Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre
, Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen
05.04.2018
12:00 (11:30)

Viser til tidligere varsel om styremøte sendt på e-post. Planlagt åpent møte om
forvaltningsplan blir ikke gjennomført som tidligere varslet. Nytt tidspunkt avtales i
møtet.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post
fmtrrub@fylkesmannen.no
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Plan for møtet
12:00 -

Felles lunsj

12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

Velkommen. Presentasjon av medlemmer.
Generell informasjon om styrets arbeid og praktisk
informasjon

13:40 – 15:30

Styremøte
Konstituering og andre saker.

15:30 – 15:50

Møteplan 2018
Styremøter, forvaltningsplan, annet
Elektronisk reiseregning

Vel møtt
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Arkivsaksnr

ST 1/18 Referatsaker
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Fra: post@miljodir.no[post@miljodir.no]
Dato: 13. feb 2018 09.02.52
Til: Benonisen, Rune
Tittel: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet

Vår ref 2016/1058
Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no
Vennlig hilsen
Marte Eliasson | seniorrådgiver
e-post: marte.eliasson@miljodir.no
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Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Trondheim, 12.02.2018

Deres ref.:
[Deres ref.]

Saksbehandler:
Marte Eliasson

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/1058

Oppnevning av medlemmer til verneområdestyret for
Kvænangsbotn og Navitdalen verneområde
Miljødirektoratet fikk ved brev av 20. oktober 2015 fra Klima- og miljødepartementet
delegert myndighet etter naturmangfoldloven § 62 andre ledd, tredje punktum til å
bestemme at et særskilt oppnevnt organ er forvaltningsmyndighet for et område vernet
etter naturmangfoldloven kapittel V. Myndigheten gjelder i tillegg oppnevning av
eventuelle nye styrer og reoppnevning av styremedlemmer til eksisterende styrer, samt
godkjenning av forvaltningsknutepunkt.
Sametinget har etter Sametingsvalget høsten 2017 innstilt nye og reoppnevnte
representanter til verneområdestyret.
Miljødirektoratet vil på bakgrunn av dette oppnevne følgende nye og reoppnevnte
representanter fra Sametinget til verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen
verneområde:
For Sametinget:

Ole Mathias J. Eira
Marit Kristine Hætta Sara

Personlig vara:

Karen Inga Eira
Per A Bæhr

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden til Sametinget.

Hilsen
Miljødirektoratet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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1

Olav Nord-Varhaug
seksjonsleder

Marte Eliasson
seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi til:
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50
Kvænangen kommune
Rådhuset
Troms fylkeskommune Postboks 6600
/ Romssa fylkkasuohkan

9730
9161
9296

KARASJOK
BURFJORD
Tromsø
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2016/6859-0
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 23.03.2018

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Utvalgssak Møtedato
2/18
05.04.2018

Rapport - tiltak og prosjekter 2017

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen tar framlagt rapport – tiltak og
prosjekter 2017 til etterretning.

Saksopplysninger
Det er utarbeidet en rapport om prosjekter og tiltak som er påbegynt eller
gjennomført i 2017.
Mer informasjon i dokumentet http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/%C3%85rs
melding/2017/Tiltaksrapport2017.pdf
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2018/1982-0
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 22.03.2018

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Utvalgssak Møtedato
3/18
05.04.2018

Konstituering av verneområdestyret for Kvænangsbotn og
Navitdalen LVO 2018

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO velger følgende
Leder:
Nestleder:
Styret vurderer at det ikke er behov for oppnevne arbeidsutvalg etter styrets
vedtekter pkt 5.

Saksopplysninger
Valg av leder og nestleder
Miljødirektoratet har fått delegert myndighet oppnevning av eventuelle nye styrer og reoppnevning av styremedlemmer til eksisterende styrer, samt godkjenning av
forvaltningsknutepunkt.
Sametinget har etter Sametingsvalget 2018 innstilt ny representant, nye vara og reoppnenvnt ett medlem. Disse vil i utgangspunktet ha funksjonstid til 2022.
Medlem: Marit Kristine Hætta Sara
Medlem Ole Mathis Eira

Vara: Per A. Bæhr
Vara: Karen Inga Eira

I tillegg til disse er medlemmer oppnevnt fra kommune og fylkestinget som tidligere.
For Kvænangen kommune: Vera Wassnes personlig vara: Aud Tove H. Tømmerbukt
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For Kvænangen kommune: Trygve Enoksen personlig vara: Roald Jensen
For Troms fylkeskommune: John Karlsen personlig vara: Hanne Linaker
Ved oppnevningen er det tatt hensyn til bestemmelsene i Lov om likestilling mellom
kjønnene.
Verneområdestyret selv må selv velge sin leder og nestleder.
Oppnevning av arbeidsutvalg
Styret kan etter vedtektene pkt 5 selv oppnevne et arbeidsutvalg. Dette skal være bestående
av personer fra styret, hvorav minst ett medlem bør være av representanter innstilt av
Sametinget. Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter
naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for
verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt
av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/verneforskriftene.
Vurdering
Vi kan ikke se at det er et særlig behov for å ha et eget arbeidsutvalg. Det er trolig mest
relevant i større styrer eller der saksmengden er større enn vi har hos oss. Gjeldende
delegasjon til forvalteren til å behandle kurante saker vil erfaringsmessig ta opp i seg alt eller
det meste av kurante saker og rutinesaker.
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2018/1985-0
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 22.03.2018

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Utvalgssak Møtedato
4/18
05.04.2018

Delegering av myndighet til behandling av kurante saker til
administrasjonen

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO viderefører tidligere styre
sitt vedtak om delegasjon. Følgende gjelder;
Verneområdestyret gir forvalteren myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant
karakter;
Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og
motorferdsel. Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser og etter naturmangfoldloven § 48 der:
a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, og
forutsetningene er tilnærmet uendret.
b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret i
tilsvarende sak.
c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet.
Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av
saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak
skal refereres for styret.
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Saksopplysninger
Styret kan gi forvalter(e) myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med
kurant karakter menes følgende:
Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og
motorferdsel. Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser og etter naturmangfoldloven § 48 der:
a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, og
forutsetningene er tilnærmet uendret.
b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret/AU i
tilsvarende sak.
c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet.
Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av
saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak
skal refereres for styret.
For mer informasjon om rutiner ved forvaltning av verneområdene, se rundskriv fra
Miljødirektoratet M106-2014 –
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M106/M106.pdf
Vurdering
Det anses som svært hensiktsmessig at verneområdestyret delegerer myndighet til å
treffe vedtak i nærmere spesifiserte saker. Først og fremst fordi det reduserer
behandlingstiden betydelig.
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2018/1992-0
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 22.03.2018

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Utvalgssak Møtedato
5/18
05.04.2018

Disponering av plan-, tiltaks- og driftsmidler 2018

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO gjør følgende prioriteringer
for 2018
Midler til tiltak i verneområder bevilget Kr 800 000,- disponeres som følger;
Innfallsport sørstraumen – ferdigstilling
Kr 120 000,Samarbeid om drift av tilrettelegging for friluftsliv
Kr 12 000,Universell adkomst til Rundvannet
Kr 170 000,Toalett ved snuplassen ved Rundvannsbekken
Kr 70 000,Informasjonstiltak (plakater, brosjyre, mv)
Kr 48 000,Restaurering av gamme i Navitdalen
Kr 290 000,Restaurering av kjørespor i Kvænangsbotn
Kr 70 000,Vedlikehold ferdselstellere
Kr 20 000,Midler til planer og utredninger bevilget Kr 144 150,- disponering som følger
Sårbarhetsvurdering fugleliv-besøksstrategi (bs)
Kr 32 550,Detaljplanlegging startsted Navitfoss og Gearbbet (bs)
Kr 46 500,Prøveprosjekt – distriktsplaner som verktøy i VO forvaltning Kr 65 100,Midler til drift av styre, forvaltningsplan og rådgivende utvalg Kr 223 200
Driftsutgifter styre
Kr 148 800,Driftsutgifter rådgivende utvalg
Kr 18 600,Driftsutgifter forv.planarbeid
Kr 55 800,Forvalter gis myndighet til å organisere og planlegge gjennomføring av tiltak og
plantiltak, herunder vurdere behov og mulighet for kjøp av tjenester eller samarbeid
med andre aktører.
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Saksopplysninger
Verneområdestyret har hatt en prosess høsten 2017 for planlegging av tiltak og
prosesser for 2018. Det ble utarbeidet en tiltaksplan som beskriver mulige tiltak. Et
utkast ble sendt på høring i november 2017. Frist for innspill ble satt til 15. desember
2017.
Det kom ikke vesentlige innspill til planutkastet i høringsperioden.
Styret hadde heller ikke inspill eller merknader til utkastet.
Med bakgrunn i utkastet ble det sendt søknad til Miljødirektoratet den 10. januar.
Svar kom 15. februar med følgende bevilgning.
Tiltaksmidler (post 31)
Driftsmidler
Midler til besøksstrategi og forv.plan

Kr 800 000,Kr 180 000,Kr 215 000,-

Fylkesmannen tar 7% overhead på driftsmidler og planmidler.
Verneområdestyret har fått en historisk god bevilgning til tiltak, plan og utredninger.
Det er positivt. Det medfører et betydelig arbeid med detaljplanlegging, organisering
og styring fra sekreteriatet. Det er på det rene at dette arbeidet ikke kan løses med
de personalressursene vi har pt. Vi må derfor lete etter andre samarbeidspartnere
og/eller kjøpe tjenester på prosjektledelse. Hvilke løsning som velges må vurderes
nærmere.
Det er hensiktsmessig at sekretariatet gis delegert myndighet til å treffe beslutninger
om hvordan prosjektene skal gjennomføres og organiseres.
Vurdering
Grunnlag for vurdering og beskrivelse av hver tiltak er beskrevet i vedlegg
«tiltaksplan 2018 - forslag».
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/Tiltaksplaner/Tilta
ksplan-KVB-NAV-2018-forslag.pdf
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2017/7376-0
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 22.03.2018

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Utvalgssak Møtedato
6/18
05.04.2018

Vedtak prosessplan - besøksforvaltningsstrategi og
forvaltningsplan

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
godkjenner fremlagt prosessplan, datert 23.mars 2018, som ramme for arbeidet med
besøksforvaltningsstrategi og forvaltningsplan.
Styret er klar over at framdriften kan bli endret hvis bemanning reduseres i perioden.
Styret holdes løpende orientert om framdriften.

Saksopplysninger
Verneområdestyret tok i august 2017 opp til behandling forslag til prosessplan for
arbeidet med besøksforvaltningsstrategi og forvaltningsplan. Den ble så bearbeidet
før den ble sendt på høring i november.
Frist for tilbakemelding på prosessplanen ble satt til 15. desember 2017. Det kom
ikke inn innspill eller merknader til prosessplanen.
Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel i arbeidet med å opprettholde
og fremme verneformålet. Den skal sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet
ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging mv.
Planen skal sikre en forutsigelig forvaltning med et tidsperspektiv på minimum 10 år.
Samtidig skal den være et redskap for å ivareta verdiene i verneområdet i et 200-års
tidsperspektiv og sikre likebehandling av brukerne i området.
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Miljødirektoratet har slått fast at alle større landskapsvernområder og nasjonalparker
skal ha en besøksstrategi, og at denne skal være en del av forvaltningsplanarbeidet.
For å øke framdriften til VO-styrene i dette arbeidet er det bestemt at besøksstrategi
må foreligge før styrene kan iverksette tiltak som gjelder besøksforvaltning. Fristen
for å ferdig besøksstrategien er satt til 2020. Men allerede fra 2017 har det vært stilt
krav om at tilretteleggingstiltak som skal gjennomføres skal ha forankring i en
besøksforvaltningsstrategi.
Plandokumenter se - http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-NavitdalenLVO/Planer-og-publikasjoner/Forvaltningsplan/
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