
Miljøuka 2017 - Program 10. – 18. juni 
 

Tyvstart på uka tirsdag 6. juni 
 
Bibliotek & Baby  
Tips til «Grønn hverdag» for småbarnsforeldre– på Alta bibliotek kl. 12:00-13:30 
Vera Simonsen presenterer ulike tøybleier, og kommer med tips til andre miljøvennlige alternativer for 
småbarnsforeldre. Enkel bevertning! 
Arr.: Alta Bibliotek 
 
 
Lørdag 10. juni 
 
Bruktmarked 
Alta Sentrum kl 11:00 – 15:00.  Her kan du både selge og kjøpe og gjør ditt kupp på bruktmarked. Hensikten er 
gjenbruk for miljøets skyld. Les mer om regler med mer.: https://www.facebook.com/bruktmarkediAlta 
Arr.: Bruktmarked i Alta 

 
 
Søndag 11. juni 
 
Kystens dag på Storekorsnes  
Familiedag på og rundt Pakkhusloftet kl. 11:00 - 14:30 med fiskekonkurranse, havakvarium, tursti, grilling og 
kafé. Redningsskøyta og Elias kommer! Ta med fiskeutstyr, redningsvest, og kanskje grillmat. Det blir satt opp 
gratis buss som starter kl. 10:00 fra museet, og plukker opp passasjerer langs E6. 
https://alta.dnt.no/aktiviteter/87371/843788/ 
Arr: Barnas turlag, Barnas Røde Kors og SISA  

 
 
Mandag 12. juni 
 
Miljøgudstjeneste  
På Komsatoppen kl. 18:00. Barn og unge deltar. Parkering ved Komsa skole. 
Følg merking fra postkassa på toppen. 
Arr.: Alta menighet og Speiderne 

 
 
Komposteringskurs  
På Alta bibliotek kl. 18:00-19:30. Randi Mjøen Carlsen og Alta hagelag holder kurs i hvordan vi kan 
kompostere, for å minske matavfallet i husholdninga, og lage god matjord til kjøkkenhagen og blomsterbed. 
Enkel bevertning! 
Arr.: Alta bibliotek og Alta hagelag 
 
 

Tirsdag 13. juni 
 
Alta sentrum – ryddig og pent 
Frokostmøte kl. 08:30 – 09:30 i kantina i Kunnskapsparken 
Innledning ved Per-Erik Bjørnstad og diskusjon om  
hvordan vi vil ha det, og hvem som har ansvar for hva?  
Arr.: Alta Næringsforening og Alta kommune. 
 
Trær til glede og besvær.  
Åpent miniseminar i kommunestyresalen kl. 10:00 – 15:00. 
Seminaret belyser treets verdi for folk og trærnes betydning for byens uttrykk.  
Utfordringer i det urbane treets livsløp gjennomgås av fagfolk i foredrag og befaring. 
Mer info: www.alta.kommune.no 
Arr: Alta kommune, Norske Landskapsarkitekters forening og skogbrukssjefen 
 



Er oppdrettslaksen en trussel for Altalaksen?  
Åpent miniseminar med paneldebatt ved UiT, Campus Alta kl 16:00–19:00  
Noen av landets fremste forskere er invitert til å formidle den nyeste kunnskapen om betydningen av 
”oppdrettsgener” hos villaks.  
Arr: Kompetanseklynge laks SA 

 
Onsdag 14. juni 
 
O-løp på Kvenvikmoen 
Kl. 18:00-20:00. Løyper er lagt ut i ulik vanskelighetsgrad. Veiledning blir gitt. Alle er velkomne.  Merket fra 
Golf hotellet.  
Arr.: Alta O-lag 
 

Skarvevannet 
Vårdugnad, bål og kaffe. 
Arr.: Hakkstabben og Altneset bygdelag 

 
 

Torsdag 15. juni 
 
Energikampen. 
Finale i Energikampen kl. 09:00 i Sentrumsparken. Spennende oppgaver og fysiske utfordringer skal løses av de 
kjempende finalelagene. Premie til alle deltakere på vinnerlaget.  
Arr.: Alta kommune 

 
Bokpresentasjon – Inger Gunderson presenterer «Blomster i nord»  
På Alta Bibliotek kl. 18:00 – 19:00. Boka beskriver de vanligste Nord-Norske blomsterplanter med tekst og 
bilder. Forfatteren håper at bilder og tekst i boka kan bidra til større naturopplevelse. Alle som går på tur og liker 
blomster vil ha nytte av denne boka. 
Enkel bevertning. 
Arr.: Alta Bibliotek 
 
 

Fredag 16. juni 
 
Helgetur til Loppa Øy.  
Hurtigbåt fra Øksfjord fredag 16.6 kl. 19:00 med retur søndag kl. 14:00. 
To overnattinger i telt, dagsturer på øya med lokal guide til bla fuglefjellet og handelsstedet. Påmelding innen 
13. juni til https://alta.dnt.no/aktiviteter/83810/839379/ 
Arr: Alta og omegn turlag 
 
Eventyrstund for barnehager  
Eventyrstund for barn i alderen 3-6 år kl. 11:00-11:30 på Alta bibliotek. 
Miljø og natur er temaet på vårsesongen siste eventyrstund. 
Enkel bevertning! 
 
Språkkafé – med nærmiljø- og historievandring 
Kristian Johnsen tar med deltakere og frivillige på historievandring i nærmiljøet; vi tar turen til Komsa og rusler 
gjennom byløypa tilbake til Sentrum. Underveis forteller Kristian om Komsakulturen, Galgberget, Alta kirke, 
veinavn og vår nære byhistorie. 
Oppmøte kl. 14:00 på Alta bibliotek. Historievandringen varer ca. 1,5 time. 
Arr.:Alta Historielag og Alta Bibliotek 

 
Fysisk aktivitet for alle. 
Barn og voksne med fysisk funksjonshemming inviteres til aktivitetsdag på Lathari kl.10:30 – 13:00. 
I tillegg til aktiviteter og lek fyrer vi bål og tenner grillen, serverer kaffe, frukt og grønt. Ta med vann, matpakke 
eller grillmat, egen kopp og grillpinne. Vi oppfordrer til sunn matpakke og sunn grillmat. 
Ingen påmelding.  
Mer info:  linber@alta.kommune.no eller  karin.pedersen@alta.kommune.no  
Arr: Arrangør er Rehabiliteringstjenesten og Frisklivssentralen 



Lørdag 17. juni 
 
Villaksens dag 
Altalaksen i fokus kl. 10:00 – 14:00 på Stengelsen Gård 
Sosialt, grilling, «laksesti» og foredrag 
Arr: Alta Laksefiskeri IS 
 
Friluftsdag  
Uhøytidelige og morsomme konkurranser ved Småvatnan i Talvik fra kl. 14:00. 

• Jakt- og natursti 
• Hinderløype 
• Kanopadling 
• Bål og grill. Ta med grillmat  

Arr: Talvik JFF 

 
Søndag 18. juni 
 
Fottur i Mathisdalen med naturguide. 
Tema for turen er skog, naturtyper, fugler og fuglesang 
Turen ender opp ved Storfurua. 
Oppmøte ved Alta Museum kl. 10:00. 
Arr: Skogbruksjefen, NOF-Alta og SNO 

 
 
Friluftsdag ved Skogvannet. 
Mange aktiviteter ofg sosialt samvær kl 12:00 – 14:00. 

• Hjertemarsjen i Folkestien 
• Natursti 
• Kanopadling 
• Fiske 
• Bål/grill, frukt og grønt 

Arr: Nerskogen IL og Alta Helselag. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tilbud gjennom hele uka. 
 
Design og redesign . 
Utstilling på biblioteket gjennom hele uka 10. – 18. juni. 
Elever fra Alta og Sandfallet u-skole stiller ut sine elevarbeider produsert gjennom vinterhalvåret på valgfaget 
design og redesign. Furua barnehage stiller også ut kunstverk laget i barnehagen. 
 

Strandrydding.  
Alta kommune oppfordret lag, foreninger og enkeltpersoner til å rydde strender for søppel. Ta kontakt på tlf. 
91342536 for koordinering og avtale om levering. Alta Videregående Skole og SISA vil rydde indre del av 
Altafjorden i Miljøuka. Vi har derfor særlig behov for dugnad til rydding i ytre fjordstrøk. 
 
3-toppers 10.-18. juni  
Miljøuke T-skjorta til alle som i løpet av miljøuka besøker og stempler på alle tre toppene i ett av følgende 
områder:  
 
3- toppers i Alta  

1. Utsiktspunktet Hjemmeluft natur-& kultursti. Merket fra Alta Museum, ikke fra Saraveien.  
2. Komsatoppen. Start fra Komsa skole.  
3. Lille Raipas. Stien starter ved veis ende innenfor asfaltverket.  

Stemplingskort finnes på Rådhuset, i sportsforretninger og på www.alta.kommune.no. T-skjorte hentes i 
åpningstid på Rådhuset. 
 



3 toppers for funksjonshemmede i Alta 
1. Folkestien på Sandfallet, (post 4 -Utsiktspunktet mot Altaelva). 
2. Lille Komsa (toppen like ved rundkjøring E-6 / Rambøl).  
3. Skoddevarreløypa  (500 meter fra parkeringsplass innerst i Gakoriveien).  

Stemplingskort finnes på Rådhuset, i sportsforretninger og på www.alta.kommune.no T-skjorte hentes i 
åpningstid på Rådhuset. 
 

3- toppers i Rafsbotn 
Ulvehenget, Toppen på Alpinbakken og Tverrelvtua. 
Informasjon, kart og stemplingskort er lagt ut hos Coop Rafsbotn. Dette leveres inn samme sted, hvor også T-
skjorten blir utlevert  
 
3- toppers i Talvik 
Stabbhaugen, Bjørkelitind og Svartberget. 
Stemplingskort er lagt ut hos Coop Marked Talvik. Dette leveres inn samme sted, hvor også T-skjorten blir 
utlevert 
 

3-toppers på Kviby 
Geitfjellet, Kvibyhaugen og Dønnevarre. 
Informasjon, kart og stemplingskort er lagt ut på Samvirkelaget på Kviby. Dette leveres inn samme sted, hvor 
også T-skjorten blir utlevert. 
 

3-toppers i Langfjord 
Røde kors hytta (Orda), Varden i Storfjellet og Øvreplassfjellet i Bognelvdalen.  
Stemplingskort er lagt ut hos Porten til Finnmark Kaffebar. Dette leveres inn samme sted, hvor også T-skjorten 
blir utlevert. 
 

3-toppers i Korsfjord 
Linken på Kufjellet, Varden på Mikalfjellet og Trig.punktet på Korsfjordklubben. 
Informasjon, kart og stemplingskort er lagt ut hos Korsfjord Handel. Dette leveres inn samme sted, hvor også T-
skjorten blir utlevert. 

 
3-toppers i Kvalfjord 
Kvalfjordfjellet, Saufjellet og Lifjellet. 
Informasjon, kart og stemplingskort er lagt ut på Matkroken i Kvalfjord. Dette leveres inn samme sted, hvor 
også T-skjorten blir utlevert. 
 

3-toppers på Hakkstabben og Altnes. 
Gryttind og Vardefjellet på Altneset og Seidi på Hakkstabben. 
Informasjon kart og stemplingskort er lagt i leskuret på Altnes og ved butikken på Hakkstabben. 
Mer informasjon om toppturene, se www.alta.kommune.no  
 
Følgende topper inngår i Alta 10- toppers: Utsiktspunkt Hjemmeluft, Komsatoppen, Lille Raipas, Ulvehenget, 
Bjørkelitind. Husk å skriv navnet ditt i toppturboka når du er på toppen.  
 
Turløype/folkesti ved Skogvannet 
Start fra Saga skole, følg merking mot Skogvannet.  
 
Turløype/folkesti på Sandfallet 
Start ved Sandfallet ungdomsskole 
 
Turorientering 
Alta o-lag har 20 poster i terrenget på hver av kartene Gakori og Bollo. Postene står ute fra 4. juni til 1. oktober. 
Deltakerkonvolutter med kart, registreringskort og informasjon fås kjøpt på sportsforretninger i Alta.  
 
 
FRILUFTSLIV GIR GOD FOLKEHELSE, SJEKK UT VÅRE TEMAKART: 
toppturer, sykkelløyper, Byløypa og friluftslivsområder på http://geodata.alta.no/  
 


