både i naturgeologisk og kulturell sammenheng, noen er av
lokal verdi, andre av nasjonal og internasjonal verdi.
Her har vi presentert noen smakebiter, regionen har mange ressurser og muligheter. Det er et åpenbart behov
for en egen kartlegging og sammenstilling av geodiversitet og utvalgte lokaliteter. Det vises til gjennomgangen i
ressursanalysen.

Narvik, mars 2014
Ofoten friluftsråd
Ragnhild Sandøy
prosjektleder
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Svaet mot Stortinden.
Foto: Ingvar Lindahl
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Innledning
Ressursene og knytta til opplevelser og læring knytta til geologien, dvs. landskapene og natur- og kulturarven i
Ofoten er stort. Intensjonen med geopark er å etablere ei ramme for å tilrettelegge tilbud og ivareta faglige
aktiviteter. Narvik er godt kjent internasjonalt som destinasjon og mulighetene til å reise til Nord-Norge via tog
er undervurdert. Interessen fra inn- og utland har vært der i lang tid. Som del av prosjektet er det oppretta en
egen blogg og ei Facebook side der særpreg og planlagte hovedaktiviteter er presentert. Geopark er et
internasjonalt begrep, og dermed er geopark konseptet i nord en tilgjengelig portal.
I denne analysen har vi presentert ressurser og muligheter; naturgrunnlaget, noen geologiske attraksjoner,
relevante initiativ og institusjoner, samt noen av de særmerka fenomener og lokaliteter vi har i regionen.
Tilrettelagte løyper og lokaliteter er mangelvare. Det samme er sertifiserte og kvalifiserte guider.
Utfordringene kan illustreres med dette brevet som friluftsrådet mottok 29.1.2014.
Fra: ...
Dato: 29. januar 2014 14:22:48 CET
Emne: Tysfjord - Geopark Trip & Film
“We live in the French Alps, in the massif des Bauges Nature Park that became a Geopark in 2011. Our team, composed of 6
people is preparing a trip to Tysfjord. The goal of this trip is to promote a new type of tourism based on an environmental
friendly approach and to make a film for the French TV (Montagne TV and Ushuaïa TV)
We will be travelling from the Alps to Narvik by train and bus with our equipment and we plan to discover Tysfjord through
paddling and skiing.
We are especially interested in visiting the most famous geological sites (such as the stone carvings) of the Nord Geopark-to-be.
We have identified a stone carving site quite easy to reach for us as it is situated next to a road and on our way back from
Tysfjord.
We will be there around April 5th-7th and we would like to visit the place with a guide, not necessarily a geologist but someone
who would tell us more about these stone carvings. Do you know anyone who could do that for us? What's more, could you
recommend some other geological interesting sites to us near Narvik, Tysfjord tourist center, Kjøpsvik or close to the E6 road
between Bognes and Narvik that we could visit with a guide?
The film we will make about our journey could show how interesting discovering Norway and the Nord Geopark through
geology can be (and by extension, other EGN Geoparks like the massif des Bauges Geopark) and it would underline the fact that
these Geoparks are reachable from anywhere in Europe by train.
We have already contacted Delphine Vallon from VisitNorway. She will help us to achieve our goal. We would like to know if you
could help us too!
If you need any further information, please contact me. Looking forward to hearing from you, ..”
Best regards, …”

Vedkommende ønsker å reise rundt, filme og fotografere geologiske attraksjoner i landskapet, som
bergkunstfelt, m.fl.. I vinter kom debatten om Stetinden opp, noe som ga reiseplanene deres en ekstra
aktualitet. Film de lager blir lagt ut på internett, og slik blir attraksjoner knytta til spektakulære berg og
fjordlandskap markedsført via jungeltelegrafen verden over. Vi kan regne med økt etterspørsel etter slike
besøk. Denne henvendelsen illustrerer etterspørsel fra et raskt voksende segment, og som i dag er vanskelig å
etterkomme, i Ofoten og landsdelen forøvrig. Kvalifiserte guider og utvalgte lokaliteter vil få stor betydning.
Gitt et senter med kompetanse og ressurser, dvs. stilling(er) som skal besørge informasjon, tilrettelagte
lokaliteter og guidede aktiviteter, kan en Geopark fylle den funksjonen vi ser mangler i dag. Utfordringa er å
løse behovet, det kan skje gjennom en samhandling og spleiselag om man ønsker en Geopark som tjeneste for
å ivareta behovet for en faglig tilrettelegging, samt utvikling av kvalifisert guidetjeneste og informasjon innen
geodiversitet, natur- og miljø i Ofoten.
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Naturgrunnlaget - geodiversitet og landskap
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Fordelinga av vegetasjonen er påvirka av forskjeller i berggrunn, lokalklimatiske forhold, topografi og
kulturpåvirkning.
I Evenes er mye av berggrunnen nærings- og baserik eller intermediær. Der finnes større arealer med marmor
som forvitrer lett og gir et svært næringsrikt jordsmonn. Ellers dominerer glimmerskifer og glimmergneis som
gir intermediære til fattige næringsforhold. Østlige deler av Narvik og store deler av Tjeldsund består av
diorittisk til granittisk gneis, bergarter som forvitrer langsomt og gir et næringsfattig jordsmonn. Evenes, Narvik
og Tjeldsund har et kystprega klima.
Jordbruket ligger for det meste i lavereliggende strøk på marine avsetninger, sterkt knyttet til de næringsrike
bergartene. Ofte opptrer jordbruksarealet i veksling med myr og skog. Mye av jordbruksarealet er i dårlig hevd
og i ferd med å gro igjen.

Landskap og topografi
For ca. 65 mill år siden var landet slitt ned til et flatt slettelandskap ala Finnmarksvidda og Nord Sverige. På den
tida gikk ennå dinosaurene rundt på jorda. Dagens Atlanterhav og Norskehav åpnet seg igjen, og de vestlige
deler av fastlands-Norge hevet seg 1 000 - 2 000 m opp. Klimaet ble mer fuktig og kjølig, og økt nedbør ga
fornyet kraft til erosjon og forvitring. Dette skapte store dalfører og svakhetssoner som senere isbreer utformet
til daler og fjorder. Noen topper fra det store slettelandskapet ser vi i dag rester av ytterst i Lofoten og på
toppen av Stetind (Tysfjord). Store mengder av sand, grus, leire og organisk materiale ble avsatt på sokkelen, og
danner grunnlag for dagens olje og gassressurser.
Landheving, erosjon og forvitring har siden påvirket landskapet til slik det ser ut i dag. Aller mest har isbreenes
bevegelser i løpet av de siste 2 millioner år påvirket landskapet. Høye fjell (som viser den opprinnelige toppen
av fjellkjeden) og dype fjorder og daler (opptil 900 meter dype) er bevis på isens omforming av landskapet. For
20 000 år siden var iskappen i Skandinavia 3 000 meter tykk, og den strakte seg helt til eggakanten langt
utenfor dagens kystlinje.
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Bargel (2003) foreslår en ny deglasiasjonsmodell som innebærer bl.a. et breframrykk og intens lokalglasiasjon,
kalt ”Lofoten event” rundt ca 13,5 ka BP. I denne perioden antas at lokale breer vokste sammen med
innlandsisen.
En isstrøm ut Vestfjorden under siste istid, dannet en av de største dreneringsveiene for den Fennoskandiske
innlandsisen og hindret store ismasser fra å nå landområdene i Lofoten og sokkelen utenfor. LofotenVesterålen hadde derfor en egen passiv lokal iskappe under siste istids maksimum og innlandsisen sin
eroderende effekt var i lange perioder liten, og det har vært lange perioder med lokalglasiasjon. Dette har satt
sitt preg på landskapet, bergrunnsmorfologien og avsetningene i Lofoten, samt havbunnsmorfologi i
Vestfjorden. Innlandsisen har dekket området og transportert erosjonsproduktene ut på sokkelen flere ganger.
De høyeste fjellområdene var ikke fullstendig dekket av is, og man antar at mange av fjelltoppene langs kysten
stakk opp over innlandsisen.
Høydeforskjellen mellom sjøflata og fjelltoppene mot riksgrensa er betydelig større enn i Lofoten og
Vesterålen, og fjellene er mer avslepne. I Evenes og Tjeldsund er fjellformene noe avrunda, såkalt paleisk, mens
fjellene lenger øst har mer alpint preg.
De store fjordene og u-dalene etter siste istid preger landskapet øst i Narvik. Dalene har store fordypninger og
terskler som demmer opp fjordsjøer. Dalretninga går fra øst til vest, slik elveerosjonen etter den tertiære
landhevinga og isens hovedbevegelse i kvartær skapte landskapet. Skjomen er et fjordlandskap danna ved disse
prosesser, der terskelen er en grunn endemorene som sjøen trenger over.
Den tverrgående dalgangen i Evenes skyldes erosjon av lettforvitrende kambro-siluriske marmor (Bargel 2001).
I et bredt belte mellom de paleiske fjellene ligger et småkupert flatland. Næringsrike avsetninger og stedvis lun
plassering i landskapet gir gode dyrkningsforhold med grasdyrking, og storfe og sau som vanligste husdyr. Mye
jordbruksmark er lagt brakk, og gjengroing prege landskapet i årene framover.
Tysfjord er et ekstremt fjordlandskap. Ut mot Vestfjorden er landskapet åpent, mens de indre deler er
oppskåret av flere trange fjordarmer omgitt av bratte fjellpartier. Mot øst er det flere isbreer. Størst er
2
Gihtsejiegna (25 km ) med Bjørntoppen 1.520 moh.. Strandflata er smal.

Berggrunnen
Grunnfjellsområdet strekker seg fra E10 i nord til Skjomfjellene i sør og har flere lett tilgjengelige lokaliteter.

"Rombaksvinduet" kalles grunnfjellsområdet som ligger i dagen rundt Rombaken i Haugfjellet, Norddalen og
Bjørnfjell. 1.800 -1.900 million år gammelt paleoproterozoisk vulkanisk og sedimentært fjell. Sammen med
fjellene i Lofoten og Vesterålen, samt Tysfjorden er dette Norges eldste bergarter.
Berggrunnen varierer i alder og opprinnelse. I følge berggrunnskart i målestokk 1:250 000 (NGU 2002)
domineres landskapet av to hovedstrukturer i berggrunnen. Områdene øst i Narvik og det meste av Tjeldsund
og ytre deler av Ballangen og Tysfjord består av prekambriske, metamorfe grunnfjellsbergarter med granittiske
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gneiser som er 1 880 – 1 750 millioner år gamle. Over disse, som en kile i landskapet, dekker kaledonske
skyvedekker områdene vest i Narvik og Evenes med glimmergneis og glimmerskifer, og med brede bånd av
marmor. Skyvedekkene kom inn med den kaledonske fjellkjedefoldinga i devon (395 – 310 mil. år siden), men
bergartene tilhører øvre allokton fra perioden kambrium til ordovicium (550 – 450 mil. år siden).
Grunnfjellsbergartene av granittisk gneis i øst og vest er rike på mineraler av feltspat og kvarts. Dette gir
bergarter som har lite næringsstoffer, de forvitrer lite, gir ofte surt og grunt jordsmonn med lite vegetasjon.
De sentrale delene er sterkere påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen, og består i hovedsak av
glimmergneis og glimmerskifer. Dette er fattige til intermediære bergarter som forvitrer noe raskere enn
gneisen i vest og øst og gir grunnlag for bedre plantevekst.
Marmoren fra kambrium - ordovicium går som band av varierende bredde gjennom Evenes og vest i Narvik.
Størst utbredelse har marmoren i Evenes, men større lokaliteter finnes også nord i Narvik. Skyvedekkene
krysser Ofotfjorden og kommer opp igjen på Ballangshalvøya.
Marmoren stammer fra havavsetninger med høyt innhold av skallfragmenter og ble metamorf gjennom den
kaledonske fjellkjedefoldingen i devon. Marmoren forvitrer lett og gir grunnlag for god plantevekst og sjeldne
planter. Forekomster av kalkstein og dolomitt gir mange arbeidsplasser i Ofoten, Tysfjord og Salten.
Forvitring i marmor og kalkstein skaper også såkalt karst-landskap med grotter og oppsprukket berggrunn.
Grottesystemet ved Trollkjerka og kalkbollene på Evenestangen er eksempler fra karst-landskapet.
Berggrunnen består i sørøst og i ytre deler av grunnfjellsbergarter, mest granitt. Enkelte steder inneholder
Tysfjordgranitten rene forekomster av kvarts og feltspat. I nordøst (omkring Gihtsejiegna) samt ei smal stripe
sørover fra Kjøpsvik, omdannede kambrosilurbergarter, mest glimmerskifer, samt kalkstein og noe kaledonsk
gabbro
Store deler av Tysfjords geologi består av gneiser og granitter (grunnfjell), bortsett fra området øst og sør for
Kjøpsvik som består av forskjellige typer skifer og kaledonske bergarter. Kalkstein i de kaledonske bergartene
danner grunnlaget for produksjon av sement i Kjøpsvik.
De harde og motstandsdyktige granittene og gneisene har gitt høye fjell og tinder med lite vegetasjon.
Stetinden og Bjørntoppen er eksempler på dette. Den flate toppen på Stetinden er rester etter Norges
opprinnelige plane landskapsoverflate før landet ble hevet opp til over 1 300 meter i tertiær tid i løpet av de
siste 50 millioner år. Isbreenes utgravinger av selve Tysfjorden har gitt en høydeforskjell på nærmere 2000
meter fra fjordbunn til fjelltopp. Det viser hvilke enorme krefter som har vært i sving. Canyonen i Hellemobotn
er gravd ut før isen forsvant.
Tysfjord er kjent for store forekomster av pegmatitter. I disse har det i mange år vært tatt ut kvarts og feltspat.
I dag er kvarts fra Tysfjord og Hamarøy råstoff for Norwegian Crystallites produksjon av super ren kvarts til
elektronikkindustrien. I disse pegmatittene finnes det også en rekke sjeldne mineraler som er interessante
både til vitenskapelige formål og for samlere.

Løsmasser
I følge kvartærgeologisk kart over Nordland (Bargel 2001) består løsmassedekket
i hovedsak av 3 grupper:
Arealer med tynt dekke av forvitringsmateriale utgjør mesteparten av grunnfjellsområdene i Narvik og
Tjeldsund. Materialet er dannet på stedet gjennom forvitring etter siste istid, og fins i relativt beskjedne
mengder. I brattlendte områder finnes ofte skredmateriale i nedkanten, f. eks innerst i Skjomen.
Arealer med torvdekke eller beskjedent humuslag. Et svakt oseanisk klima med mye nedbør fører til stor
torvoppbygging, og myr dekker store arealer bl.a. rundt Evenes flyplass. Ellers er humusoppbygging beskjeden i
tykkelse, men dekker en del areal rundt Osvatnet, på Skarsfjellet, i flatere partier i Evenesmarka, samt ved
Myklebostad i Tjeldsund.
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Marine avsetninger er trass beskjedne mengder og utbredelse, viktige fordi de gir næringsrike og gode
dyrkingsforhold. Sedimentene fins under tidligere havnivå, marin grense, og består av betydelige mengder leire
med innslag av grovere materiale. Slike avsetninger finnes først og fremst ved Vollen - Liland, Myklebostad,
området Herjangfjellet til Bjerkvik, i Ballangen, men også spredt i bukter og viker. Marin grense ligger på
mellom 50 - 70 moh.
Store områder i Narvik og Tjeldsund, samt i Ballangen og Tysfjord mangler jorddekke og beskrives oftest som
bart fjell, eller grunnlendt mark i skog med noe innslag av morenemateriale. Morene er det ellers svært lite av,
områder med tykt dekke finnes f. eks. i Evenesmarka.
Verneverdige kvartærgeologiske forekomster er kartlagt, men ikke sikra.

Skred
Skred er naturlige geologiske prosesser som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme
bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut. Skred av steinmasse kan deles inn i steinsprang,
steinras og fjellskred der steinsprang dreier seg om lite masse totalt, og blokkstørrelser innenfor hva som kan
håndteres manuelt. Steinras er større volumer og større blokkstørrelser. Fjellskred er der deler av fjell raser ut.
Deler av ei vertikal fjellside kan løsne som et resultat av forvitring. Kan dermed defineres som utrasing av
berggrunn langs sprekker og spalter.
Jordskred består av masser av stein, grus, sand, silt, leire med varierende innhold av vatn i bevegelse. Jordskred
kan utløses i perioder med mye nedbør og når massene allerede er mettet med vann. Festeplanet mellom
grunnfjell eller også grunne telelag, som løsmassene ligger på, kan bli vasket bort. Det danner et glideplan og
sannsynlighet for jordskred øker betraktelig. Jordskred kan bli utløst i skråninger med gradient over 27-30
grader, i områder uten skog helt ned mot en vinkel på 25 grader. Disse jordskred blir ofte kalt for
overflateskred.
Kvikkleireskred er også jordskred, men bør behandles som egen skredtype fordi massene opptrer på en annen
måte enn andre jordskredtyper. I områder med leiravsetninger kan havsaltet som er med på å binde leirene
sammen bli vasket ut over tid. Dette kan føre til dannelse av kvikkleire som er meget ustabil og lett kan føre til
dramatiske skred.
Snøskred er en betegnelse på et ras av snø og is ned ei fjellside eller fra en høyde til en annen. Snøskred
oppstår når tyngden av de øvre snølagene blir større enn bindekraften mellom de forskjellige snølagene. De
fleste snøskredene oppstår i skråninger med en vinkel mellom 35 og 45, og størst fare er det i skråninger på 38
grader. Skråninger under 30 grader har vanligvis liten fare for snøskred på grunn av friksjonsvinkelen til snø.
Skråninger brattere enn 60 grader er sannsynligheten liten for at det kan samle seg opp nok snø til at snøen
skal begynne å rase.
NGU/NVE har utarbeidet Skrednett med data om skredhendelser og skredrisiko og aktsomhetskart for
snøskred og steinsprang basert på en kartlegging av potensielt skredutsatte områder. De viser potensielle
utløsningsområder og utløpsområder for snøskred og steinsprang. Kartene sier derimot ingenting om
sannsynligheten for at snøskred utløses.
Kartene er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra helning på fjellsiden gjenkjenner terrenget der
utløsning av snøskred er mulig. For steinsprang er også geologisk informasjon benyttet. I modellen er det brukt
30° helning som minste bratthet for utløsning av snøskred. Fra hvert utløsningsområde er utløpsområdet
automatisk beregnet. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene, og effekten av lokale faktorer
som f. eks. skog eller eventuelle sikringstiltak er ikke vurdert.
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Grotte- og karstlandskap
Når man går tur i marka og fjellet er det få som tenker på at det under overflata er en eventyrverden med store
haller, dype innsjøer, merkelige steinformasjoner og mindre kalkavsetninger. Store grottesystemer med elver,
fosser og innsjøer strekker seg kilometer innover i fjellet. Lange stykker kan du gå oppreist, mens du andre
steder må åle deg gjennom trange sprekker. I taket henger urgamle dryppsteiner, i bunnen ligger mørkr og
stille tjern.
I Norge finnes et par tusen store og små grotter, de fleste i Salten og Rana, samt andre steder i Nordland, NordTrøndelag og Troms. Grønligrotta og Setergrotta i Rana samt grotter i Gråtådalen i Beiarn er populære
besøksgrotter. I Tysfjord er Norges dypeste grotte, den 580 m dype Råggejavre-raige. Ved Fauske er
Svarthamarhola med en underjordisk isbre, og i Sørfold har vi Tjorvekraige, landets lengste grotte.
De fleste grottene i Nordland er dannet i tilknytning til mektige kalksteinsformasjoner som stammer fra koraller
og korallrev som vokste i havet for rundt 400 millioner år siden. Under seinere fjellkjedefoldinger ble
kalksteinen utsatt for høyt trykk og temperatur som omdannet den til marmor. Omdanninga fjernet alt som
heter fossiler i bergarten, bortsett fra en liten forekomst øst i Sulitjelma.
Gjennom millioner av år har vatnet arbeidet med å løse opp berget. Karbondioksid (kullsyre) gjør vatnet surt
nok til å tære opp marmoren. I løpet av et år kan vatn arbeide seg ca. 1/10 mm ned i fjellet. Grottedannelsen
begynner når vatn under trykk siver gjennom sprekker i berggrunnen. Tverrsnittet utvides uhyre langsomt, slik
at større vassmengder kan passere. Elver og bekker tar seg ned og danner ganger og labyrinter i berget. Andre
steder har vatnet i tidas løp gravd ut haller, sjakter og hulesystemer i flere etasjer. Mens dryppstein på titalls
meter er attraksjon i grotter på sørligere breddegrader, er den vakre marmoren og formasjonene de spesielle
hos oss.
Dryppstein av beskjeden størrelse er fortrinnsvis dannet i de milde periodene mellom istidene. Grunnvatnet var
da rikt på karbondioksyd og hadde større evne til å oppløse kalken nær overflaten og avsette den igjen i hulrom
dypere nede. Aldersbestemmelser i nordnorske grotter viser gunstige vokseperioder 9 000 år etter avslutninga
av siste istid, i perioden for 90 000 til 130 000 år siden, for omtrent 200 000 år siden og i perioder for rundt 340
000, 420 000 og 640 000 år siden. Dryppstein gir detaljer kunnskap om klimasvingninger, samt når og hvor
landet var isfritt. Grottesystemene er slik viktig dokumentasjon om klimahistorikken.
Karst og grotter er meget sårbare og representerer både estetiske og forskningsmessige verdier. Verdiene i
grottene kan bli skadet/ødelagt av souvenirjegere, av industri- og utbyggingsvirksomhet, eller av vandaler.
Tilrettelegging og aktiviteter krever derfor stor kompetanse og innsikt i geofaglige tema. Det foreligger ingen
verne- eller forvaltningsplaner for noen av grottesystemene i regionen.
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Naturvern- og friluftsområder
Naturvern er i ferd med å bli verdiskaping og viktig for regioners omdømme og attraksjon. Nordland har 8
nasjonalparker, 19 landskapsvernområder og 211 naturreservater i fylket. Miljøverndepartementet har
oppnevnt lokale verneområdestyrer, etablert nasjonalparkknutepunkter og naturinformasjonssentra i
tilknytning til disse.

Verdensarv
Miljøvernminister Børge Brende varsla 24.10.2002 nye kandidater til verdensarvstatus; bl.a. var Tysfjord/
Hellmobotn valgt ut som kandidat. Dette på grunn av storslått natur og kulturlandskap som består uten
moderne tekniske inngrep kombinert med levende lulesamisk bosetting. Tysfjord henger geografisk sammen
med värdsarvområdet "Lappland" på svensk side. Det er krav til nominasjonsprosessen at lokale myndigheter

og berørte lokalsamfunn skal ha innflytelse.

Verneverdier og verneområder i Ofoten
I forhold til Nordland forøvrig er små og få områder verna i Ofoten. Her er i dag ingen nasjonalparker eller
landskapsvernområder. Vern av mineraler, bergarter og kvartærgeologiske forekomster omfattes også av
naturvernloven, men geologiske forekomster er ikke sikra siden det ikke finnes større verneområder. Dette vil
ikke si det samme som at natur og landskap er av lite verdi.

Statlig sikra friluftsområder i Ofoten
Det er stor variasjon blant de statlig sikra områdene i Nordland. I Bodø er det f.eks. sikra parkeringsarealer i
Bodømarka og større friluftsområder i utmark som f.eks. Isvika. Saltstraumen er et område med
internasjonale verdier knyttet til friluftsliv og landskap og har i flere omganger vært gjenstand for sikring
gjennom ordninga med statlig sikring av friluftsområder.
I Ofoten er få friluftsområder sikra gjennom denne statlige finansieringsordninga.
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Ramsarområder
Evenes våtmarksystem er et 4,3 km2 Ramsarområde oppretta i 2011 og som omfatter fem
separate naturreservater i Evenes og Skånland kommuner, som sammen og hver for seg utgjør
verdifulle våtmarksområder:
Tennvatn naturreservat og Myrvatn naturreservat i Skånland, oppretta 1995
Sommervatnet naturreservat, Kjerkvatnet naturreservat og Nautå naturreservat i Evenes, oppretta
1997.

Kommunevis oversikt over naturverna og statlig sikra friluftsområder
Ballangen kommune
Børsvatnet naturreservat,
Fuglevasslia naturreservat
Grunnvatnet naturreservat
Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat
Osen/Sandværet naturreservat

Storøya og småholman , 1982

Evenes kommune
Kjerkvatnet naturreservat
Nautå naturreservat
Sommervatnet naturreservat

Øysundet, 1978

Narvik kommune
Norddalen naturreservat

Rombaksbotn/Bjørnefjell ,2004
Fagernes, 2004

Tjeldsund kommune
Fjelldalslia naturreservat
Storberget naturreservat
Tjeldneset naturreservat
Nygård, sikra 1975

Tysfjord kommune
Bekkenesholmen naturreservat
Mannfjordbotn naturreservat
Ramnholmen naturreservat

Elvebakken og Straumen Sikra 1978

Gratangen kommune
Ingen områder.
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Kunst, folketru og fortellinger
Bergkunsten
Dyreberget på Leiknes er den største samlinga av den eldste typen helleristninger i Nord-Norge; Dyrefigurer i
en elegant, enkel strek danner en sammenhengende frise på et svaberg mot Tysfjorden. For 9 000 år siden som
i dag, syntes nok menneskene at utsikta mot Stetinden og Tysfjorden var spesiell vakker. Figurene er ikke hogd,
men slipt.
Elg og rein. En bjørn. En spekkhogger i naturlig
størrelse. En hare. To svaner med parallelle halser.
Alle dyrefigurene er tegnet i en lett, naturlig og
elegant strek, og det er lett å se hva de skal
forestille. De er tegnet over hverandre, så det ene
dyret overlapper det andre. Til sammen blir dette
en sammenhengende frise av dyrefigurer som løper
nedover et blankskurt svaberg.

Den tynne, hvite linja som streker opp hver figur er ikke så
lett å få øye på med det samme. Om kvelden, når sola
faller litt skrått inn over berget, ser man figurene lettere.
Foto: R. Sandøy, 2013

I området mellom Polarsirkelen og Ofoten finnes en gruppe helleristninger som er slipte, ikke hogde. De er
svært gamle, opptil 9 000 år, og gir den samme naturtru avbildninga av dyr som vi finner på Leiknes. De øvrige
helleristningene som finnes ii regionen og i et stort antall ellers i Nord-Norge er hogd, ikke slipt. De har også
gjerne en grovere, mer stilisert form. Den gruppen vi finner i Nordre Nordland skiller seg dermed kraftig ut.
Kanskje representerer de en egen kultur eller etnisk gruppe som var ulik øvrig befolkning. Det fins også hogde
helleristninger i Ofoten.
Motivene er enkle å kjenne igjen. Det vi ikke vet, er hvorfor menneskene lagde disse motivene, og hvilken rolle
figurene spilte i menneskenes liv for 9000 år siden. Kanskje mente kunstnerne at han/ ho fikk bedre jaktlykke
om han eller ho tegnet et bilde av et byttedyr? Kanskje dyrene representerer guddommer eller forfedre?
Kanskje markerer helleristningene ei grense for en klans territorium, eller et samlingssted for flere klaner?
Bergkunsten på Leiknes er Tysfjord kommunes Fotefarprosjekt og er skilta og tilrettelagt på stedet og med eget
hefte. Feltet ligger noen minutter fra fergeleiet på Bognes på E6 i Tysfjord, og er skilta fra E6 til parkeringsplass
langs en liten bygdevei. Herfra går du i 5 til 10 minutter langs stien som er merka med hvitmalte, runde steiner.
Under: Bergkunsten ved Valle i Ballangen, Det fins andre kjente bergkunstfelt: ;Forselv i Skjomen, Brennholtet ved
Finnbekken i Narvik, Herjangen, m. fl.
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Mytiske og hellige steder, tro og overtro
Geolokaliteter som offersteiner, hellige fjell, fjellformasjoner, kampesteiner, osv. Førkristen samisk
landskapsoppfatning og religiøs praksis hang nøye sammen. De helligste stedene har ofte ingen spor etter
menneskelig aktivitet. Utvalgte naturformasjoner, som for eksempel fjell, steinformasjoner eller innsjøer ble
ansett som hellige steder og hvor vi ofte finner offersteder i tilknytning til disse. Slike kulturminner er kjent fra
skriftlige kilder fra 1500-tallet og fra muntlige kilder av i dag.
I Ofoten er det mange lokaliteter som er dokumenterte i en samisk mytologisk kontekst.
Narvik by ligger ved foten av Áhkunjárga, ei fjellrik halvøy, med to steile tøtter; Rombakstøtta/ Áhkačohkka
(1.230 moh.) og Beisfjordtøtta (1.448 moh.). Áhka er det nordsamiske ordet for bestemor, gammel klok kvinne.
Jfr. Akka fra Kebnekaise, ledegåsa i Nils Holgersons underbara resa gjennom Sverige.

De to toppene er geologisk sett spesielle og markante der de kneiser over hver sin fjord og byen. Her Rombakstøtta. Foto:
Ragnhild S.
Áhkunjárga var navnet på Jubileumsgaven fra
Narvik kommune til Vinterfestuka 2006.
Musikk ved Frode Fjellheim. Urframført i
Folkets Hus, Teatersalen
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Hulder (av gammelnorske verbet hylja, «skjule», «hylle») er i norsk folketradisjon et overnaturlig kvinnelig
vesen. Huldra er ei vette i norsk folketru. Begrepet hulder blir også brukt som samlebetegnelse for
underjordiske, og i slike sammenhenger kan det også bli snakk om huldremenn (Huldrekall).
I sagnene finner vi ofte huldra som ei vakker jente med kurumpe. Huldrefolket lever i folketrua i berg og under
bakken. Det heter seg at huldra kan lokke mannfolk til seg, som blir «bergtatt» og forsvinner fra familien, for ei
tid eller for alltid. I noen sagn gifter huldra seg inn i menneskeslekter. Huldrefolk kan også stjele barn og bytte
de ut med sine egne. Disse huldrebarna er i folketrua kalla for byttinger. I sagnene spiller huldrefolket ei
mangfoldig rolle. De kan være både til ulykke og til lykke for menneska. Mange steiner kalles Huldersteinen.

Over t v: Beisfjordgubben står i flomålet innerst i Beisfjorden.
Over t h: Korsteinen mellom Bogen og Dragvika er 12 m høy. Kilde:
Gamle Evenes.

T.h. Sølvsteinen i Veggen i Evenes er beskrevet i major Peter
Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745 & av
etnograf Just Qvigstad (1853-1957) i Lappische Opfersteine und
heilige Berge in Norwegen, 1926. Sølvsteinen er et automatisk
fredet samisk kulturminne. . I Ofoten er det registrert 13 hellige
samiske steder, de fleste ved kysten.
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Bergverksindustri
Ofoten skiller seg ut fra andre regioner i landsdelen ved å ha tettsteder bygd opp rundt bergverksindustri, og
mange bergverkshistoriske lokaliteter med ulik tilstand og tilgjengelighet.

Ofotbanen er en spektakulær reise mellom vidda og fjorden. Banen ble bygd med formål å frakte jernmalm fra LKABs
gruver i Kiruna til isfri havn i Narvik. Da banen stod ferdig i 1902 ble den kalt "Verdens 8. vidunder". Rallarveien og
infrastrukturen i Rombaksbotn er en viktig del av banens historie. Foto: Trond Blomli.

Ballangen, Evenes, Narvik og Divtasvoudna/Tysfjord er kommuner med en rik bergverkshistorie. Fra 1800-tallet
har folk hatt utkomme fra fjellets skatter; det være seg skjerping, sesongarbeid eller ansettelse i store
gruveforetak
Anleggene fikk ulik skjebne. Der drifta ikke lenger var regningssvarende, sto stoller, tipper og bygninger tilbake.
De lå ofte utenfor allfarvei, få hadde grunn til å oppsøke dem, de ble etter hvert glemt. På sentrale steder, som
Bogen og Bjørkåsen, preges bebyggelse og kulturlandskap av gruvedriften som en gang fantes.
Bergverkshistoria vår handler ikke bare om anlegg som forsvant. Kjøpsvik, Drag, Hekkelstrand og Narvik har
store bergverksbedrifter som lever i beste velgående. Uttak av grusforekomster foregår flere plasser.
Befolkning og reiseliv i regionen kjenner lite til vår viktige bergverkshistorie, og få besøker de mange fysiske
minnene etter den. Museum Nord lanserte i 2009 idéen om å fortelle historia og gjøre den lett tilgjengelig for
publikum, i form av ei moderne turbok. I Ofoten Regionråd ble Museum Nords prosjekt gitt betydelig støtte i
Partnerskap Ofoten. Økonomiske bidrag har også kommet fra de fire kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik
og Evenes og fra Niingen kraftlag, Norcem, LKAB og Ballangen Næringsforum.
Boka ble utgitt i 2011 og gir en kortfattet framstilling av geologi og bergverkshistorie, forteller om utvalgte
bergverksminner, og vise fastboende og turister hvordan de kommer seg dit.
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Formasjoner og fenomener. Attraksjoner og ikoner
Ofotbanen og Rallarveien
Ofotbanen er avgjørende for LKABs totale virksomhet, og Rallarveien er en viktig del av Ofotbanens og LKABs
historie. Begge har en sentral plass i Kirunas og Narvik bys identitet. Ofotbanen er jernbanestrekninga mellom
Narvik havn til riksgrensa på Bjørnfjell, er 42 km lang og har .. stasjoner, snøoverbygg og 20 tunneler fra fjell til
fjord. Anlegget var et teknologisk mesterverk og ble i sin tid omtalt som «verdens 8. vidunder». Ofotbanen ble
elektrifisert i 1923 og er verdens nordligste elektrifiserte jernbane.
I 1898 bestemte Riksdagen og Stortinget at jernbanen mellom Gällivare – Kiruna – Ofoten fjord skulle bygges i
statlig regi både på svensk og norsk side. Bygginga på norsk side ble gjort av Norges Statsbaner fra 1898 til 1902
og med mer enn 1.500 arbeidere på det meste. Tunnelene ble først bygd med håndmakt, etter at
Hundalsfossen kraftverk ble bygd fra 1900-1901, ble luftkompressorer tatt i bruk.
For å kunne bygge en jernbane gjennom de svensk-norske fjellene måtte man først anlegge transportveier.
Verktøy, byggematerialer og proviant måtte transporteres med hest. Ofotbanen og transportveiene var et
fantastisk byggverk. Transportveien mellom Rombaksbotn og Abisko var ferdig i 1898, og togene på
malmbanen begynte å gå i 1902. Under anleggstida var det en liten by i Rombaksbotn med 70 – 80 hus og på
det meste 500 innbyggere. Da arbeidet var ferdig trengte man ikke transportveien som dermed ble overlatt til
naturkreftene. I dag er veien satt i stand som en kulturhistorisk vandringsvei, Rallarveien.
Høgskolen i Narvik og Narvik kommune har sammen med Tekna hedret arbeidere, ingeniører og kokker som
bygde Ofotbanen med en bauta ved hovedinngangen til Høgskolen i Narvik. Avdukinga skjedde 21.2.2013.
Ca. 5 mill. av Jernbaneverkets
“Kulturminnebudsjett” gikk i årene 2007 - 2011 til
Katterat stasjon og Rallarveien. På Katterat er den
gamle stasjonsparken fra 1923, turstier og
stasjonsområdet reetablert, og ”Verkstedbrakka” er
rehabilitert utvendig. I tillegg er det brukt ca. 3,1
mill. på innvendig og utvendig oppussing av
stasjonsbygningen, samt reetablering av
plattformen foran stasjonen. Hele stasjonsområdet
framstår som et levende kulturminne i daglig bruk.

Foto 1 Katterat stasjon. Foto: Njål Svingheim

Rombaksbotn Grunneier- og Brukerlag, RBG, har
tilsyn og driver skjøtsel på Rallarveien og i
Rombaksbotn. Laget brukte i 2008 ca. 2 mill. på
opprusting av Rallarveien med rasteplasser med ildsteder og benker, toaletter og skilt. Tørrmurer er reparert,
det er ryddet etter jord- og steinras, og framkommeligheten generelt er bedret. Prosjektet ble finansiert av
Innovasjon Norge, Narvik kommune, Statskog, LO Ofoten, Futurum, Ofoten friluftsråd og Jernbaneverket.
Oppgraderinga er gjennomført i et samarbeid mellom Jernbaneverket og Rombaksbotn Grunneier- og
Brukerlag.

Under:
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Narvik kommunes Fotefarprosjekt i 1997 var kulturminneløypa med LKAB, Ofotbanen og Rallarveien, med skilt og
informasjonstavler. Det ble utgitt et hefte på norsk og engelsk.

Katterat stasjon og Rallarveien er med i det nasjonale prosjektet Kulturminneløyper. Kulturminneåret 2009's
nasjonale satsing handlet om løyper mellom kulturminner som kan oppleves i form av vandringer mellom
kulturminnene, både på nett og ute i terrenget. Den nasjonale Kulturminneløypa var et løft for digital
formidling av kulturminner, ved kartfesting som gir muligheten for å kombinere sted og kulturminne. Se her
Som et ledd i Jernbaneverkets Landsverneplanen av alle jernbanens kulturminner utarbeides banevise
forvaltningsplaner. Arbeidet med en egen forvaltningsplan for Ofotbanen inkl. Rallarveien er igangsatt og
inngår i Delplan V: ”På gamle Spor og Stier”, nedlagte baner og anlegg.
Innspill til Forvaltningsplanen - Jernbaneverkets oppstartmøte av Forvaltningsplanarbeidet 22.1.2014:
 Rallarveien er regulert som friluftsområde, selve Rallarveien samt flere hus og snøoverbygg er regulert som
spesialområde kulturvern. Pålegg om å utarbeide en skjøtsels- og vedlikeholdsplan for området.
 Organisert bruk av sykkel langs Rallarveien er ikke ønskelig.


Skal bilkjøring langs Rallarveien være tillatt i hytteområdet ved Bjørnfjell




Behov for god tilgjengelighet for turister. Lokale togsett for frakt, kan gi nye muligheter.
Behov for utbedring av skader på strekninga fra jernbanespor/km. 32,4 til bru som krysser Rombakselva.



RGB finansierer drift av veien fra Sildvikmidlene Tildeling skjer i juni/juli hvert år, gir liten forutsigbarhet .



Steinhuset til LKAB ved Havna er aktuell som informasjons- og opplevelsessenter, der bl.a. historie og
kunnskap om Rallarveien og Ofotbanen vil kunne ha sin naturlige plass.



Utarbeidelse av formidlingsplan og skiltplan krever samarbeid mellom flere aktører.



Narvik reiselivsutvikling skal i 2014 utrede/se på muligheter for utvikle/drive lønnsomt reiseliv knyttet til
Rallarveien og Ofotbanen.

Et initiativ for etablering av geopark i Ofoten
20

Svarta Bjørn
«Svarta Bjørn» var ei legendarisk norsk anleggskokke på Malmbanan
(Ofotbanen). Ifølge legenden skal en same ha gitt henne tilnavnet på
grunn av hennes atletiske styrke, svarte hår og mørke øyne. Det er
ikke helt sikkert hvem denne kokka var – det kan ha vært flere
kvinner som har vært kalt Svarta Bjørn – men siden 1970-tallet har
navnet vært knyttet til Anna Rebekka Hofstad fra Helgeland. Svarta
Bjørn har med årene blitt et symbol for Narvik, Ofotbanen og
kvinnene som deltok i arbeidet med jernbanen. Ho har gitt navn tik
en egen marsj, og utnevnelsen av årets Svarta Bjørn er et av
høydepunktene under vinterfestuka.

Narvik 1940 – slaget om jernmalmen
Jernmalmen fra Sverige gjorde Narvik til et strategisk mål for de krigførende under 2. verdenskrig. 9. april 1940
ble byen invadert av ti tyske jagere med 2.000 østerrikske bergjegere om bord. Eidsvoll og Norge ble senket og i
alt 295 marinegaster mista livet. Slaget om Narvik var et av de største sjøslagene, om ikke det største. I løpet av
tre sjøslag ble hele den tyske invasjonsflåten senket, og Ofotfjorden ble landets største skipskirkegård. Slaget
stod mellom de tyske invasjonsstyrkene og de norske og allierte britiske, franske, polske styrker. Invasjonen ble
ledet av Eduard Dietl. De norske styrkene var ledet av Carl Gustav Fleischer. Slaget varte fra 9. april frem til
gjenerobringen av Narvik 28. mai og den påfølgende tilbaketrekninga av allierte styrker 8. juni 1940. Tysklands
hensikt med invasjonen var å sikre forsyninga med jernmalm fra gruvene i Kiruna og Gällivare som ble skipet ut
i Narvik. Tilgangen på denne malmen var antatt å ha avgjørende betydning for Tysklands rustningsindustri.
Dessuten var det viktig å erobre den norske flyplassen på Bardufoss.
Med 10.000 norske og 25.000 allierte soldater fra Frankrike, Polen og Storbritannia, ble tyskerne jaget fra byen.
Store deler av Narvik og nesten hele Bjerkvik var lagt i ruiner og mange sivile drept.
For første gang måtte Hitlers krigsmaskin tåle et ydmykende nederlag. Seieren skulle vise seg å bli kortvarig, 10.
juni legger de norske styrkene ned sine våpen. Konge og regjering forlater landet og tar seg over til England.
I 2009 ble det satt opp 6 minnesmerker fra Skjomnes til Bardufoss og gitt ut ei egen bok i prosjektet
Krigshistoriske landskap - Narvik 1940.
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Stetinden, Stádda, Norges nasjonalfjell
Fjellets reiser seg loddrett opp av fjorden, 1.394 moh., og toppen er helt flat. Den mektige "ambolten" kan sees
fra minst 7 prestegjeld, og fjellet har fra gammelt av vært seilingsmerke for sjøfarende. Stetinden ble første
gang besteget 30. juli 1910 av F. Schjelderup, A. Bryn og C.W. Rubenson. I 2002 ble Stetinden kåret til Norges
nasjonalfjell av NRK Reiseradioens lyttere. Dette skapte forventninger og mye kreativ aktivitet i mange miljøer
Stetinden er valgt som symbol i geopark logoen. Dette fordi fjellet er vakkert og markant, et kjent landemerke,
er et eksklusivt ekstremsport mål, granitt og har en posisjon i samisk mytologi.

Over: Fra den offisielle markeringa av
Stetinden som Norges nasjonalfjell ved foten
av Stetinden 28. juni 2003. I strålende
sommervær møtte omtrent 500 personer og
på programmet sto bl.a. taler ved Tysfjords
ordfører Leif-Kristian Klæboe,
miljøvernminister Børge Brende, Øystein
Dahle (leder av Den Norske Turistforening),
filosof og fjellklatrer Arne Næss, og Johan
Mikkel Sara (medlem av Sametingsrådet).
Kjøpsviks Sangforening framførte ”Tysfjordsangen” og “Stetind-sangen”, Tysfjord
kulturskole leste eventyr, Hålogaland
Brassensemble og NPC musikkorps spilte,
m.m. Se programmet her.
Til venstre: Det er tilrettelagt med parkering,
toalett, informasjonstavle, benker og bord på
avkjøringa, og lenger opp i bakken gapahuk
og bålplass. Ansvaret for innfallsporten er
uklart. Foto: R. Sandøy
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Gleden ved å leve naturvennlig, Stetindprosjektet
Tysfjord kommune ønska å utvikle en Masterplan for
reiseliv for å øke turistvolumet og skape arbeidsplasser
lokaler. Utfra et ønske om å utnytte Stetinden som
trekkplaster, satte kommunen i gang en studie for å
kartlegge muligheter og tiltak for å dra veksler på det
populære fjellet, Mulighetsstudie Stetind.
Målet var å gi Tysfjord kommune et grunnlag for å
gjennomføre tiltak relatert til Stetinden. Det var fokus på
bærekraft, man ønska ikke å legge opp til turiststrømmer
som påfører skader på nærmiljø, lokal kulturarv og
turistmål. Mulighetsstudien ble utført av Transportutvikling
AS i samarbeid med Sten B Aasheim i 2007.
T v.: Stetinden som motiv i kunst. ”Stetind i tåke” malt i 1864 av
Peder Balke (1804-87). Frimerket med valør 9,50 ble utgitt 2.
januar 2004 i forbindelse med malerjubileum.
Under: Tysfjord kommunes brosjyre om Stetinden, er utgitt på
norsk og engelsk.

Gleden ved å leve naturvennlig, Stetindprosjektet ble
våren 2009 valgt ut av Direktoratet for Naturforvaltning
som ett av 10 prosjekter i det nasjonale programmet
Naturarven som verdiskaper. Hovedaktørene var Tysfjord
kommune og Rådet for øko-filosofi. Huset for refleksjon
ble tegna og prosjektert med aktiviteter knytta til tittelen.
Kommunen bestilte en mulighetsanalyse av et
konsulentfirma der bl. a. Stein P. Aasheim var involvert.
En konflikt mellom aktørene medførte at prosjektet ble
avsluttet etter oppstart året. Dermed ble hverken
Stetinden og Tysfjord med videre i Naturarven som
verdiskaper.
Stetinden er blitt et viden kjent og gjevt mål for klatring og klatreekspedisjoner. Det ligger mange fotos og
videoer på nett fra mange ekspedisjoner fra inn- og utland. I TV2s serie «På tur med Dag Otto» var mandag 3.
mars 2014 lagt til Stetinden.
Da magasinet Friluftsliv i uke 9 2014 tok initiativ til å bytte ut Stetinden med Snøhætta som Norges nasjonalfjell
skapte det et stort engasjement, og mange nye meldte seg som medlemmer på Facebook gruppa Stetind –
Norges nasjonalfjell Mange har lagt ut fortellinger, fotos og videoer på denne sida som nå framstår som en
dynamisk digitalt fotogalleri. Stetindens spesielle kvaliteter er nå godt dokumentert pga. redaktørens utspill.
Stetinden er et spesielt fjell med skjønnhet, mystikk og energi som er et nasjonalfjell verdig. Det er et behov for en

elementær forvaltning og skjøtsel av atkomsten og innfallsporten ved foten av dette fjellet. Det bør nå
vurderes å gå videre med et prosjekt i tråd med Gleden ved å leve naturvennlig, som er aktualisert av utspillet,
og bør følges opp som del av geopark prosjektet.
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Trollkjerka
Trollkjerka er målt til Norges 11. lengste grotte og
ligger vest for ved Evenes flyplass.
Én inngang er et hull i bakken, ligger avsides til. Herfra er
det 40 høydemeter ned til Kirkesalen, den største grotta,
og hele 70 meter til det lavest målte punktet. Det heller
imidlertid slakt nedover, så det er ikke snakk om store
fall.
En annen inngang går via ei elv som forsvinner inn i
berget, Trollkjerringtaket.
Sentrum i Trollkjerka er Kirkesalen, et mektig rom med
dryppsteiner og bruset fra ei elv. Sakristiet, en mindre sal
rett innenfor, er derimot helt stille. En lang, smal og
imponerende høy gang kalles Oraklet.
* Er med ca. 1 million år en av de eldste grottene i landet
* Rumenske forskere kartla 2-3 km av grotta på 80-tallet
* I ett av de vanskeligst tilgjengelige områdene er det
funnet 3-4 000 år gamle bålrester og skjelettrester etter
bjørn
* Flere uoppdagede områder i Trollkjerka, med trange og
krevende adkomster

Råggejavri-Raigi
Ved Musken i Hellemofjorden ligger Råggejavri-Raigi, (grop-vass-hullet) Nord-Europas dypeste og verdens nest
dypeste naturlige karstgrotte, 597 m dyp, og verdens nest dypeste naturlige gjennomgangshule (dvs. størst
høydeforskjell mellom inngangene), og Nord-Europas dypeste karsthule. Kartlagt ganglengde er 1,9 km.
Fjellvatnet Råggejavri på platået ca. 650 m over Hellemofjorden forsvinner ned i fjellet og kommer ut som
undersjøiske kilder i fjorden. Langs dette underjordiske løpet går grotta som en serie loddrette sjakter og
horisontale gallerier. Storstupet, er et 138 m høyt underjordisk fossefall. Vatnet og kildene ble først nevnt av
geologer som kartla området, selve grotta ble ikke utforsket og kartlagt før 1968–69. Siden har den vært mye
besøkt av norske, britiske og franske grotteutforskere. Særlig etter en del turisme og adventure-travel-aktivitet
siden 1990-årene er grotta blitt svært nedslitt.
Like ved ligger det 107 m dype Bumperhullet, og også på motsatt side av Hellemofjorden ligger dype karsthuler.

Storsteinhola
Lokaliteten er ved sementfabrikkens bilverksted. I Storsteinhola ligger det steinblokker på størrelse med hus,
hulter til bulter innover. Over den første, rundt den andre og under den tredje osv. Nærmere 100 000 år gamle
isbjørnrester er funnet i grotta. Grotta er i flere år har blitt utforsket av både lokale og tilreisende
grotteforskere, og det er stadig funnet nye ganger.
.
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Vuodnabahta/Hellmobotn et geologisk skulpturlandskap
Tysfjorden er et ekstremt fjordlandskap, og Hellemofjorden
skjærer dypt inn mot det nordskadinaviske høydedraget.
Ávttje, gjelet eller kanjonen i Vuodnabahta/Hellmobotn er
en av landets største kanjoner som nesten deler Norge i to,
der landet er smalest. Kanjonen er danna av et enormt
elveløp skåret loddrett ned i berggrunnen. I dag renner det
nesten ikke vann i kanjonen. Den består av TO deler med
flat bunn, hver ca. 2 km lang og 250 m dyp. Den øvre
munner ut hengende oppe i veggen på den nedre.
Granittveggene er besatt med såkalte P-former, skålformer
som dannes ved kontakt med isbre. Fra munningen av
nedre kanjon strekker det lille Hellmobotnvatnet seg
innover, demt opp av en morene 68 moh. Morenen var
opprinnelig høyere, men er planert av hav og elver lenge
etter at isen forsvant. Vanndybden er lodda til minimum 14
m (UH, 1998), og kanjongolvet er derfor maksimalt 52 moh.
I nordveggen over vatnet på 110 moh., henger grotta
Finnkjerka, 103 m lang, 25 m høy og 12-15 m brei.
Kanjonen har i dag bekketilløp fra Gussajavre rett vest om det
skandinaviske hovedvannskillet. Katamurripasset (Njallajávrre-passet) ca.
570 moh. over vannskillet er det laveste passet mellom Rana og Narvik.
Vannskillet i Tysfjord er flytta assymetrisk vestover i forhold til det
nordskadinaviske høydedraget, som er gjennombrutt av Akkajávre, en stor
bredanna sjø mellom Akka og Kebnekajse. Geologene har hatt ulike
forklaringer.
Tidlige svenske geologer postulerte en stor smeltevannsjø øst for
vannskillet på slutten av siste istid, «Store Lule issjø», skulle være demt av
breer fra øst og fant avløp over Katamurripasset og ned gjennom
kanjonen.
Steinar Foslie (1941) påpekte manglende strandlinjer og avviste at issjøen
hadde eksistert. Kanjonen måtte være eldre.
Ragnar Dahl (1958) pekte på P-formene i kanjonveggene som viste at
kanjonen var nederodert FØR innlandsisen forlot Hellemobotn, og mente
at kanjonen var gravd ut av smeltevatn UNDER
isen gjennom FLERE istider.
Ingen av disse forklarer to-delinga av kanjonen, at golvet i nedre kanjon er
gravd mange ti-meter dypere enn havet sto da Hellemobotn var isdekt,
danninga av grotta som vender oppstrøms og som i en slik beskytta
posisjon ikke kan være danna av brenninger. (Samtlige store
brenningsgrotter i Nordland ligger eksponert mot osean bølgeaktivitet).
Amatørgeologen Ulv Holbye mener kanjonene må være danna FØR de
store istidene, og før fjellkjeden ble gjennombrutt ved Akkajávre. Han viser
til en rekke landskapsformer som korresponderer i høyde med kanjongolv
og grotteformer, og som er gjennombrutt av senere breerosjon. (Jfr.
foredrag i Norsk Geologisk Forening avd. Tromsø 21.2.2007.)
Dretvik forklarer i et masterarbeid (2013) kanjonen som resultat av
katastrofetapping av en bresjø ved avslutning av siste istid. Denne
forklaringa tar ikke hensyn til den egentlige høyden til kanjongolvet i nedre
kanjon eller forekomsten av P-formene i veggene her.

Over: På Kanåvnnå/ Kanonen i Ávttje/ Hellmogjelet i
Vuodnabahta/Hellmobotn
Til h.: Suovastiddje, "den som røyker", Sørelvfossen på
norsk. Elva kalles Njallajåhkå/ Stabburselva. I
Vuodnabahta/Hellmobotn.
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Efjorden/ Áhkávuodna
«Efjorden et av de vakreste stedene på jord - men hele Nordlandskysten er vakker». Hørnell.
«Urbaniseringen pågår og bør styres bedre. Unngå ”lost paradises” Ingvar Lindahl.

Svaet mellom Huglhornet 981 moh og Henriknesfjellet 463 moh, mot Stortinden 847 moh og Kjerna. I Efjorden.
Foto: I. Lindahl.

Frostisen /Ruostajiekŋa

Frostisen sett fra Geitvatnet, Balangen. Foto: Ingvar Lindahl
2

Frostisen er en av de største isbreene på Norges fastland, er ca. 25 km stor og ligger sør for Ofotfjorden og
vest for Skjomen i Ballangen og Narvik kommuner. Den egentlige Frostisen er en platåbre ca. 1 250 moh. som
vider seg ut sør for en skarp bergegg 1 744 moh. Fra breplatået skråner den forholdsvis slakt mot vest og sør
med bretunger ned mot 800 –1 000 moh. Mot øst henger den utover den stupbratte fjordsida mot Sørskjomen,
og når nå ned til ca. 840 moh. Storrapet, en såkalt regenerert bre som nådde helt ned i sjøen på vestsida av
Skjomen, var danna av nedrast is.
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Russvika på Tjeldøya
Russvika ved Myklebostad er en fantastisk fin plass, og ble bl.a. brukt under ungdomsarrangementene under
Markumeannu i 2010. Buldrefeltet ble oppdaga i 2006, hadde i 2009 ca. 100 etablerte problemer, og er under
utvikling. Buldreføreren for feltet i Russevika er laga av Sondre Markussen i 2009. Siden føreren ble oppdatert
har man bolta ruter og toppfester. Potensialet er stort; de fleste som er innom finner nye upussede linjer de
ønsker å gå. Steinkvaliteten stort sett finslepen granitt med mange formasjoner. Buldrefeltet utvikler seg
etterhvert som folk er der og børster mosen av ny stein.
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Porten i Taraldsviktinden
Under: Taraldsviktinden, 777moh, ved Kongsvik i Tjeldsundet. Porten er halvveis oppe i fjellet og kan sees fra veien, om du
vet hvor den er. Sondre og André er på tur opp, det er Anders som hopper. Foto: Fred Åge Hol.

Frie fossefall
Fossefall i Forsdalen på Tjeldøya. Foto: Fred Åge Hol
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Håkvikleira

Håkvikleira. Foto: Stein-Evert Pettersen og Willy Wøllo Under: Marleik funnet på Håkvikleira, Geologienms dag
2013. Foto: Oddmar Nylund
Håkøyleira er viktig biotop for
vadefugl, og viktig friluftsområde,
året rundt.
Leira er dessuten eneste kjente
marleik konsentrasjonen i Ofoten,
Lofoten og Vesterålen.
Inne i sand og leire kan du finne
noen underlige harde klumper
som kalles marleik. De kan ha ulik
form; runde, avlange
nyreformete, trekantete,
diskosform, o.l.. Inni marleikene
kan du finne fossiler av dyr eller planter, f. eks. muslingskall, sneglehus, sjøstjerner, krabber, fisk, krepsdyr,
leddmark, mm.
Marleiker blei danna når kalk løst
i grunnvannet felte ut rundt en
kjerne. Mange er fra slutten av
siste istid og er danna i havet like
etter at leira og sanden blei
avsatt. Dette kan man se i
marleiker der den opprinnelige
lagdelinga er bevart.
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Bergverkshistoriske lokaliteter og turmål
Utnyttelse av mineralressursene
Metaller:
Bals gruver, Sjangili-Rosokka, Jernformasjonen: Jernlia-Sjåfjell-Bogen-Sør-Troms, Melkedalen, Bjørkåsen,
Bruvann-området
Mineraler:
Kjeldebotn, Rånkeipen, Eiterdalen, Kjøpsvik, Bruvann, Hekkelstrand, Drag, Tysfjord-Hamarøy
Naturstein:
Vassbotn, Hekkelstrand, Kjerringneset, Hundholmen, Djupvik, Bognes
Sand, grus, pukk:
Beisfjord, Skjomen, Fiskfjord, Rombak, m.fl.
Grunnvann:
Reint vann – Victoria Water
Sluttbearbeiding av mineraler:
Bals gruver, Kjeldebotn, Kjøpsvik
Sluttbearbeiding av stein:
Kjerringneset, Hundholmen, Djupvik, flere små steinhuggerier for gravstein og bautastein)
Petterson-bruddet. Foto: Ingvar Lindahl
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Skatter i fjell lokaliteter
Disse lokalitetene er beskrevet i boka Skatter i fjell, løyper i kursiv er planlagt skilta.
Lista inneholder gruver etter drift på både grunneiers og statens mineraler. Bergdirektoratet tar ansvar for
sikring av farlige gruveåpninger etter drift på statens mineraler der den eller de som drev på forekomsten ikke
eksisterer lenger. For gruvehull etter drift på grunneiers mineraler er det normalt grunneier som har ansvar for
sikring. For definisjon av statens mineraler, se www.dirmin.no.

Divtasvuotna/Tysfjord
 Kalkstein i Gásluokta/Kjøpsvik
 Feltspat på Benasuoloj/Hundholmen
 Blyglans i Funta
 Brynestein fra Sadjemjávrre/Brynvatnet
 Feltspat under Stádda/Stetind
 Kvarts og feltspat på Ájluokta/Drag
 Kobbergruvene på Lillebotn
 Jernmalm på Stuorgiedde/Storjord
 Stetinden
Ballangen
 Bjørkaasen Gruber
 Skjerpene i Lomtjønna og Ørnåsen
 Malmen i Sinklia
 Jernmalmen i Bøfeltet
 Dolomittmarmor ved Hekkelstrand
 Sink og bly i Skårnesdalen
 Svovelkis på Olalemmen
 Skjerping ved Gulliklivatnet
 Jernlien Grube i Efjorden
 Smelteverket ved Bruksjordforsen
 Jernmalmen i Skjåfjellet







Kobbergruvene i Melkedalen
Gruvedriften i Arnesfjellet
Glimmerdriften i Rånkeipen
Kvartsen på Keiploftet
Botneidet gruver

Narvik
 LKABs utskipningsanlegg i Narvik
 Jerngruva i Fagernesfjellet
 Gamle grube ved Sildvik
 Kobber i Rombaksbotn
 Gruva på Dáskoriehppi
 Bly og sink ved Katteratvannet
 Granittbrudd ved Kjerringnes
 Arsenkis med gull i Gautelisfjell
 Sjangelis gruver og Cunojávris skjerp
Evenes
 Jernmalmen i Bogen, Åsnes til Kleiva
 Kraftstasjonen i Vassbotn
 Kobberfunn på Lakså
 Kvernsteinsbruddet i Sommervik
 Kobber og sink på Tårstad

Tysfjord:
3 forekomster med statens mineraler. Ikke gjort sikringstiltak. Ingen arkiverte opplysninger om tilstand.
Ballangen
8 forekomster med statens mineraler. Bergvesenet har gjort sikring på følgende lokaliteter: Melkedalen, Sinklia,
Olalemmen og Jernlien (Efjorden). Sist befart i 2005/2006. Sikringstilstand karakterisert som middels til god.
Narvik
5 forekomster med statens mineraler. Her er ikke gjort sikringstiltak. Ingen opplysninger om tilstand.
Evenes
3 forekomster med statens mineraler. Bergvesenet har gjort sikringstiltak ved Bogen og Tårstad. Sist befart i
2005/2006. Sikringstilstand karakterisert som middels til god.
Forekomstbeskrivelser kan finnes i mineraldatabasen hos NGU (www.ngu.no).
Forekomstkart for statens mineraler for Nord-Norge. NGU-skrift nr. 206 – Norges gruver og malmforekomster II
– Nord-Norge av Arthur O. Poulsen 1958.
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Bjørkåsen gruver og Martinstollen besøksgruve
Bjørkåsen gruver, med Martinstollen besøksgruve og oppbyggingen av samfunnet rundt.
Bergverksindustrien i Nord-Norge fikk sitt industrielle gjennombrudd omkring århundreskiftet og har vært
dominerende i næringen på 1900-tallet. En rekke gruve- og industrisamfunn reiste seg i malmleternes og

skjerpernes fotefar. Den mest omfattende gruvevirksomheten var ved Bjørkaasen Gruber AS, der man startet
undersøkelsesdrift i 1911. Gruveselskapet ble stiftet i 1913, og drifta varte til 1964. I anleggsperioden
sysselsatte selskapet ca. 450 personer, og i driftsperioden ca. 250-350 ansatte. Det var i hovedsak svovel- og
kobberkis som ble tatt ut helt ned til ca. 420 meter under hovedstollen, "Martinstollen".
Martinstollen ligger høyt og fritt i Bjørkåsen, i et vakkert kulturlandskap preget av bergverksdrift. Boliger,
kontor, sykestue, verksted og oppredningsverk står igjen fra den tida og skaper en helt spesiell atmosfære i
Bjørkåsen.
Martinstollen ble tilrettelagt som besøksgruve i 1995 og åpnet i forbindelse med Ballangen kommunes 70årsjubileum. Gruva er Ballangen kommunes ”Fotefar mot nord”- prosjekt, og er presentert i et eget hefte. Siden
har stollen forfalt. Før stollen kan gjenåpnes er det behov for betydelige tiltak med sikring, bolting og
drenering, og evakueringsruter må gjennomføres.
Det er planlagt skilting og tilrettelegging av hele Bjørkåsen Grubers ulike områder og lokaliteter.
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Spor langs sporet, Bogen i Evenes
Fra ca. 1900 til 1939 ble det drevet jernmalmgruver i Bogen. Kleiva ble tyngdepunktet for selve gruvedrifta, og
30 bygg kom opp bare på Åneset ved utløpet av Strandelva. Fortsatt kan du se mange spor etter gruvedrifta i
Bogen langs sporet, («spåret») fra
Åneset til Kleiva.
Det er stor interesse for Bogens
bergverkshistorie. I bladet
Fremover sin bildeserie på Origo,
Gamle Evenes, er det lagt ut mange
eldre fotografier under Gruvedrift.
På kulturminnedagen i 2011 deltok
mer enn 100 personer på
bildevisning og vandring langs
sporet fra Ånes til Kleiva.
Det er lagt planer for
tilrettelegging, skilting og
informasjon for å formidle
gruvehistoria i Bogen til
innbyggere, skoleelever, og
tilreisende. Kulturløypa vil også bli
ei trimløype i nærmiljøet, og være
lett tilgjengelig for skole og
barnehage.

Under: Postkort fra 1920 tallet. Tårnet til høyre er fra taubanen over Bergvikfjellet som frakta malm fra gruvene i Kleivfjellet.
De to små bygningene er finknuseverket og grovknuseverket. Neste bygg er mølleknuseriet og separasjonsverket. I
mølleknuseriet ble malmen finmalt, og i flotasjonsverket ble malmen skilt ut fra grovfjell. Grovfjellet ble så ført ut med vann
og fylt ut i Bogen (bukta), der Rådhuset, butikken og støperiet er i dag. Det store røsta bygget er Slighuset. Til venstre ligger
et heistårn som løfta malm opp fra tunellen mellom dagens kraftverkbygg og trevarefabrikken. Kilde: Trygve Lambertsen.
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Populære publikasjoner om geologi, mineraler og bergverkshistorie
Boka «Geologien i Narvik – en vandring i tid og
rom»
Narvik kommune har en variert og spennende geologi. NGU og Narvik
kommune ønsket å gjøre kunnskapene om det geologiske mangfoldet
tilgjengelig ut over geologenes rekker, og derfor ble denne boka utgitt.
66 ulike lokaliteter du selv kan besøke er omtalt. Faguttrykk er forklart i ei
fyldig ordliste, og et geologisk kart i fargetrykk og målestokk 1:100 000 er
vedlagt. Boka er på 352 s. og teksten er på norsk, engelsk og tysk.
Forfattere: Terje H. Bargel, Rognvald Boyd og Ragnar Dahl. NGU, 1995
Fagernesfjellet og Tøttatoppen er også presentert og beskrevet i NGUs
digitale Turtips.

Boka «Skatter i fjell»
"Skatter i fjell" er en guide med tema bergverk som attraksjon i Ofoten.
Boka inneholder en generell beskrivelse av geologien og
bergverkshistorikk, samt turbeskrivelser og faktaopplysninger om 38 gruver
og skjerp og andre bergverksminner i Ballangen, Evenes, Narvik og
Tysfjord. Boka har synliggjort en mangfoldig bergverkshistorie og mange
innfallsporter og ferdselsårer.
Boka er på 128 sider og ble utgitt på norsk i 2011 og på engelsk i 2012, noe
som gir et godt grunnlag for presentasjoner på nett og utgivelse av
informasjonsmateriell.
Utgiver: Museum Nord.
Forfatter: Trond Blomli i samarbeid med Museum Nords avdelinger i
Tysfjord, Ballangen og Narvik, kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik og
Evenes, samt Ofoten amatørgeologiske forening. Prosjektet er finansiert
av Ofoten Regionråd, kommunene, organisasjoner og Museum Nord.

Lokalhistoriske årbøker
Årboka for Ballangen 2012 var viet tema bergverkshistorikken i nærområdet,
samt geologi og mineralogi. Bl.a. Ingvar Lindahl sin artikkel om statsgeolog
Steinar Foslie (1887-1951) som gjorde de første banebrytende geologiske
undersøkelsene i Tysfjord og Ballangen, inkl. geologiske kart av god kvalitet
og kartlegging for Bjørkaasen Gruber. Utgiver: Ballangen Historielag, se her
Ofoten Museum/Museum Nord utgav Årbok for Narvik 1996-2011, og i
mange årbøker hadde man fokus på Ofotbanens og LKABs (lokale) historie.
Siden 2012 har Ofoten Slekts- og Historielag utgitt årboka.
Tysfjord historielags Årbok for Tysfjord 2013 var av 31. årgang. Tjeldsund
lokalhistorielags Årbok for Tjeldsund 2013 var en jubileumsutgave på 92
sider (25 års jubileum). Evenes bygdeboknemnd gir ut heftet Fimbul som i
2009 var nr. 27.
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Narvik 1940
Våren 1940 var kampene ved Narvik førstesideoppslag i internasjonal
presse. Boka handler om de dramatiske krigshandlingene på fjorden og i
fjellene ved Narvik.
Forfatter: Oddmund Joakimsen
Utgivere: Sør-Troms Museum, Midt-Troms museum og Nordland Røde
Kors Krigsminnemuseum

Narvik 1940 Krigshistorisk landskap
Krigshistoriske landskap er 6 monumenter md informasjonstavler fra
Skjomnes til Bardufoss som ble reist i 2009 etter initiativ fra Hæren.

Vandringer i Narvik. En tur blant det som var, og
det som er
En samla framstilling av de viktigste elementene i byrommet gjennom 100
år. Ei bok til å lese og å vandre sammen med. I anledning Narvik bys 100
års jubileum i 2002. 84 sider.
Forfatter: Trond Blomli.
Utgiver: Narvik kommune, Kulturavdelinga

Turbøkene På tur i Narvik og omegn I, II og III
Bjørn Forselv har presentert Fjellheimen i regionen i 3 bøker i serien På
tur i Narvik og omegn; På tur i Narvik og omegn I i 2008, På tur i Narvik og
omegn II i 2010 og På tur i Narvik og omegn III i 2011.
I 2014 kommer han med boka Toppturer i Nordre Nordland og Sør-Troms.

Stetind and Narvik - Dancing on the Devil's
Dancefloor Klatrefører
Boka gir en introduksjon til områdene Stetinden, Efjorden, Hamarøy, Skjomen,
Haugfjellområdet og Narvik. For det meste omtales lengre ruter, men også noe
sportsklatring er tatt med.
Språk: Engelsk. Antall sider: 272. Utgitt: 2010
Utgiver/forfatter: Topptur Forlag/ Mikael af Ekenstam

Fotefar mot nord - prosjektene, heftene og boka
en veiviser til historia i Nord-Norge og Namdalen, et formidlings- og
tilretteleggingsprosjekt av kulturminner med i hver kommune.
Narvik kommune: kulturminneløype med LKAB, Ofotbanen og
Rallarveien, skilt og informasjonstavler, hefte på norsk og engelsk.
Ballangen kommune: Martinstollen besøksgruve
Tysfjord kommune: Bergkunsten på Leiknes
Tjeldsund kommune: Hovsveien på Tjeldøya
Evenes kommune: Gallogiedde, en markesamisk gård
Gratangen kommune: Foldvik, fiske, fangst og kystkultur

Løypene ble tilrettelagt 1997, heftene utgitt 1997, boka 2002.
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Løyper og ruter
Løyper på nett
Kulturminneløypa
I Narvik er det presentert 13 ulike kulturminneløyper på nett, de fleste formidler Ofotbanen og Rallarveiens
historie, se oversikt her
Rallarveien Del1 Riksgränsen til Bjørnfjell stasjon En historisk vandring i nåtid og fortid
langs Rallaraveien fra Hotell Riksgränsen til Bjørnfjell stasjon på Ofotbanen.
Rallarveien Del 2 Bjørnfjell stasjon - NorddalsbruaTur langs Rallarveien fra Bjørnfjell
stasjon på Ofotbanen til Norddalsbrua hvor du stopper underveis for å se på utvalgte
kulturminner langs denne veien.
Rallarveien Del3 Søsterbekk/Norddalsbrua til Nedre HundalenEn historisk vandring i nåtid
og fortid fra Søsterbekk hlp/Norddalsbrua til Nedre Hundalen.
Rallarveien Del4 Nedre Hundalen til RombaksbotnEn historisk vandring fra Nedre
Hundalen til Rombaksbotn .
Nedre Hundalen Nedre Hundalen var et viktig knutepunkt for fjellanlegget under
byggingen av Ofotbanen.
Narvik stasjon-Riksgränsen holdeplass i Sverige En togtur fra Narvik stasjon til
Riksgränsen holdeplass både i nåtid og fortid langs Ofotbanen.
Fagernes til Narvik stasjon langs Ofotbanen En historisk vandring i fortid og nåtid fra
Fagernes jernbaneterminal til Narvik stasjon langs Ofotbanen
Narvik stasjon til Narvik godsterminal, Fagernes, langs Ofotbanen. En vandring langs
Ofotbanen fra Narvik stasjon Km 3,7 til Narvik Godsterminal på Fagernes, Ofotbanens Km
0,både i fortid og nåtid. Dette er primært ei vandring ...
Narvik gamle gravlund En vandring på Narviks eldste kirkegård-Narvik gravlund. Her
besøker vi gravstedene til kjente og ukjente fra Narviks pionertid.
Byvandring i Narvik fra Ofoten Museum til Narvik stasjon Ruta starter ved Ofoten
Museum, og går via Valhallaparken til Sjømannshjemmet. Derfra til LKAB, forbi NSBs
verkstedtomt til Kongenes gate, langs den til Narvik ...
Rundtomkring Katterat stasjon Dette er ei kulturminneløype som beveger seg
rundtomkring nåværende Katterat, tidligere Hundalen,stasjon Km 29,73. Løypa er i nåtid,
men vi skal ved hjelp av ...

Turportaler
Det er lagt ut beskrivelser av mange turløyper og turmål i fjellet på de nasjonale portalene UT.no og GodTur.no,
samt På tur i Narvik og omegn, http://www.turinarvik.no/

Rundt Ofotfjellene - TV serien «I gamle spor»
I ett av seks program i serien «I gamle spor» gikk Dag Lindebjerg med lokale veivisere fra Elvegård i Skjomen via
Salkasdalen til kobbergruvene i Sjangeli (Skáŋalanjávri) og ned i Hundalen. Programmet førte til stor
etterspørsel etter turene. Se Rundt Ofotfjellene NRK 1 søndag 23. mai 2004.

Løyper og lokaliteter
Rallarveien og Martinstollen ble tilrettelagt for publikum i 1997. Martinstollen er stengt.
I 2013 er det som en oppstart og utprøving av skilting av løyper, planlagt skilting av flere bergverkshistoriske
løyper og lokaliteter. Skiltinga skal skje i 2014.
Det tas også sikte på å utarbeide en helhetlig plan for tilrettelegging og skilting av utvalgteløyper i løpet av
2014. Dette er planlagt som ledd i Sti og løypeplan for Ofoten, og i et samarbeid med Statens kartverk som pilot
for utprøving av Nasjonal database for turruter.
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Spesielle arrangementer og guidede turer
Svarta Bjørn-marsjen
Svarta Bjørn-marsjen langs Rallarveien har vært arrangert siste lørdag i juni siden 1987 og er en av landets
største turmarsjer. Det arrangeres transport fra Narvik Jernbanestasjon med buss. Marsjdeltakerne kan følge to
ulike løypealternativer a) Lang løype fra riksgrensa 540 moh. til Rombaksbotn, 15 km, og b) Kort løype fra
Katterat stasjon, 7 km. I Rombaksbotn er det underholdning og bevertning. Med ny kai i Sildvik er returen blitt
enklere med båt fra Rombaksbotn til Sildvik og videre derfra med buss til Narvik.
Arrangører er Stiftelsen Vinterfestuka, Jernbanens Musikkorps Narvik og Den stolte og ærverdige Rallarklubben
av Malmbyen Narvik, i samarbeid med Rombaksbotn bruker- og grunneierlag.

Vinterfestuka
Vinterfestuka i Narvik, også forkortet VU, er en årlig musikkfestival med jernbanehistorisk plattform. Uka er en
av landets eldste og landsdelens eldste festival. Den er basert på historier, myter og fakta fra anleggstida til
jernbaneanlegget mellom Narvik og Kiruna rundt 1900. Viktige symboler for Vinterfestuka er rallaren, Svarta
Bjørn og Ofotbanen. Vinterfestuka arrangeres hvert år i mars, første gang i 1956 som en «fransk festival». I
1957 hadde arrangementet navnet Festival Narvik.
Hvert år siden 1959 har en ung kvinne blitt utnevnt til å bære tittelen Svarta Bjørn under Vinterfestuka. Svarta
Bjørn konferansen har vært arrangert siden 2006. Vinterfestukas rundt 200 arrangementer trekker totalt
omtrent 50 000 besøkende.
Arrangør: Vinterfestuka i Narvik

Guidede vandringer
Det som er av guidevirksomhet i Narvik skjer gjennom Narvik
Opplevelser eller private oppdrag der grupper har ordnet seg selv.
Opplegg: Med Ofotbanen fra Narvik stasjon til Katterat evt. Bjørnfjell
stasjon, vandring langs Rallarveien og retur med båt.
Periode: fra snøen forsvinner i mai (Fra Katterat) og fra juni (Fra
Bjørnfjell) og til oktober.
Omfang: Ca. 30 turer pr. sesong
Organisering: Narvik Opplevelser tar totalansvar for arrangementet,
med transport, guiding, andre opplevelser og bespisning.
Det er ingen organiserte turer knytta til bergkunst eller geologitema.

Geologiens dag i Ofoten
Under Geologiens dag var det i 2013 arrangementer i Håkvika, på
Drag og på Hekkelstrand. Arrangørene har lagt aktivitetene opp slik at
de passer ulike aldersgrupper og funksjonsnivå. Flere av
arrangementene er på vei til å bli en tradisjon og har vært godt besøkt
av publikum i alle aldre.
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Håkvika i Narvik
Det har vært arrangert geologiens dag i Håkvika siden 2008. I 2013 var det to dagers arrangement, tilrettelagte
uteaktiviteter, et stort aktivitets telt ved fjøset, og med geologi- og naturløype og marleik vandringer på
Håkvikleira.
Arrangører: Ofoten amatørgeologiforening i samarbeid med Svanhild og Alf R. Larssen.

Hekkelstrand, Ballangen
Gruvevandringa med omvisning i Gruva ble en flott dag og godt besøkt. I første runde ble 96 besøkende,

og andre runde vel 20 stykker omvist i gruva. Folk koste seg med servering og omvisning.
Arrangør: Franzefoss Miljøkalk AS.

Mineralløpet, Drag i Tysfjord
Barneløype: til fotballbanen, rundt «kunsten» og ned til ASVO igjen.
Trim – og tidtakingsklasse, 8 km løype i et rikt geologisk landskap med gruver på alle kanter: fra Tysfjord ASVO,
rundt Nordnesbukta, opp mot Grønnholla (banen) og deretter langs Øverveien til Lapplægeret og tilbake langs
FV827 til Tysfjord ASVO.
Drags gruvehistorie og krigsårene på Drag foredrag ved lokalhistoriker Sverre Nordås.
Arrangører: Tysfjord ASVO i samarbeid med Drag IL.

Bergverkshistoriske vandringer
Ballangen museum er medarrangører for 10 turer til nedlagte gruver og skjerp. Turene har vart tilrettelagt for
alle aldersgrupper og fysisk nivå. Brosjyre for turene ble distribuert i hele regionen samt at den også ble lagt ut
på web. Tur til Drag og gruvene der arrangeres i samarbeid med Tysfjord Museum.

Foredrag
Geologiske skatter i Ofoten var tittelen på adventsforedraget i Sjømannskirka 11. desember 2013.
Pensjonert geolog Ingvar Lindahl fra Bøstrand i Ballangen kåserte og viste bilder om Ofotens mangfoldige
geologi og landskap. Foredraget var et forsøk og ble godt besøkt, noe som tyder på at denne typen
formidlingstiltak og tematikken har et publikum.

Naturloskalenderen
Ofoten Friluftsråd publiserer Naturloskalenderen som ligger på nett,
og som i 2013 ble papirversjonen også distribuert i alle postkasser i
Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Brosjyren
også til husstander i Skånland og sendt til Lavangen kommune.
Naturloskalenderen er et samarbeid med institusjoner, lag og
foreninger, og blir i 2014 den 4. utgivelsen i rekka.
I kalenderen finner du mange flotte turforslag og arrangementer, også
geologiske tematurer
Naturlos, Turkalender 2013 - Lærerike turer med kultur- og naturveileder
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Frivillige lag og foreninger
Natur foreninger
I Nord-Norge er det i dag bare to amatørgeologiforeninger; Harstad Geologiforening og Ofoten
amatørgeologiske forening, begge stifta i 1989. Foreningene driver med medlemsmøter og -turer til ulike
geologiske mål i inn- og utland. Største arrangementet er den årlige Geologiens dag som markeres i ei helg midt
i september hvert år. Dette har vært arrangert siden 2004, foreninga har deltatt siden 2006.
Tidligere arrangerte foreninga utstillinger under VU, på Ofoten museum og i kjøpesentra.
Turer i regionen: Arnesfjellet, Ballangen, Bjørkstua, Bjørnfjell, Bardu, Bjerkvik, Grønlia, Hekkelstrand, Jernlia,
Korsnes, Kjøpsvik, Kråkmofjellet, Katteratvannet, Kiruna, Kjøpsvik, Melkedalen, Niingen, Nygårsfjellet, Skjomen
(Nord- og Sørdalen), Storjord, Tårstad, Tjeldøya, Urdalen, mm
Større turer: Seiland Arnøy Sørøya Sulitjelma Norge på langs Svalbard Helgeland, Leka
Naturvernforbundet har eget lokallag i Narvik. Det fins ikke lokallag verken av Norsk Ornitologisk forening,
Botanisk forening eler Zoologisk forening

Turlag og turklubber
Det er to DNT tilsluttede turlag og fire lokale turlag i regionen.
Narvik og Omegn Turistforening, NOT, stiftet i 1902, har ca. 1.000 medlemmer, mange merkede løyper og 29
hytter på 15 forskjellige steder i fjellet fra fylkesgrense til Hellemofjorden i Tysfjorden. NOT arrangerer
fellesturer og sprer informasjon. Barnas Turlag og Ungdomsgruppa, NOT-U, er begge på facebook.
Foreninga har hatt guidede geologiturer ved Čunojávri hytta, nærområdet til Sjangeli (Skáŋalanjávri).
Harstad turlags turløype Tjeldsund bru - Øse i Gratangen er en 3-4 dagers vandring i variert terreng med tildels
krevende partier, og med overnatting på hyttene ved Blåvatnet, Niingen og Skoddebergvatnet.
Ved den markesamiske boplassen Vilgesvárre/ Blåfjell i Skånland kommune kan du sommerstid overnatte i
lavvo, og få servert samisk mat.
Turgruppa i Kjøpsnes Idrettslag arrangerer turer, som i 2013 turer i grottene på Sørfjordfjellet langs løypa
mellom Sørfjorden og Røysvatn-hytta. Nord-Europas nest dypeste grotte ligger i Tysfjord, Råggejávrrerájgge.
Evenes turlag har 20 merka turløyper og Niingshytta, anleggsbrakka til Niingen kraftlag som i si tid ble bygd for
å sikre kraftforsyning til bergverksvirksomheten i Bogen. Ballangen turlag har mange guidede turer.
Andre organisasjoner som driver med guidede turer er cykleklubber, klatreklubber og buldregruppe.

Lokale historielag
Ofoten slekts- og historielag, Tjeldsund lokalhistorielag, Evenes bygdeboknemnd, Ballangen historielag og
Tysfjord historielag arbeider tidvis også med bergverkshistorie og krigshistorie. De gir ut årbøker, arrangeres
møter og historiske vandringer.

Samiske kulturorganisasjoner
Regionen har en mangfoldig samisk kulturhistorie. De samiske kulturorganisasjonene arrangerer samlinger,
vandringer og seminarer inne mange ulike tema. Foreninger kan nevnes: Iinná ja biras sámiid searvi - NSR IBS
Hinnøy og omegn sameforening, Bjerkvik og omegn sameforening, RBS, Salten sameforening.
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Undervisning i skolen
Newton - realfagrom
Newtonrommet er en nasjonal satsing og høsten 2012 ble det etablert et Newtonrom i Parkhallene i Narvik.
Første driftsår er det tilbud om grunnopplæring med 4 moduler: solenergi, fornybar energi, fossilt brensel,
robotteknologi og matematikk for mellomtrinnet (under arbeid). Det er 2 50 % stillinger tilknytta rommet.
Informasjon fins på hjemmesida www.narvik.vgs.no, med informasjon om Newton i venstre arkfane.
Et fins pt ingen moduler med tema geologi eller landskapstema .
Nordland fylkeskommune finansierer drifta av anlegget, lærerkreftene finansieres lokalt der Tysfjord, Ballangen
og Tjeldsund kommuner finansierer 7,5 % hver, Narvik kommune 20 % og Narvik vg skole knappe 50 %.

Geologi i skole og barnehage – Læring i friluft
I rammeplan for barnehagene står det under punktet " Natur, miljø og teknikk" - barn skal bli kjent med og få
forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær.- lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere,
beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Barn har interesse for stein fra de er små, når de er
ute og leker, samler de med seg stein som de putter i lomma og tar med seg hjem for å vise de fram.
I 2011 inviterte Ofoten friluftsråd 21 barnehager til samling for faglig påfyll om temaet Geologi.
Dagen var lagt opp i tre bolker: Teori om geologi, pedagogisk tilrettelegging og befaring med bedriftsbesøk.
1. Teori Geologi: Steinenes historie med foredrag med bilder og figurer, generell geologi, hvordan jorda ble
til, om fjell og isbreer. Ved geolog Odd-Arne Mikkelsen.
2. Pedagogisk tilrettelegging: Jakten på stein, hvordan overføre dette til barnehagehverdagen? Prikkete
steiner. Stripete steiner. Lag på lag. Ved Anne-Margrethe Roll
3. Bedriftsbesøk hos Franzefoss miljøkalk i Ballangen. Omvisning ved Thomas Addison
15 barnehager fra 5 kommuner deltok med 2 ansatte hver. Flere av disse barnehagene har tatt opplegget i
bruk. Det er ønskelig å gå videre med pedagogisk tilrettelegging av en modul om Geologi i Barnehagen.
Friluftsrådet vektlegger geologi som tema i Læring i friluft; på samlingene både i 2013 og 2014. Det legges opp
til at hver skole skal etablere sin egen tilrettelagte geologiløype.

Skolemuseum
Museene formidler bergverks- og industrihistorie. De har ikke egen kompetanse på geologi og mineraler.
Ballangen museum er blitt et besøks- og ekskursjonsmål for skoler. Skolebesøkene gjennomføres vanligvis med
en bolk undervisning med innføring i bergverk, geologi og mineralogi, samt omvisning i utstillingene.
Skolebesøkene foregår vår og forsommer.
I samarbeid med Voksenopplæringa gjennomføres sommerstid. en gruveekskursjon for innvandrere som går på
skole i Ballangen.

Geologi- og naturfaglig kompetansemiljøer
Naturfaglærere finnes ved videregående skoler og Høyskolen i Narvik
Miljøfaglig og geofaglig kompetanse fins dessuten i selskaper som i hovedsak driver innen prosjektering og drift
innen mineralindustri og tekniske anlegg. Flere nasjonale konsulentselskap som Sweco Narvik, Cowi AS,
Multiconsult AS, Miljøfaglig utredning, Bjarkøy, m. fl. Statoil, Det norske oljeselskap, m.fl. i Harstad arbeider
med leiting og prosjektering innen petroleumsindustrien.
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region Nord, har oppgaver innen skred og vassdragsforvaltning.
Forsvarets avdelinger har skredkompetanse.
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Museer og samlinger
Museum Nord, Ballangen museum
Ballangen Museum presenterer den omfattende gruvehistorie fra ca. 1673 da det var drift etter kobber på
Botneidet. Gjennom gjenstander og foto dokumenteres drifta ved gruver og skjerp.
Museet er lokalisert i Bjørkaasen Gruber AS sin administrasjonsbygning. Bygningen er oppført i 1919, og da ble
området kalt "Nybygget". I tida etter nedleggelsen av gruvedrifta har ulike firma leid kontorer her. I dag er alle
husets 3 etasjer disponert til utstillinger om gruvetida. Muset har en egen mineralsamling. I mineralrommet er
utstilt mange mineraler som er vanlige i Ballangen, f. eks. svovelkis, kobberkis, glimmer, kvarts, jern, bly, nikkel
og sink. Dolomitt er eneste mineral som pr. i dag er i industriell drift. Det ligger til rette for en skilting av ei
løype gjennom det gamle gruvesamfunnet.
Gruvekart for Ballangen

Museum Nord, avdeling Narvik
Museet ligger sør for Narvik sentrum, vis a vis Sjømannskirka, på motsatt side av Sjøbakken. Bygget er NSBs
tidligere administrasjonsbygg, en monumental murbygning, som ble oppført i 1902 i naturskjønne omgivelser
ved foten av Fagernesfjellet. Fra museet og museumshagen har besøkende god utsikt over havna, LKABs anlegg
og store deler av byen. Museet har en liten museumsbutikk og et enkelt kafetilbud. Fri parkering.
Utstillingene forteller historia om Narvik og jernmalmen, om rallarene og bygginga av den spektakulære
Ofotbanen, om gruveselskapet LKABs malmhavn og -utskipning, og om hvordan Narvik har forandret seg
gjennom mer enn 100 år som by. Dagliglivet i malmbyen har også sin plass i utstillingene.
Narvik Museum har presentert flere nettutstillinger; Kulturminneløyper i Kulturminneåret 2009
Kulturminneløypa Ofotbanen og Rallarveien
I Bergkunstutstillinga presenteres helleristningsfeltene i Narvik: Brennholtet ved Finnbekken, Herjangen og
Forselv i Skjomen. Figurene er datert til yngre steinalder og er 5-6.000 år gamle. Avbildning av feltene er
tilrettelagt for synshemmede, og det er oppgavehefte for skolens 4. klassetrinn.

Museum Nord, avdeling Tysfjord
På Korsnes, ikke langt fra fergeleiet på Bognes, har Tysfjord Museum driftsansvar for et eldre bygningsmiljø
med utstillinger. Bygningsmassen består av hovedbygningen fra 1926, bårstua fra 1800-tallet, stabburet fra
1700-tallet, fjøset, samt brygga fra siste del av 1800-årene. Stedets historie er først og fremst om handel,
kommunikasjoner og fiskeindustri. Korsnes ligger strategisk til i fjordlandskapet, og allerede fra 1600-tallet er
Korsnes nevnt som handelssted. Handelen ble drevet fram til 1958. I 1960 kom Hvedingfamilien til Korsnes og
etablerte fiskemottak. I dag driver en solid fiskeforedlingsbedrift på Korsnes som er en av kommunens
hjørnesteinsbedrifter.
Bergkunsten fra steinalder på nabogården Leiknes er vurdert av internasjonal verneverdi. Bergkunsten er
Tysfjord kommunes Fotefarprosjekt og tilrettelagt for publikum. Feltet er presentert i et eget hefte.
Det er også mange spor etter den tyske befestningen fra 2. verdenskrig på Korsnes.
Tysfjord Museums anlegg i Kjøpsvik består av to bygninger. I den gamle lensmannsgården, som senere ble
direktørbolig for Nordland Portland Cementfabrikk, er gjenstandssamlinga blitt så stor at Tysfjord Historielag
har kjøpt en bygning for blant annet å få plass til nye utstillinger.
Kjøpsviks historie spenner seg fra steinalderfunn og bergkunst til sementfabrikk. På 1600-tallet hadde Kjøpsvik
den største samebosetninga i Tysfjorden. I løpet av 17-og 1800-tallet ble gården gradvis overtatt av nordmenn,
og det ble etablert handelssted, bygd kirke, prestegård, og Kjøpsvik ble kommunesenter.
Det er særlig industrihistoria museumsanlegget i Kjøpsvik skal arbeide med, siden både Kjøpsviksamfunnet og
kommunen som helhet er prega av 90 års virksomhet ved sementfabrikken.
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Museet har sammen med Tysfjord ASVO nettutstillinger om bergverks- og gruvehistorie:
 Fra gruveslusker til datateknologi – 100 års gruveeventyr i Ájluokta/Drag Se www.gruvehistorie.no
 Fra høyslåtta til fabrikkgolvet – 90 år med sementstøv Se www.sementhistorie.no

Narviksenteret
Narviks dramatiske krigshistorie har et eget museum, som fra 2013 inngår i Narviksenteret
Narviksenteret er det nordnorske nav i et nasjonalt nettverk av minnesteder knyttet til 2. verdenskrig.
Stiftelsens formål er å være landsdelens ledende forsknings-, dokumentasjons- og formidlingsinstitusjon knytta
til krig-/fredsspørsmål med vekt på historieformidling/undervisning, menneskerettigheter og fredsbygging i et
nasjonalt perspektiv.
Nordland Røde Kors krigsminnemuseum som ble etablert i 1964 inngår i Narviksenteret. Flere frivillige knytta til
senteret arbeider med registreringer av lokaliteter og kulturminner fra 1905 og 1940 i fjellene rundt Narvik.

Árran julevsáme guovdásj/ lulesamisk senter
Árran - julevsáme guovdásj/lulesamisk senter ligger på Ájluokta/ Drag og er en stiftelse opprettet av Staten
v/Kommunaldepartementet, Nordland fylkeskommune og Tysfjord kommune.
Árran er en nasjonal samisk institusjon som skal sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og
samfunnsliv. Gamle vandringsveger i fjellet er

Vardobaiki samiske senter
Senteret er ett av flere språk- og kultursenter som har fokus på bevaring og
utvikling av samisk språk og kultur. Senteret har særskilt ansvar for markasamisk og sjøsamisk
kultur i regionen og har fem avdelinger: kultursenter, språksenter, museum,
barnehage og helse. Avdeling kultursenter er et overbygg for de andre avdelingene, men har også ansvar for
mange prosjekter og tiltak. Várdobáiki museum har driftsansvaret for Gállogieddi friluftsmuseum med kultursti
og andre formidlingsprosjekter.

Gruvehistorisk utstilling Tysfjord ASVO
Tysfjord ASVO er anlagt i det som var siloen i Drag gruver. I tilrettelagt arbeid er brukermedvirkning og
empowerment eller egenkraftmobilisering viktig. Kunnskap om eget lokalområde og historie styrker den
enkeltes identitet og kan være et viktig bidrag i prosessen med egenkraftmobilisering. Tysfjord ASVO har
utstillinger som presenterer det geologiske mangfoldet, samt den nære industrihistori / gruvehistorie. I
samarbeid med Museum Nord har de også nettutstillinger om bergverks- og gruvehistorie.

Stein- og mineralsamlinga i Håkvika
Svanhild og Alf R. Larssen har bygd opp et anlegg på
gårdsbruket der en stor fjøs er ombygd med bl.a.
mineralutstilling, kafeteriadrift, plass for 60 gjester,
med utendørsarealer og terrasse. I mineralsamlinga
er det steiner og mineraler fra lokale trakter og hele
verden. De har aktiviteter knyttet til stein og
mineralsamlinga, steinsliping, bearbeiding av ulike
steinprodukter, kurs i steinsliping,
mineralsamlingsturer i Narvikfjellet, Geologiens dag,
osv. Arbeidet gjøres i et nært samarbeid med Ofoten
amatørgeologiske forening
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Industriaktører
LKAB Norge AS (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag)
LKAB er et av Sveriges eldste industriforetak. Selskapet ble etablert i 1890 og har i mer enn et århundre vært en
viktig bidragsyter i svensk eksportindustri og industriell utvikling. LKAB står for 90 % av jernmalmsproduksjonen
innen EU. Fra gruvene i Kiruna og Svappavaara, kommer magnetittrik malm til Narvik, og eksporteres videre ut
til hovedsakelig Skandinavia og Europa. Bedriften produserer både pellets, fines og stykkmalm. LKAB er den
nest største produsenten av malm i verden. LKAB er et høyteknologisk mineralkonsern med storskalert
virksomhet på et globalt og konkurranseutsatt marked med vel 4.000 ansatte i 14 land. LKAB Norge har ca. 180
ansatte og 20 vikarer og hadde i 2010 omsetning på 584 mnok.
LKABs havner i Narvik og Luleå og Malmbanan som strekker seg fra Ofotfjorden til Bottenviken i Østersjøen,
inngår i et velutviklet logistikksystem. LKABs datterselskaper er representert i flere byer verden rundt, bl. a. i
England, Tyrkia, USA og Kina.
LKAB vil vurdere et spleiselag om å utvikle et besøkssted og informasjonssenter i havneområdet. «Steinhuset»
2
er et bygg med ca. 800 m og 2,5 etasjer. Steinhuset har potensiale for å ivareta så vel LKABS behov for et
visningssted for selskapets gjester, som for byguiding med buss, samt utvikling av en evt. Havnepromenade.
LKAB er i gang med å utarbeide en
totalplan for hele sitt industriområde i
samarbeid med konsulent. Planen er i
grove trekk ferdig, godkjenning internt
og kommunale myndigheter beregnes
høsten 2014. Deretter vil planer for ny
bruk av ulike industribygg, inkl.
Steinhuset, kunne igangsettes.

Steinhuset i havna skal være bygd med stein
fra LKABs steinbrudd i Skjomen. Det ble
oppført i 1905 i en etg. (1905), og før krigen
var hele huset påbygd en 2. etg. I 1940 brant
huset. Etter krigen fikk huset en påbygging
øverst i betong, og ble da brukt til lager/
forråd for LKAB og Grangesrederiet. Foto:
Lars Slettjord, 2007.

Narvik Havn KF
Narvik by med havn og jernbane ble etablert som ledd i gruvedrifta i de svenske fjellene på svensk side og
behovet for utskiping av malm og isfri havn. I dag er Narvik Havn sentral i utviklingen av Narvik som et
transport- og logistikksenter. Havna er isfri og godt skjermet for vær og vind. Inn på kaiområdet går det
jernbanespor med forbindelse til Sør-Skandinavia og Sentral-Europa, samt Asia og Russland.
Narvik havn består av tre havneavsnitt: LKABs bulkhavn, sentrale havneområde med utstikkerkaiene, samt
dypvannskai på Fagernes med intermodale fasiliteter. Narvik Havn fikk i 2005 status som ”Motorways of
the Sea”-havn i EU-systemet. I Norge er det kun Oslo og Narvik som har denne statusen.

Det skipes ut 14–16 millioner tonn last årlig over Narvik Havn. Det meste av dette er malm fra de svenske
gruvene i Kiruna, men også alle typer containerbasert last.
Narvik Havn KF er eid av Narvik kommune, har 14 ansatte og omsatte i 2012 for vel 42 mnok.
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Jernbaneverket - Ofotbanen/Malmbanan
Siste sommeren det gikk persontog over
Norddalsbrua. Foto: Tron Blomli, 1988.

Narvik Jernbanestation - Den nordligste paa
jorden, ble åpnet i 1902 da Ofotbanen sto
ferdig. Jernbanestasjonen ligger sentralt i
Narvik by, 46,6 moh. og 3,7 km fra banens
endepunkt i havna. Fra Stockholm er
avstanden ca. 1.600 km.
I 1996 inngikk Norges Statsbaner (NSB),
Statens Järnväger (SJ) og LoussavaaraKiirunavaara AB (LKAB) avtale om å etablere
et felles svensk malmtransportselskap,
Malmtrafikk AB (MTAB), med et norsk
datterselskap, Malmtrafikk AS (MTAS), for å
overta malmtransporten på Ofotbanen.
Etter omorganiseringa skulle NSB i Narvik ha ansvar for drift av eiendommer, persontrafikk, ARE og aktiviteter
knytt til banen, da anslått til 157 årsverk. Persontogene til og fra Narvik kjøres av SJ AB. Det er turistkontor på
stasjonen i Narvik.

Franzefoss Miljøkalk as avd. Ballangen
Anlegget i Hekkelstrand, i Ballangen driver på en av Europas hviteste dolomittforekomster og
tar ut to typer dolomitt i et dagbrudd: Arctic Dolomitt S med et høyt Mg-innhold og Arctic Dolomitt SH med en
høy hvithet. Etter uttaket blir materialet knust og lagret tørt på siloer og i lagerhaller. Arctic Dolomitt leveres
som industrimineral og landbruksdolomitt med høyt Mg-innhold. Produktene eksporteres til flere land; fra
Japan i øst til Irland i vest.
Geologien i området er svært komplisert. Forekomsten har gjennomgått flere foldefaser, og forekomsten blir
gjennomtrengt av glimmerskifer, amfibolittlinser og gneis. Selektiv drift gjør at man sikrer råvarekvaliteten.
Anlegget har 11 ansatte og produserer ca. 100.000 tonn per år.

The Quartz Corp AS, Drag
Bedriften het tidligere NCC Norwegian Crystallites og driver med foredling av kvarts. Fra gruvene blir kvartsen
knust og malt til et fint pulver av høy kvalitet. Pulveret brukes bla. til optisk industri, solcelleindustri og
elektronikkindustri.
Bedriften er råvareleverandør for global industri. Selskapet har kontroll med en svært rein kvartsforekomst i
USA. På fabrikken foredles kvartsen, før den sendes med båt over ut til Asia som kjøper 70 prosent og til
europeisk industri som tar resten. Bedriften har ca. 70 ansatte, og i 2011 var omsetningen 250 mnok.

Norcem AS Kjøpsvik
Utgangspunktet for sement produksjon er kalkstein da dette utgjør 75 - 90 % av råmaterialbehovet avhengig av
kalksteinens renhet. Kalksteinsforekomstene i Kjøpsvikområdet var kjent, men det var ikke før i 1910 at
daværende lensmann i Tysfjord, Johan Kokaas, begynte å sikre seg rettighetene til kalksteinsfeltene. Nordland
Portland Cementfabrik ble stiftet 30. oktober 1918 og produksjonen kom i gang i 1920.
Norcem som de fleste kjenner i dag, ble dannet i 1968 ved en sammenslåing av de tre norske sementfabrikkene
på Slemmestad, i Brevik/Telemark og i Kjøpsvik/ Nordland. I 1992 ble sementfabrikken i Kjøpsvik modernisert
til nyeste teknologi og produksjonen ble lagt om fra våtprosess til tørrprosess, og fremstår i dag som en
internasjonal konkurransedyktig bedrift. I 1999 ble Norcem innlemmet i det tyske konsernet Heidelberger
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Cement, som betyr at Norcem nå inngår i verdens tredje største sement- og byggevareselskap. Konsernet eier i
dag et 80 talls sementfabrikker over hele kloden og produserer ca. 100 millioner tonn sement.
En stor del av produksjonen blir eksportert, og de viktigste eksportmarkedene har tradisjonelt vært New York
og Vest-Afrika. Sementfabrikken er den nordligste i verden, og Norcem AS er den eneste produsenten av
sement i Norge. Norcem AS er ISO 14001-sertifisert og har fabrikker i Brevik og Kjøpsvik som er blant de mest
moderne i Europa, også når det gjelder energiforbruk og utslippsbegrensninger. En del av produksjonen
eksporteres, hovedsakelig til Skandinavia og USA.
Norcem Kjøpsvik hadde i 2011 en årsproduksjon på omlag 0,5 millioner tonn sement og har ca. 130 ansatte.

Nordland Betongelement AS
Er lokalisert i Kjøpsvik og produserer hulldekkelementer og er eneforhandler av SWT stålbæresystem.
Hulldekkeelementer er et plant dekke-element i ulike dimensjoner som er velegnet i alle typer bygg.
Prefabrikkerte betongelementer er en moderne måte å bygge på.

Beisfjord Sementvarefabrikk AS
Bedriften produserer kommunale rør og betongprodukter innen vei, vann og kloakk. Bedriften har de siste
årene investert i produksjonen og effektivisert markedsføringa, og har i dag kunder fra Saltfjellet i sør til
Kirkenes i nord.
Beisfjord sementvarefabrikk har i dag 18 ansatte og en omsetning på 45 millioner kroner i 2011.
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Strategiske utviklingsprosjekter
Tellus - Nasjonalt geologisk opplevelsesmuseum i Narvik
I årene 1997 – 2001 pågikk et arbeid det målet var å skape et nasjonalt geologisk museum i Narvik. Narvik
kommune vedtok i 1998 å utrede muligheten for et slikt museumssenter. Det var ønske om et møtested for
opplevelser og kunnskapsformidling ved å samlokalisere museene og fredssenteret i et nytt bygg som skulle
være et arkitektonisk fyrtårn på en god lokalitet. Narvik bys 100 års jubileumskomite ble styringsgruppe. I mai
1999 ble stiftelsen Geologica Thule dannet med lokale aktører Ballangen, Narvik, Tysfjord og Evenes
kommuner, Futurum, Ankenes Sparebank og Narvik Sparebank, Narvik Energi, Evenes kraftforsyning, Nordkraft
AS, Franzefoss Bruk og Katterat Fjellstue.
I november 1999 vedtok kommunestyret at museumssenteret skulle være Narvik kommunes 1.000 års sted, og
Narvik kommune ble oppdragsgiver for prosjektgruppa. Ambisjonen var at museumssenteret skulle åpnes til
byens 100 års jubileum i 2002.
Viktige elementer var geologiske ekskursjonsmål, kunnskapsformidling til barn og ungdom, LKABs besøksgruve i
Kiruna og formidling ved hjelp av moderne teknologi. Det ble kjøpt tjenester fra VINN til en markedsundersøkelse og fra HiN for vurdering av aktuelle lokaliteter. Det ble gjennomført en workshop og en
studiereise til museer/opplevelsessentre i Europa. Forstudien finansiert av Futurum, LKAB og NGU anslo
2
arealbehov på 3–4.000 m og et investeringsbehov til ca. kr. 40 – 50 mill.
Styringsgruppa bestod av representanter fra industrien, og NGU var aktive bidragsytere. Prosjektet ble drevet
fram på frivillig basis, en organisering som viste seg ikke var tilstrekkelig. Stiftelseskapitalen på kr. 104.000,-er
ubrukt og kan evt. inngå i et geopark-prosjekt.

Teknorama Teknologisk opplevelses- og vitensenter i Narvik
Teknorama som idé ble gjennomført og avsluttet i 2004 med Narvikgården AS som prosjekteier.
Målet var å vekke interessen for teknologi og naturfag generelt sett, samt å formidle Nord-Norges og Narviks
teknologi- og mineralhistorie. Initiativet var bygd på det nasjonale Vitensenterprogrammet (VITEN) fra 2003.
Det ble utarbeidet en forprosjektrapport for et opplevelsessenter, finansiert av LKAB, Narvik Energi, Statkraft,
Innovasjon Norge og Narvikgården AS.
I 2005 ble det bevilget midler fra RDA til videreføring. I 2008 startet forprosjektet som resulterte i
forprosjektrapport og forretningsplanen ”Teknorama, Teknologisk opplevelses- og vitensenter i Narvik”, basert
på et nytt bygg ved Havnefronten. Prosjektet var finansiert av Narvikgården og RDA Ofoten.
I det videre arbeidet skulle en inkludere Krigsminnemuseet, Ofoten Museum, Narvik Bibliotek, Nordland
Fylkesbibliotek og Narviksenteret i tillegg til Forskningsparken, Futurum, Norut, HiN, m.fl. Man lyktes ikke å få
til forpliktende avtaler med samarbeidspartnere.

Narvik Torv, Det 4. hjørnet
Ideen med prosjektet Narvik Torv er å løfte sentrum og
er et nærings-, kultur og byutviklingsprosjekt.
ForteNarvik er prosjekteier.
Bygget skal romme bibliotek og Narviksenteret/
Krigsminnemuseet, samt nye lokaler for Sparebanken
Narvik. Narvik kommune, Narviksenteret og
Sparebanken Narvik skal eie hver sin seksjon i bygget.
Narviksenteret er Nordnorsk Stiftelse For
Historieformidling, Menneskerettigheter og
Fredsbygging. Det har vært arbeidet med finansiering
og byggestart er planlagt vinteren 2014.
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Masterplan for Narvik som reisemål
Fase 1 Forstudie 2001. Om potensialet og realismen i en større og helårig reiselivssatsing for Narvik-regionen.
Narvik har gjennom alpintilbudet i Fagernesfjellet potensial for helårsturisme, noe de
fleste kystbyene i Norge mangler.
Fase 2 Masterplan arbeidet pågikk i 2002 – 2003 med bred deltakelse i regi av Futurum og med Mimir AS og
SE Group Inc som prosjektleder.
Fase 3 "Fra ord til Handling" – gjennomføring av konkrete prosjekter med utgangspunkt i Masterplanen.
Masterplanens visjon: Narvikregionen skal gjennom å tilby sterke opplevelser få en posisjon som et sted det
virkelig er verd å reise til og å komme tilbake til. Narvik skal være et sted det snakkes om. Masterplanen er et
helhetlig, langsiktig rammeverk for utviklingen av Narvik som et helårig reisemål i tråd
Eksisterende investeringer i Fagernesfjellet, serverings- og overnattingstilbud samt kultur- og handel i sentrum
skal danne kjernen i utviklingen, sammen med opplevelsesmulighetene i og rundt byen. Det vil si starte med en
foredling og videreutvikling av det man allerede har.
• Narvik - sterke opplevelser, skal danne grunnlag for videre produktutvikling og en fornyet
markedskommunikasjon.
• Alpin skiturisme skal sammen med understøttende aktiviteter og et samarbeid mot Riksgränsen danne
kjernen i attraktivt vinterprodukt.
• Vandring, sykkel og klatring skal utvikles som profilerende sommeraktiviteter, sammen med Ofotbanen,
Rallarveien, golf, dykking og nye aktiviteter.
• Utviklingen av et attraktivt og levende sentrum er viktig for handel og reiseliv, særlig for å kunne utvikle
Narvik som et attraktivt sted for opphold over flere dager.
• Narvik skal se seg selv som en sentral aktør i en større opplevelsesregion, The best of the Arctic, som
strekker seg fra Kiruna til Lofoten.
• Narvik skal utvikles til å bli en attraktiv destinasjon også for turister uten egen bil (kompakt utvikling).
Dette må sees i sammenheng med Narvik som transportmessig knutepunkt for både jernbane, hurtigbåt,
fly og vei.
• Det må være klare grenser mellom utbyggingsområder (særlig byens utvikling mot Fagernesfjellet), naturog rekreasjonsområdene, og områder for arealkrevende aktiviteter som ski og golf, slik at ikke bit for bit
spiser opp rekreasjonsområdene og utviklingsmulighetene for disse aktivitetene.
• Narvik skal ha et sterkt destinasjonsselskap som favner både reiseliv og handel og som er en ”motor” i den
videre utviklingen av Narvik som reisemål.
• Narvik må i alle sammenhenger levere den kvaliteten som markedet til enhver tid forventer.
• Reiselivssatsingen må skje i samspill med Narviks miljøer innen næringsliv, teknologi, kultur, ski,
friluftsliv/naturaktiviteter og ekstremsport
• Videreføre arbeidet gjennom å ta tak i utviklingen av nye tilbud med høy profileringsverdi og stort
verdiskapingspotensial.
10 år seinere har det ikke vært mulig å finne informasjon om organisering og resultater fra fase 3.
Det er i dag mye fokus på Narvikfjellet, et selskap som organiserer og promoterer aktiviteter i Fagernesfjellet.

Reiseliv i industriens vugge
Etter Masterplanen har Narvik kommune brukt en god del ressurser i planarbeid for å legge til rette for
prosjekter som har vært under utvikling. I prosjektet «Reiseliv i industriens vugge» (2007- 2010) var målet å
bruke industrihistoria som fortrinn i et reiseliv-, verdiskaping- og næringsutvikling. Det ble etablert et nettverk
for Innovasjon, læring og utvikling av kompetanse om industriminner og industrihistorie i Narvik kommune.
Nettverkssamarbeidet ga økt kompetanse innen feltet.
Inspirasjonen kom fra begrepet geoturisme, dvs. turisme som ivaretar, forsterker og framhever stedenes lokale
egenart – miljø, kultur, estetikk og kulturarv – og som kommer lokalsamfunnet til gode. Ethvert sted har sin
egenart som kan spores tilbake til hvordan naturkreftene formet landskapet, og geologisk forståelse bør være
en viktig komponent i geoturisme.
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Inspirasjonen for konseptet geopark er beslekta med begrepet geoturisme, en betegnelse for turisme
som ivaretar, forsterker og framhever stedenes lokale egenart – miljø, kultur, estetikk og kulturarv –
og som kommer lokalsamfunnet til gode. Et hvert sted har sine egenartede trekk som kan spores
tilbake til hvordan naturkreftene formet landskapet. Slik sett er geologisk forståelse være en viktig
komponent i geoturismen.
1

2007 Innovasjon Norge "Geoturisme i lokalsamfunnet"
Geoturister reiser for å oppleve et steds personlige preg. De er ofte miljøbevisste og kulturelt
interesserte, slik at de er trivelige, positive gjester å ha på besøk. De foretrekker steder som føles ekte
(selv om de ofte kan kreve et høyt komfort-niva), og søker etter enestaende opplevelser.

Utviklingstiltak skal fremheve stedets egenart ved å utvikle det og
forbedre det på en slik måte at lokalmiljøet gjenspeiler og bygger opp
under lokal natur, kulturarv, fremmer lokal tilhørighet og fokuserer på
stedets unike særtrekk i markedsføringen.

European i Route of Industrial Heritage
Museum Nord, Narvik søkte og ble opptatt i European i Route of Industrial Heritage, (EHRI) fra 2011.
Avindustrialisering i den industrielle revolusjonens vugge i nordvest Europa har lagt store industrielle landskap
øde. Nettverket European Route of Industrial Heritage skal gjøre det lettere å ta vare på den industrielle
kulturarven, bl.a. med ei nettside for interessante besøkssteder, samt en kalender for kulturelle arrangementer
og aktiviteter. Her presenteres 830 utvalgte industristeder fra 29 ulike land. 65 ankersteder utgjør stammen i
nettverket. 10 regionale ruter er tilrettelagt for spesielt interesserte som vil studere områdenes industrihistorie
i detalj. Foreløpig er det mest informasjon om Storbritannia, Nederland, Belgia, Luxemburg, Tyskland og
Tsjekkia. Andre norske steder i ERIH-nettverket er industriarbeidermuseet på Rjukan, Norsk Vasskraft- og
Industristadmuseum i Tyssedal, oljemuseet i Stavanger og Hadeland glassverk. Se http://www.erih.net/

Det ligger et stort potensiale i synliggjøre Narviks unike industrielle historie. Løyper/lokaliteter som formidler
historier bør skiltes, og det bør tilrettelegges for faste byhistoriske vandringer i turistsesongen. Prosjektet er så
langt ikke videreført, og det gjenstår konkret oppfølging for å synliggjøre Narvik som industrihistorisk sted.

1

2007 Innovasjon Norge "Geoturisme i lokalsamfunnet"

1
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Offentlige databaser - kartfesta geografisk informasjon
Bergrunnskart på nett
NGUs mest populære kart på nett er berggrunnskartene. N50-serien er klar for digital bruk. Både nedlasting og
karttjeneste er tilgjengelig. 55 prosent av landarealet er dekket av datasettet.

Mineraldatabasen
NGUs mineraldatabasehat data om følgende tema: Naturstein, Industrimineraler, Eneregimineraler, Metaller,
Sand, grus og pukk, Grunnvann og Grunnvarme
NGU har hittil kartlagt kvartærgeologiske forekomster (løsmasser) i 2/3 av Norges areal i målestokk 1:250.000. I
mange områder finnes mer detaljerte kart, vanligvis i målestokk 1:50.000.
En ny karttjeneste i 2013 er Marin grense (MG), med nyttig informasjon f. eks. innen offentlig planarbeid.
Samtidig med kartlegging av ulike løsmassetyper og geologiske enheter, utføres forskning på istidshistorie,
herunder klimavariasjoner, samt massenes lagfølge og alder. Dette for å bidra til en økt forståelse av de
geologiske hendelsene som har formet landskapet og hvordan løsmasse ressursene er dannet.

MINN - Kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge
Målet er å få fram geofysiske, geologiske og geokjemiske grunnlagsdata for industrien for påvisning og utvikling
av forekomster av metalliske og andre mineralske råstoffer. Startet i januar 2011 og resultatene fra
programmet formidles fortløpende gjennom NGUs nettsider og andre kanaler.

Naturbase
Kartene og databasene gir direkte tilgang til en stor mengde stedfesta informasjon om natur og miljø.
Miljødirektoratet samler inn geografiske data og legger til rette for formidling. Formidlinga skjer både gjennom
karttjenester og gjennom standardiserte tjenester som andre kan hente inn i kartene sine. En rekke aktører
bidrar til å oppdatere kartdataene; fylkesmannen, kommunene, Statens naturoppsyn og andre sektorer.
Tema er: Naturvernområder, Foreslåtte naturvernområder, Naturtyper, Arter, Kulturlandskap og
Sikra friluftsområder

Geofunn - Database om geologiske attraksjoner

geofunn.no er et tilbud til de som liker å ferdes i naturen og har interesse for geologi.
Ved bruk av geofunn.no kan du spore opp geologiske lokaliteter lagt inn av andre, få en forklaring på det
du har funnet, se bilder av funnet, og deretter dra ut på tur med litt kunnskap i sekken.
Målet med geofunn.no er å gjøre det enkelt å finne geologiske ekskursjonsmål der det ikke foreligger
gode guidebøker eller annen informasjon.

Geofunn er også tilgjengelig i App Store og Android Market. Appen kan lastes ned gratis.

Nasjonal database for tur- og friluftsruter Pilotarbeid
Ofoten friluftsråd er blitt pilot for arbeidet med nasjonal database for turruter.
Det er stort behov for systematisk kartlegging av koordinatfestede data for temaet friluftsruter (stier og
løyper). Miljødirektoratet og Statens kartverk (SK) skal få på plass en samla løsning for innsamling, oppdatering,
lagring og distribusjon av prioriterte utmarkstema, herunder turruterog løyper i løpet av 2014 og 2015.
Formålet med databasen er å dekke behovet for nasjonal og regional samordning i forbindelse med
handlingsplaner, tilstandsbeskrivelser, analyser og utredninger.
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Styret i Museum Nord

27.05.2020

Saksutredning

Tittel: Geopark
Saksbehandlere: Ida Fossli/Jon Framnes
Forslag til vedtak:
Vi innstiller på at Museum Nord formelt overtar og viderefører geoparkprosjektet som
ble initiert av Ofoten Friluftsråd og Ofoten regionråd (se vedlegg). Med mål om å bli tatt
opp i UNESCO Global geoparker.

Bakgrunn for saken:
I 2014 ble forprosjektet til Geopark Nord sluttført med ei anbefaling om at Museum
Nord videreførte prosjektet.

Faktadel:
For å oppnå status som en geopark bør man vise hvordan de geologiske
forutsetningene har påvirket biologisk mangfold, landbruk, bosetting, industriutvikling,
samferdsel og kultur i området. Mange av disse elementene er beskrevet i forprosjektet.
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Ofoten har en rik kultur- og naturhistorie. Ressursene som fantes i fjellet har ført til
etablering av samfunn og industriell innovasjon i regionen. Museets rolle er å ta vare på
og formidle vår kulturarv, og samspillet mellom mennesket og naturen er en selvfølgelig
del av det museumsavdelinga i Ofoten forfekter.
Den spektakulære geologien i Ofoten er anerkjent, og det fins flere steder som trolig kan
kategoriseres som unik geologi i verdenssammenheng, som er et av mange krav for å bli
godkjent som UNESCO Global geopark. Rombaksvinduet og Hellemobotn er eksempler
på unik geologi. Spor etter istid, mineraler og bergverksindustri, grotter, den kaledonske
fjellkjede og spektakulære fjellformasjoner er andre deler av geologien som er naturlig å
inkludere i en geopark.

Bilde 1: Berggrunnskart fra NGU. Grunnfjellet er rosa områder (ca. 1.8 milliarder år) og den kaledonske
fjellkjede er grønne områder på kartet (ca. 450 millioner år). Kombinasjonen av gamle og nye bergarter er
spesiell i Ofoten. Stor forskjell på vegetasjon i regionen som kan knyttes til geologien: grønt på kartet er der
det er grønt landskap.

Samisk kultur er godt representert og en del av identiteten til mange i regionen. Den
samiske kulturarven kan knyttes opp til industri- og kulturutviklingen i området. Det
finnes ingen geoparker som hittil har inkludert den samiske kulturarven i sin portefølje.

Bilde 2: Samiske skjerpere har spilt en sentral rolle i bergverkshistorien til regionen. På bildet sees Cand
min. Natrud til venstre og skjerperen Lars Nilsen til høyre på Håfjellet i Ballangen. Lars Nilsen skjerpet
området som senere ble til AS Bjørkaasen Gruber i Ballangen. Foto: NGU-Steinar Foslie, 1913.

Formidling er viktig i en geopark, både rettet mot lokalbefolkning og turister, hvor
museet har et fortrinn. Museet i Ballangen er i stor grad bygd opp rundt
bergverkshistorien til den tidligere kommunen. På museet i Narvik er det etablert ei
mindre utstilling om geologi, i tillegg til at avdelinga har en produksjon i Den kulturelle
skolesekken til videregående skoler som handler om geologi og bergverkshistorie. I
Kjøpsvik forteller utstillingene om blant annet grotter, bergverkshistorie og samisk
kultur.
Geoparkprosjektet har blitt presentert på internsamling til Museum Nord i Vågan høsten
2019, og vi har deltatt på geoseminar på Stord og NGU-dagen i Trondheim. Prosjektet er
også presentert til Ballangen kommune høsten 2019. I april 2020 holdt vi en digital
workshop sammen med FoU-gruppa til Museum Nord, og representanter fra NGU og
Nordland fylkeskommune.

Sommeren 2018 og 2019 arrangerte vi geoturer i Ballangen til to nedlagte gruver, hvor
gjesten ble bedre kjent med bergverkshistorie og geologi. Sommeren 2020 skal vi teste
en opplevelsespakke bestående av guiding til nedlagte gruver i Ballangen på EL-sykkel.

Vurderinger:
Målet med prosjektet er å bli godkjent som UNESCO Global geopark. Ut fra de
forarbeider som er gjort med Geopark Nord i forstudien har vi nå som mål å
komprimere og omdefinere geoparken. Parken avgrenses til et geografisk område for å
kunne tilrettelegge for aktiviteter og ut fra forretningsmessige prinsipper, og for å unngå
overlapp med eksisterende parker (nasjonalpark, biosfærepark).
Vi ønsker å bytte navn til “Stáddá geopark” for å synliggjøre den samiske kulturarven for
området, i tillegg til at Stáddá, Stetinden, er et kjent landemerke i et område med
spennende geologi. Vi har også tro på at det blir lettere å forankre geoparken lokalt med
et navn som gjenspeiler området.
Vi har tro på et tverrfaglig fokus vil tilføre tyngde til prosjektet, og samtidig åpne
muligheten til å bruke ressurser internt i Museum Nord og blant lokale aktører. Især i et
forskningsrettet perspektiv vil det tverrfaglige bidraget være spesielt interessant,
spesielt sammenhengen mellom mennesket og naturen. Koblingen mellom natur- og
kulturhistorie er i tråd med Museum Nords formål om å drive forvaltning, forskning og
formidling.
Utnytting av ny teknologi kan både bidra til ei bærekraftig drift av geoparken, og gi
gjester mulighet til å besøke utilgjengelige områder, for eksempel stoller, grotter, toppen
av Stetinden, Hellemobotn og lignende. CINE-prosjektet utvikler en teknologi som kan
implementeres til dette formålet.
Det grønne skiftet og et bærekraftig syn vil på mange måter sette føringer for utviklinga
av en geopark. Historisk sett har regionen utnyttet mineralressursene i takt med
markedsbehov, og med den stadig økte etterspørselen etter mineraler til utvikling av ny
teknologi, kan slik industri være aktuell igjen i regionen. En geopark kan være med å
belyse dette gjennom formidling og forskning.
Den unike geologien i verdenssammenheng må kartlegges og dokumenteres, siden den
er en viktig og stor del av en UNESCO-søknad. Kartleggingen må gjøres av en ekstern
bedrift, for eksempel NGU.
Det foreligger ingen formell overtakelse av prosjektet fra Ofoten Friluftsråd, nå MidtreHålogaland Friluftsråd, til Museum Nord, annet enn muntlig overlevering og

epostutveksling (se vedlegg). Geoparkprosjektet i regi av Museum Nord er omtalt i NGUs
brosjyre UNESCO globale geoparker – norske initiativ (se vedlegg).
I første omgang ønsker vi å lage et prosjekt og styringsgruppe, samt kostnadsoversikt og
overordnet plan over geoparkområdet med visningssenter, kompetansesenter og
tilhørende samarbeidspartnere. Prosjektet må forankre lokalt blant kommuner og
næringsliv og andre aktører. Og det må etableres en arbeidsgruppe med faglig og lokal
kompetanse. Mye av finansieringen må søkes eksternt, og det ønskes å utnytte
kompetansen som Museum Nord har på prosjektutvikling og finansiering.

Dokumenter:
Rapport forprosjektet Geopark Nord, Ofoten Friluftsråd mars 2014.
Analyse av ressurser og muligheter i Ofoten, Ofoten Friluftsråd mars 2014.
Eposter.
UNESCO globale geoparker – norske initiativ

Med vennlig hilsen
Geir Are Johansen
Direktør Museum Nord

Styret Museum Nord

27.05.2020

Navnebytte Narvik Museum

Saksbehandlere: Jon Framnes

Forslag til vedtak:
Vi innstiller på å bytte navn fra «Museum Nord – Narvik» til «Narvik Museum».

Vurderinger:
Vi opplever at «Museum Nord – Narvik» er et vanskelig navn å markedsføre, og det er
vanskelig for publikum å skille mellom Stiftelsen Museum Nord og selve enheten i
Narvik. Vi tror at et navnebytte til «Narvik Museum» vil gjøre det lettere å selge inn vårt
produkt, og gjerne i lag med et slagord som mynter på det museet forfekter.
Tidligere ble enheten kalt «Ofoten Museum». I dag går flere bort i fra å bruke Ofotennavnet. Eksempelvis snakker Visit Narvik om Narvikregionen, næringsforeninga heter
Narvik og den nye kommunen heter Narvik.
I denne omgang ønsker vi kun å gjennomføre navnebytte i Narvik og inntil videre
beholde gjeldende navn på resterende museer i avdelinga.
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Vennlig hilsen
Jon Framnes

Navneskifte – Vesterålsmuseet og Norsk fiskeindustrimuseum

Norsk fiskeindustrimuseum
Norsk fiskeindustrimuseum ble etablert våren 1991 og ble anlagt i bygningsmassen til
tidligere Neptun sildoljefabrikk. Museet har samlet inn en del teknisk utstyr og annet
kulturhistorisk materiale fra fiskeindustrien i museet, men det har først og fremst vært fokus
på istandsetting og tilbakeføring av bygningsmassen, siden Neptun Sildoljefabrikk, som et av
15 anlegg, kom med i Riksantikvarens bevaringsprogram for teknisk-industrielle
kulturminner i 1991.
Stiftelsen Norsk fiskeindustrimuseum gikk inn i Museum Nord i 2006. I 2016 ble stiftelsen
formelt oppløst og museum Nord har nå overtatt eierskapet til Neptun sildoljefabrikk.
Neptun sildoljefabrikk ble vedtatt fredet av Riksantikvaren i 2019.

Neptun Sildoljefabrikk
Industrimuseum
– innspill fra Gunnar/Brynjar
Bakgrunn for navnebytte: navnet Norsk Fiskeindustrimuseum er et svært ambisiøst navn
som vil kreve store ressurser over lang tid for å kunne realiseres. Vi vil tro at Museum Nord
pr i dag kan få problemer med å forsvare en tittel, som skal formidle fiskeindustrihistorie i et
landsdekkende format, slik vi inviteres til å tenke med navnet norsk Fiskeindustrimuseum.
Ideen bak navnet, og senere Stiftelsen norsk fiskeindustrimuseum, skriver seg tilbake til
1988, da Norsk kulturråds utvalg for teknisk industrielt kulturvern la frem en innstilling til en
bevaringsplan for teknisk industrielle anlegg. Det ble oppnevnt en styringsgruppe, som i
samarbeid med Vesterålsmuseet fikk i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for et
landsdekkende museum for norsk fiskeindustri på Melbu.
I utredninga (1988) begrunnes navnet «Norsk Fiskeindustrimuseum»: Filet- og
sildolje/melindustriens store omfang og betydning gir sterke argumenter for etableringen av
et landsdekkende museum for norsk fiskeindustri på Melbu og bli det eneste av sitt slag i
Norge.
Melbu ansees som et kystindustristed med viktige industrielle kulturminner og en levende
fiskeindustri. Det legges vekt på at sildolje/mel og filetindustrien har vært betydelige
industrier i Norge og har spilt en stor rolle for hele næringslivet og den kulturelle utviklingen
langs kysten.

I utredninger omtaler Norsk kulturråd industri med stort omfang som spesielt verneverdig.
Styringsutvalget som arbeidet med etableringen av museet mente at både sildolje/melindustrien og filetindustrien klart hørte hjemme under dette begrepet.
Det skrives videre at styringsgruppen går inn for en «museumsløsning som står i forhold til
fiskeindustriens betydning gjennom hundre år og den viktige rollen denne industrien
kommer til å spille for Norges økonomi og matforsyning i fremtiden».
Styringsgruppen beskriver at: museet skal vise den tekniske utviklingen av sildolje/melindustrien, fryse-filetindustrien, herunder utviklingen mot ferdigvareproduksjon,
medisintrandamping m.m. Muset skal følge utviklingen fremover og oppdateres.
Hovedpoeng:
•
•
•
•

Etableringen av museet begrunnes i både sildolje/mel-industrien og filetindustrien.
Det vektlegges at begge industriene har vært en del av stedet Melbus industrihistorie
Melbu har spilt en pioner-rolle som kystindustristed
Siktemålet var et landsdekkende museum

Det legges vekt på forbindelsen til Melbo Hovedgård som bolig for initiativtakeren og eieren
av de mange fabrikker som ble etablert på Melbu ved århundreskiftet.

Drøfting
Pars pro toto: delen [står] for helheten
Det vil være en fordel å konsentrere seg om den delen av norsk fiskeindustrihistorie
Museum Nord har størst tilgjengelighet til, som er: sildoljefabrikken Neptuns historie
forbundet med fremveksten av industristedet Melbu. Det vil si en utviklingsprosess i museet
hvor delen (sildoljeindustrien) står for helheten (industrisamfunnet). Lokal industriutvikling
slik den forløp på Melbu kan deretter settes i nasjonal kontekst og internasjonal kontekst.
Vi foreslår derfor at navnet er todelt hvorav første ledd består av fabrikkanleggets autentiske
navn, mens andre ledd assosieres med Melbu som industristed. Med navnet Industrimuseet
(på Melbu) gis vi en tilleggsdimensjon hvor vi (om ønskelig) får anledning til å ta for oss også
den øvrige industrien på stedet så som margarinfabrikk, meierivirksomhet, fiskeforedling,
produksjon av regntøy osv.
Navnet gir oss således anledning til å bruke sildoljeindustrien og Neptun sildoljefabrikk som
utgangspunkt for en bredere fortelling om industriutvikling og fremveksten av det moderne
forbrukersamfunnet.

Vesterålsmuseet
Melbo hovedgård
– Innspill fra Morten
Bakgrunn:
Vesterålsmuseet er/var navnet på Regionmuseet i Vesterålen fram til Museum Nord ble
starta. I dag er dette museet bare ett av 7 likestilte museer i Vesterålen, og disse 7 utgjør i
dag til sammen avd. Vesterålen.
Det er derfor all grunn til å skifte navn til noe som er mer korrekt i forhold til dagens
struktur. Navnet sier uansett ingenting om hva man finner der, utenom at det ligger i denne
regionen. I prinsippet skal museet dekke Hadsel kommune, men det er ikke slik det fungerer
i dag. Vi har tre museer i Hadsel, og det er viktig at vi knytter de sammen, spesielt de to på
Melbu.
Gunnar Norheim har foreslått:
«Neptun sildoljefabrikk – industrimuseet på Melbu» til erstatning for Norsk
Fiskeindustrimuseum, noe eg synes er fornuftig. Det er da viktig at navnet på det andre
museet på Melbu likner, og eg vil da forslå: «Melbu hovedgård».
Stedet hette Melbo tidligere, så Melbo hovedgård er kanskje mer korrekt i forhold til den
tida man beskriver, men da vi besøkende måtte forholde seg til to ulike skrivemåter, og det
er ikke logisk eller knytter dem ikke sammen.
En kan også tenke seg en forklarende tekst etter Melbu hovedgård.

Diskusjon
•
•
•
•

•

Enighet om behovet for navneskifte på begge museene.
Viktig at man gjennom navnet tydeliggjør rammene for hva/ hvilke tema som
formidles på de enkelte museum.
Navn på Museene må engasjere og skape entusiasme og nysjerrighet for nye besøk
Melbus unike industrihistorie må formidles på flere plan. Fra storgårdens etablering,
via Fredriksens grundervirksomhet og den store industrietableringen som igjen
etablerte tettstedet Melbu.
Tre sentrale historier knytter stedet sammen: Hovedgården (landbruk). Etablering av
flere typer landbasert industri, og sjøbasert industri.

Forslag til diskusjon:
Melbo hovedgård – med «tagline» - fra storgård til industristed?

Neptun sildoljefabrikk – med «tagline» Industrimuseum ( på Melbu), ev (Norsk)
fiskeindustrimuseum?

Notat
Innspill om navnebytte til styret i Museum Nord
Norsk telemuseum på Sørvågen var etatsmuseum for Televerket (Telenor), men er ikke det lenger.
MN overtok i 2017/2018. Telenor ga alle gjenstandene til Teknisk Museum. Disse er nå utlånt fra
Teknisk Museum til MN. Siden dette ikke lenger er et nasjonalt museum, foreslår vi navnebytte til:

Sørvågen Radio – et telemuseum
Stiftelsen Gamle Å har vært tatt med på råd.
Navnet viser til opprinnelsen for at det i det hele tatt ble etablert et telemuseum på Sørvågen:
Sørvågen Radio....... - Sørvågen etablerte seg som et telegrafisk senter i Norge. I 1908 fikk de Norges
første faste skipstelegraf og i 1928 fikk de Norges første trådløse telefon. Eventyret varte til i 1978 da
Sørvågen Radio ble innhentet av teknologien og automatisert bort. Fortsatt står en 70 meter høy
mast, samt telegrafen som ble brukt siden 1861, som en del av Norsk Telemuseum.
Etter hvert vil vi også se på navneendring for Vestvågøy Museum. Foreløpig markedsfører vi
«Skaftnes gård», mens anlegget på Fygle de siste årene bare har tatt imot besøk på forespørsel.
Pga. korona er både Fygle og Skaftnes stengt gjennom sesongen 2020.

13.05.20, Marion Fjelde Larsen
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Til Museum Nord/SKREI

INNSPILL PROSESS FOR AVKLARING AV FORUTSETNINGER SKREI

Forslag prosess:
Fase 1:
1. Avklaring av veitrase til Nyvågar
b) Uttesting på skissenivå av veitrase av vei-ingeniør, for vurdering av omfang av tiltaket;
Skjæringer og masser.
c) Overordnet kalkulering av tiltaket/skjæringen, for vurdering og sammenligning opp mot vei som
ligger inne i eksisterende regulering/budsjett.
d) Avveining av fordeler og ulemper for alle parter og satelitter i SKREI,
e) Sikkerhetsvurdering av de 2 veitraseene for SKREI/Nyvågar på overordnet nivå.
f) Vurdering av om konsekvenser og fordeler av ny veitrase er verdt å igangsette en ny
reguleringsplan for.
1. Hvis JA: Tilbud på Reguleringsplan fra Asplan, eller andre. (Vurdering av om VK kan lage den
selv? )
2. Avklaring av tiltakshaver.
3. Forhandlinger med Nyvågars eiere om reguleringsplanens kostnad og innhold.
4. bestilling av reguleringsarbeid, hvis JA.
5. Varsling om oppstart av planarbeid. (Utføres av konsulent/utførende)
2. Oppmåling/innmåling av høyder - tomt – 3D-scannet kartgrunnlag kan bestilles av NOR-kart hvis
området er scannet (pris avklares)
3. Uttesting av ny posisjon av Otolitten og konsekvenser for ny museumsplass og adkomst – ny start og
trase for vandringen, skissenivå.
4. Sikkerhetsvurdering av adkomst og logistikk i Otolitten, ny posisjon, og i området som helhet, på
overordnet nivå.
5. Kvalitetssikring og konkretisering av romprogram og arealbehov, samt høyder, for Magasiner, og
Otolitten.
Fase 2:
6. Grunnundersøkelser
7. Riving brakkebY

Foreløpig:
AKVARIET
Forslag prosess:
Workshop/møte med Akvariet, MN, LPO, forberedelsesmøte.
Workshop med Akvarie-konsulent og LARK
1)
Lofotakvariets fremtidsvisjon som del av SKREI
Museum Nord/SKREI`s fremtidsvisjon for Akvariet
Referanseprosjekter, vurderinger (befaringer)
Programmering: Romprogram/arealbehov/Akvariebehov
( Kvalitetssikring og konkretisering av arealbehov, samt høyder)
2)
Avdekking/konkretisering av innmeldte (kortsiktige) behov, prising, og nødvendig fremdrift for disse.
Budsjettets ramme for tiltak, hvordan brukes rammen.
Akvariets vurdering
MN`s vurdering
Arkitekts vurdering, (modell) situasjonsplan, arkitektur, logistikk, plan og bygningslov, forskrifter.
PBL/Tek17, UU
LARK`s vurdering. Landskaps-situasjon. UU
Mulighetsstudie
Kalkyle
Fremdriftsplan Akvariet
(som del av Skrei)
Museum Nord/SKREI/Akvariet må definere en PL/koordinator, som koordinerer partenes behov,
og har mandat til å ta beslutninger hvis ulike interesser.

Med vennlig hilsen
Margrethe B. Friis
Sivilarkitekt MNAL | Partner

LPO arkitekter as
Besøksadresse | Rosenborggt. 19C | 0356 Oslo
Postadresse | PB 7033 Majorstuen | 0306 Oslo
M +47 92 03 52 58 | T +47 23 32 71 00
www.lpo.no mf@lpo.no
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Presentasjon til styret i Museum Nord, mai 2020
Ane Høyem

Gaia Vesterålen
Gaia Vesterålen er et folkestyrt miljø- og historieprosjekt med deltakere fra alle deler av
samfunnet som ønsker å styre mot definerte og ambisiøse klimamål.
FNs bærekraftmål #13 peker på behovet for å handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av dem. Med utgangspunkt i Vesterålsregionen ønsker vi
å gi et viktig lokalt bidrag til handling. Vi tror at selv om global og nasjonal handlekraft er
avgjørende, så må mye av jobben gjøres lokalt, der folk bor, jobber, går på skole; kort sagt, der
vi lever. Vi mener at et bredt samarbeid er nøkkelen til å finne en løsning på klimaproblemene,
og at barn har en like selvfølgelig rett som voksne til å bli hørt. Vi tror på kraften som ligger i
lokalsamfunnet til å skape endringer nedenifra, fra vårt ståsted, og at det ligger læring i en slik
prosess som kan deles med andre lokalsamfunn i Norge, og andre steder - på kloden.
Selv om Gaia Vesterålen i første rekke kan ses som et historie- og miljøprosjekt, er det også et
samfunnsprosjekt der siktemålet er å skape økonomiske bærekraftige samfunn (jf FNs
bærekraftmål #11). Vi vil gjennom prosjektet vise at det ikke er en motsetning mellom disse
målene - tvert imot. Gaia Vesterålen er derfor i aller høyeste grad et forsknings-, innovasjonsog bedriftsutviklingsprosjekt.
For Museum Nord/Lofotr Næringsdrift innebærer prosjektet utvikling av nye
forretningsmodeller og produkter som kan som gi større økonomisk bærekraft. Den pågående
Covid 19-pandemien bidrar ytterligere til en aktualisering av prosjektet. I konseptet ligger det
at Museum Nord kan tilby opplevelsesprodukter globalt, samtidig som reisevirksomheten til
besøkende begrenses.
Seabed
Gaia Vesterålen er et barn av Seabed-prosjektet ved Sortland Museum. Seabed er både en
utstilling, et formidlingsopplegg og en konferanse. Målgruppa er barn og unge. Seabed betyr
havbunn, og det er havets betydning i nord, det sårbare økosystemet i havet og konsekvensene
av marin forsøpling og forurensning som er tema for Seabed.
Museum Nord samarbeidet med en rekke instanser om realiseringen av prosjektet, som ble
finansiert gjennom et spleiselag mellom lokale bedrifter, det offentlige og Museum Nord. Siden
prosjektet startet i 2019, har det fått nasjonal oppmerksomhet med dekning både på TV2, NRK
og VG. Seabed førte også til en kraftig økning i besøkstallene ved Sortland Museum på over
300 % - på ett år.
Seabed åpnet museet for andre brukere enn før, og vi erfarte at barn og unge trakk de voksne
til museet – og ikke omvendt. Det viktigste vi lærte av Seabed var at museet kan spille en rolle
i lokalsamfunnet. Museet kan være en arena for å skape engasjement som fører til handling.
Gjennom vår posisjon og vår troverdighet kan Museum Nord spille rollen som tilrettelegger,
brobygger og aktør.
Hva er Gaia Vesterålen?
Gaia Vesterålen – den lille planeten vår består av fire elementer, jf. Aristoteles` elementlære,
og disse elementene er gjensidig avhengig av hverandre:
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1. Jord: Det fysiske stedet – møteplassen
2. Luft: Den virtuelle broen - Teknologien og innovasjonen som lades med mening
3. Ild: Folkene som møtes – lokalsamfunnet
4. Vann: Punktet der fortida, nåtida og framtida møtes: Koblingen og avhengigheten
mellom disse
En avtale som forplikter (ILD)
• Kjernen i prosjektet er utviklingen av et lokalt miljø- og klimamanifest.
• Målbart og i ulike versjoner, for bedrifter, privatpersoner, skoler, organisasjoner, det
offentlige mv.
• Laget av folk selv i en deltakerstyrt, forskningsbasert prosess.
• Prosess like viktig som resultat.
• Spørsmålet vi stiller: Kan et lokalsamfunn enes om definerte og ambisiøse klimaog miljømål, og i så fall hvordan gjør en det?
Containere som møteplass, symbol og handelsvare (JORD)
• Ved hjelp av containere vil vi sammen med arkitektene i Lundhagem lage et
containermuseum som vil bli det fysiske symbolet og møteplassen for prosjektet.
• Containermuseet er planlagt lokalisert til Sortland havn.
• Transportabelt museum: I tillegg til hovedmuseet på Sortland, vil det også bli utviklet
mindre containerenheter som kan sendes rundt omkring i verden, for eksempel på
frakteskip.
• En enkelt container, med det samme designet som hovedmuseet, vil også brukes i første
fase av samfunnsprosjektet der vi informerer om planene og rekrutterer deltakere til
prosjektet. Denne containeren vil fraktes rundt omkring i Vesterålen, til barnehager,
skoler, torg, havner, eldrehjem og andre steder der folk kan møtes.
•
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Fortida for framtidas skyld (VANN)
• Vi vil lage en stor 3D modell av Vesterålen. Modellen vil blant annet fungere som et
stort utstillingselement.
• Modellen vil knytte sammen fortid - nåtid og framtid.
• Modellen vil vise den historiske utviklingen i regionen, og tar for seg hvordan
Vesterålen har utviklet seg fra skapelsen av arkaisk grunnfjell for 2500 millioner år
siden, fram til nyere tids trafikale infrastruktur og bosetningsmønster.
• Modellen vil også vise den klima- og miljømessige utviklingen og monitorere
utviklingen i samfunnsprosjektet.
Teknologi og innovasjon ladet med mening (LUFT)
• Sammen med våre partnere vil vi utvikle banebrytende teknologi; augmented reality
projection mapping mm.
• I prosjektet vil teknologien møte natur- og kulturhistorie, samt spille en viktig
hjelpefunksjon i samfunnsprosjektet.
• All data som samles inn vil lagres og gjøres tilgjengelig gjennom en sky-løsning, noe
som muliggjør overføring av utstillingsmateriale og data, samt digitalisering av
utstillingene.

Samarbeidspartnere i prosjektet
Sintef Digital (FoU)
SINTEF AS deltar i prosjektet gjennom gruppene Smart Data (SD) og Human Computer
Interaction (HCI), som begge er en del av avdelingen Software and Service Innovation hos
SINTEF Digital. HCI-gruppen har forskningsbasert ekspertise innen design av apper, virtual
reality og augmented reality applikasjoner, chatbots og tjenestedesign, med særlig fokus på
samspillet mellom algoritmer og mennesker. Sintef Digital har vært hovedsamarbeidspartner
siden september 2019.
Nordlandsforskning (FoU)
Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og
bedriftsøkonomiske fagområder. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for
samfunns- og næringsliv, og vil bistå når det gjelder utviklingen av klima- og miljømanifestet
og samfunnsdelen av prosjektet.
Lundhagem
Juni 2020 vil vi søke DOGA gjennom Designdrevet innovasjonsprogram om midler til
utviklingen av containerløsningen. I denne delen av prosjektet er det design- og
arkitekturpartner Lundhagem som er utførende samarbeidspartner. Lundhagem står bak flere
lignende prosjekter, som Klimahuset på Tøyen og det nye Deichmann-biblioteket i Bjørvika.
Egga Utvikling AS
Egga Utvikling er et regionalt utviklingsselskap med over 20 ansatte med tilhørighet i Lofoten
og Vesterålen. Egga vil ha en koordinerende rolle i prosjektet, og bistår med prosjektledelse og
innovasjonsstrategi for det ferdige produktet.
Deadline Media
Deadline Media & Film AS er et av landets eldste produksjonsselskaper, og har jobbet med
film og TV i mange år. Såkalt «projection mapping» og «edge blending» hvor man lager store
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bilder ved hjelp av mange projektorer er en del av virksomheten. Selskapet vil bistå i produksjon
av 3D-modellen av Vesterålen.
Vesterålen IKT
VIKT er et it-driftsselskap som leverer konsulenttjenester, driftstjenester, maskinvare og
programvare til små og mellomstore bedrifter med utspring fra Vesterålen. VIKT bidrar inn i
prosjektet med kompetanse på driftstjenester og skyløsninger, med hovedfokus på plattformen
for innsamling av data og integrasjonen mellom dem.
Andre samarbeid:
Det foreligger en skriftlig intensjonsavtale med Bodø 2024.

Status/Hvor langt er vi kommet:
•
•
•
•

Levert søknad til EUs Horizon 2020 program i mai, sammen med 8 andre partnere.
Funnet partnere til hoveddelene av prosjektet.
Fått prosjektstøtte av Innovasjon Norge.
Presentasjon av prosjektet politisk, på lokalt og fylkesnivå. Veldig positiv respons.

Hva skjer videre:
•
•
•
•

Finansieringsarbeid: Søknad Forskningsrådet medio juni, ramme opp til 16
millioner. Foreløpig positiv respons. Sammen med våre partnere.
Søknad DOGA på containerdesign juni, med Lundhagem
Jobbe videre med utvikling av samfunnsdelen av prosjektet.
Presentasjon sammen med Sintef Digital av artikkel om Gaia på konferansen
European Conference on Computer-Supported Cooperative Work, tema for vår
workshop er «Datafication and cultural heritage». Konferansen er 14. juni.

Økonomi
Forprosjekt er finansiert gjennom Innovasjon Norge. Hovedprosjektet søkes finansiert
gjennom ulike offentlige og private nasjonale støtteordninger, samt eventuelle
bedriftspartnerskap og EU-midler. Det vil utvikles en forretningsmodell for prosjektet som
ivaretar Museums Nords behov for økonomisk bærekraftighet.
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