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Prosjektnotat – Gammene i Sørstraumen 
 
 

• Statlig sikring av området  
 

• Leirskoleopphold og samarbeid med skoler 
 

Kan det med base i Sørstraumen utvikles et tilbud som Kvænangen skole vil kunne benytte 
som sitt leirskoleopphold? Eventuelt at også andre skoler i Nord-Troms og øvrige kommuner 
vil oppleve tilbudet så attraktivt og faglig godt at de vil benytte seg av dette.  
 
Kan gammelskolen benyttes som base for overnatting og bespisning for et slikt tilbud?  
 
Kan Nord-Troms Friluftsråd bidra faglig med gjennomføring av et slikt opplegg? Dvs. 
undervisning i samarbeid med lærere/skoler. 
 
Kan Sappen leirskole inngå i en samarbeidsmodell for en regional ambulerende leirskole? 
 
Kan Nord-Troms museum, Reisa nasjonalpark og Verneområdestyret for Navitdalen og 
Kvænangsbotn være ressurser og samarbeidspartnere? Det samme kan kanskje også gjelder 
næringsliv som har forankring i lokale naturressurser (vannkraft og fiskeoppdrett).  

  
 Tema: 

Friluftsglede gjennom ulike friluftslivsaktiviteter 
Samisk kulturhistorie 
Krigen i Nord-Troms og Finnmark med «Den brente jords taktikk» 

 
 

• Overnatting med fokus på arkitektur og natur 
 Enkel, men eksklusiv overnatting, tett på naturen brer om seg. Det bygges hytter i trær. 
 Børge Ousland har suksess med sine hytter på Mannhausen i Steigen. Det samme gjelder 
 landskapshotellet i Valldal i Møre og Romsdal.  
 
 Nord-Troms Friluftsråd er involvert i arbeidet med å bygge dagsturhytter som framstår som 
 «arkitektoniske perler». Det finnes mange slik eksempler der arkitektur og natur står i 
 sentrum.  
 

• Opparbeidelse av friluftsområdet med fysisk tilrettelegging  
 De forslag som er satt fram så langt med stier og turløyper, toalettanlegg, fiskeplasser, 
 padlebrygge, benker, bålplass, skilt, er eksempler på tiltak som må være med i den videre 
 utvikling. Det vil være mulig å søke spillemidler til anlegg og tilrettelegginger som har 
 betydning for friluftslivet.  
 
 Det må avklares hvilke tiltak/anlegg og fysiske tilrettelegginger som er ønskelig og mulig å 
 realisere, og på hvilken måte disse vil gjøre området mer attraktivt som friluftsområde.  
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• «Møteplass Olgola»  
 Punktet henger sammen med de to forrige. Anlegg og tilrettelegginger vil gjøre området 
 attraktivt. Er det også mulig å tenke hvilke faste aktiviteter og arrangement som kan inngå i 
 en årsplan for området. En tursti vil kunne trekke til seg uorganisert aktivitet. Dersom det i 
 tillegg er mulig å gjennomføre ulike aktiviteter som tidfestes, vil dette også bidra til å trekke 
 publikum til Olgola og Sørstraumen.  
 
 Det vil være positivt om lag og foreninger vil være med og bidra med «liv og røre» slik at ting 
 kan skje og folk trekkes til området. Målet må være å få til arrangement og aktivitet til alle 
 årstider. Noen eksempler: matlaging på bål, naturfotografering, fugletitting, 
 snorkling/fridykking, kajakkpadling, fiskekonkurranser. 
 
 


