PROSJEKTPLAN
Tilrettelegging Elvøra, Tromsø kommune
Område
Elvøra ligger langs fylkesvei 293, mellom Lakselvbukt og Jøvika i Tromsø kommune. Friluftsområdet ligger
på både nedsiden og oversiden av veien, og er en av innfallsportene til Lyngsalpan landskapsvernområde.
I tillegg er det rett i nærheten av Faueldalen naturreservat. Elvøra er startstedet for mange skikjørere som
går Jiehkkevarri-traversen eller skal opp på Fuglfjellet. I tillegg er det mange lokale, regionale og nasjonale
brukere av nedre del av dalen som har vakker furuskog og lett turterreng. Det lokale utviklingslaget har
også turorientering i området for sine innbyggere som brukes flittig.
Tilrettelegging
Det er behov for grunnleggende tilrettelegging ved Elvøra for å ta vare på naturen i området. Pga av
mangel på toalett i mils omkrets, gjør turfolk fra seg i buskene. Det finnes mange tilfeldige bålplasser nede
på den sårbare vegetasjonen i fjæra. Ved å sette opp et toalett på parkeringsplassen, etablere permanente
bålplasser og sette opp informasjonstavle om friluftsområdet vil man skåne naturen for unødvendig slitasje
og forsøpling.
Det er behov for:
- HC-toalett på nordsiden av parkeringsplassen. For å forhindre dårlig lukt, anbefales det å bruke
en lukket septiktank som både friluftsrådet og LVO har god erfaring med fra andre steder.

-

Gruse parkeringsplass med subus.

-

To sikre bålplasser for å forhindre ytterligere slitasje på nedsiden av veien.

Infotavle om friluftsområdet, turmuligheter, verneområdene og skikk og bruk i naturen.
Tavla burde settes opp på parkeringsplassen- ved starten av stien.
Skilte og merke stier i området (kan gjennomføres fra 2020)

Organisering
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Ishavskysten friluftsråd, Jøvik utviklingslag, Landskapsvernområdet
(LVO) og Tromsø kommune. Det vil være Verneområdeforvalter Oddrun Skjemstad og Ishavskysten
friluftsråd som vil stå som prosjektledere og søke eksterne midler til gjennomføring av tiltakene.
Økonomi
Hva
HC-toalett

Beløp
120 000,-

Ansvar
Friluftsrådet og LVO

År
Starter 2019

Presisering av utgifter:
Septiktank: 28 000,Toalettbygg: 25 000,Arbeid: 25 000,Ishavskysten Friluftsråd

Besøksadresse: Rådhuset, Tromsø
Postadresse: Postboks 742, 9258 Tromsø
E-post: post@ishavskysten.no

Org.nr.: Foretaksregisteret 993534587

(Støping av fundament,
graving av tank, montering
av bygg, male bygg,
montere toalett etc)
Frakt av toalett: 5000,Utgifter (støping, maling,
tak, gulvbelegg etc):
30 000,Grusing av
parkeringsplass

Infotavle
Bålplasser og sittegruppe
Totalkostnad
Årlige kostnader
Tømming av tank
Driftstilskudd Jøvik
utviklingslag

Ishavskysten Friluftsråd

15 000,Presisering av utgifter:
10 000,- til material
5 000,- i arbeidskostnader
Usikkert
40 000,175 000,3000,10 000,-

LVO og utviklingslaget

Starter 2019

LVO
Friluftsrådet

2020
2019

Tromsø kommune
Tromsø kommune

Besøksadresse: Rådhuset, Tromsø
Postadresse: Postboks 742, 9258 Tromsø
E-post: post@ishavskysten.no

Org.nr.: Foretaksregisteret 993534587

