Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre
, Sørstraumen - Kvænangshagen Verdde
19.06.2018
16:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
Møteplan
Kl 16.00 – 17.30

Styremøte

Kl 18.00 – 18.30

Servering av suppe

Kl 18.30 - 20.00

Åpent møte om forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi
-

Velkommen v / styreleder John Karlsen
Presentasjon av styrets medlemmer
Om forvaltningsplan og besøkstrategi v/RUB og MBA
Innlegg fra lokale bruerinteresser
Innlegg fra Kvænangen kommune v/ Åsmund Austerheim
Spørsmål og kommentarer
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

ST 7/18

Godkjenning av protokoll fra styremøte
05.04.2018

2017/2170

ST 8/18

Disponering av plan- og tiltaksmidler. Revidert
juni 2018.

2017/6643

ST 9/18

Dispensasjon for arbeid med forsterkning av
kjørespor lans sperregjerde i Kvænangsbotn LVO
2018

2016/8257

ST 10/18

Dispensasjon fra verneforskrift i Kvænangsbotn
for bygging av utedo

2018/3692

Drøftingssaker:
-

Konflikt ved bruk av skogsbilvei inn til Rundvannsbekken. Drøfting av videre
arbeid med tilrettelegging i området.

-

Orientering om status for tiltak / prosjektene innfallsport Sørstraumen og
startsted Rundvannet.

-

Styrets bidrag i forvaltningsplanarbeidet juni - september.
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2017/2170-0
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 19.06.2018

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Utvalgssak Møtedato
7/18
19.06.2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte 05.04.2018
Vedlegg
1 Godkjenning av protokoll fra styremøte 05.04.2018

Forvalters innstilling
Protokoll fra styremøte 05.04.2018 godkjennes.

Saksopplysninger
Styret får lagt frem protokoll fra forrige styremøte.
Vurdering
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Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre
Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen
05.04.2018
11:00 – 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
John Karlsen
Leder
Tryggve Enoksen
Medlem
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem
Ole Mathis Eira
Medlem
Marit Kristine Hætta Sara
Nestleder

Representerer
TFY
KVÆNANGEN
KVÆNANGEN
SAMETINGET
SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
Styrets medlemmer har brukt 3 timer til forberedelse i tillegg til 5 timer på møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Rune Benonisen
Verneområdeforvalter
Magnus Barmoen Verneområdeforvalter

Godkjenning av protokoll:
Protokoll er elektronisk godkjent.
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

ST 1/18

Referatsaker

2003/5716

RS 1/18

Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet oppnevning av medlemmer

2018/1086

ST 2/18

Rapport - tiltak og prosjekter 2017

2016/6859

ST 3/18

Konstituering av verneområdestyret for
Kvænangsbotn og Navotdalen LVO 2018

2018/1982

ST 4/18

Delegering av myndighet til behandling av
kurante saker til administrasjonen

2018/1985

ST 5/18

Disponeringa v plan-, tiltaks- og driftsmidler 2018

2017/6643

ST 6/18

Prosessplan forvaltningsplan og
besøksforvaltningsstrategi

2017/7376

Møteplan 2018
Dato

Planlagt tema

Sted

Tir 19. juni

Styremøte og åpent møte om forv.plan

Sørstraumen

10.-11. sept

Styremøte og befaring

Avklares

16. nov

Styremøte og Rådgivende utvalg

Avklares

Andre møter i sammenheng med forvaltningsplan, opplæring eller invitasjon fra
eksterne kan komme i tillegg.

Nødvendig utstyr
Styret ber forvalter organisere innkjøp av nettbrett til de av styrets medlemmer som
trenger det.
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ST 1/18 Referatsaker
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 05.04.2018
Vedtak
Tas til etterretning

RS 1/18 Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet - oppnevning av medlemmer

ST 2/18 Rapport - tiltak og prosjekter 2017
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 05.04.2018

Behandling
Enstemmig
Vedtak
Styret godkjenner årsrapport fra 2017

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

ST 3/18 Konstituering av verneområdestyret for Kvænangsbotn og
Navotdalen LVO 2018
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 05.04.2018
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Vedtak
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO velger følgende;
Leder: John Karlsen (Repr Troms Fylkeskommune)
Nestleder: Marit Kristine Hætta Sara (repr Sametinget)
Styret vurderer at det ikke er behov for oppnevne arbeidsutvalg etter styrets vedtekter
pkt 5.

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.

ST 4/18 Delegering av myndighet til behandling av kurante saker til
administrasjonen
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 05.04.2018

Vedtak
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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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.

ST 5/18 Disponeringa v plan-, tiltaks- og driftsmidler 2018
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 05.04.2018

Vedtak
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,-
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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.

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.

ST 6/18 Prosessplan forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 05.04.2018
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Vedtak
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.

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.
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2017/6643-0
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 18.06.2018

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Utvalgssak Møtedato
8/18
19.06.2018

Disponering av plan- og tiltaksmidler. Revidert juni 2018.

Forvalters innstilling
Styret legger til grunn følgende reviderte disponering av plan- og driftsmidler juni
2018.
Tiltak i verneområder
1 Innfallsport sørstraumen – ferdigstilling
2 Drift anlegg
3 Rundvannet- universell adkomst
4 Toalett snuplass Rundvannsbekken
5 Info-tiltak
6 Restaurering Gamme Navitdalen
7 Restaurering av kjørespor
8 Vedlikehold ferdselstellere

Ny sum
kr 120 000
kr 12 000
kr 300 000
kr 70 000
kr 28 000
kr 210 000
kr 60 000
kr 20 000

Endring
kr kr –
kr 130 000
kr -kr 20 000
-kr 80 000
-kr 10 000
-kr 20 000

Plantiltak
Sårbarhetskartlegging fugleliv
Detaljplanlegging startsteder
Prosjekt. Distriksplaner som verktøy

kr 32 550
kr 46 500
kr 65 100

kr kr kr -

Ved ytterligere behov for endring tas opp i styrets møte i september.

Saksopplysninger
Verneområdestyret vedtok disponering av årets bevilgning i sak ST 5/18 den
05.04.2018. I etterkant av møtet er det blitt gjennomført innkjøpsprosess,
detaljplanlegging og prosjektering for flere av tiltakene.
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Særlig prioritet har vi lagt på prosjektet ved Rundvannet (alle tiltakene) og innfallsport
Sørstraumen.
I prosessen har vi kommet til at løsningene som er gjennomførbar forutsetter noe
mer arbeid enn først forutsatt. Kostnadene til adkomstveien står derfor for det
vesentligste av endringene vi legger opp til i det reviderte oppsettet.
Vurdering
Forvalteren anbefaler at styret gjør endringer som beskrevet i saken. Tiltaket ved
Rundvannet er meget godt, og vil stå som ett markørprosjekt både mht
bygningsmessig kvalitet og med økt tilgjengelighet til dette særegne og vakre
området.
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2016/8257-0
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 18.06.2018

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Utvalgssak Møtedato
9/18
19.06.2018

Dispensasjon for arbeid med forsterkning av kjørespor lans
sperregjerde i Kvænangsbotn LVO 2018-2019

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder gir med
dette dispensasjon til klopping og forsterkning av kjørespor som følger sperregjerde
sør for Kvænangselva. Dette omfatter også fjerning av angitte berg/stein som hindrer
sikker ferdsel.
Vedtaket gjøres i medhold av verneforskrift for Kvænangsbotn landskapsvernområde
pkt 1.3 f) legging av klopper og j) utbedring av eksisterende kjørespor. Vurdering
etter nml § 8-12 er lagt til grunn i vedtaket.
Følgende vilkår gjelder:
- Tiltakene som skal gjennomføres er beskrevet i tiltaksplan av juni 2018 eller
revisjoner av den planen.
- Tiltakene skal gjennomføres skånsomt og med minst mulig varig skade på terreng
og vegetasjon.
- Det må brukes miljøvennlige materialer som ikke gir avrenning av miljøfarlige stoffer
til omgivelsene. Tiltakene skal være minst mulig synlig i terrenget og gis en estetisk
god utforming.
Tiltaket gjennomføres fortrinnsvis i perioden juli – september 2018. Ved behov kan
perioden for gjennomføring flyttes til ut i 2019. Tiltak gjennomføres som samarbeid
mellom vernemyndigheten og reinbeitedistrikt 33 Spalca.
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Saksopplysninger
Reinbeitedistrikt 33 Spalca og verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen
inngikk et samarbeid / prøveprosjekt for forsterkning og restaurering av kjørespor
som brukes i reindriften i 2016-2017. Høsten 2017 ble det gjennomført noen tiltak
som ble beskrevet i en egen tiltaksplan og gjennom verneområdestyrets behandling.
Hensikten med tiltakene har vært;
- Sikkerhet og framkommelighet for de som må ferdes med ATV i området
- Forebygge slitasje og erosjon som kan endre landskap eller biologisk
mangfold
- Reparere slitasje og erosjon som kan endre landskap eller biologisk mangfold
Det er også et element av testing av ulike metoder som brukes for å forsterke disse
sporene. Herunder teknisk løsning, økonomi og praktisk gjennomføring.
I 2018 skal det etter planen gjennomføres flere tiltak. Som grunnlag for det har
representanter fra verneområdestyret, fra Statskog Fjelltjenesten og fra distrikt 33
vært på befaring. Både for å vurdere de gjennomførte tiltakene og for å se på
behovet for å gjøre flere tiltak. På bakgrunn av dette utarbeides en egen plan for
forsterkning og erosjonssikring langs dette sporet.
Planen beskriver de gjenværende problemområdene langs dette sporet og antyder
også hvilke metode som er aktuell å bruke på de enkelte lokalitetene.
Verneområdestyret og distrikt 33 har tidligere inngått en samarbeidsavtale som
beskriver hvordan dette skal gjøres videre. I grove trekk at verneområdestyret
finansierer deler av prosjektet, distrikt 33 bidrar med egeninnsats og er ansvarlig for
byggearbeidet. De er også ansvarlig for tilsyn og vedlikehold når tiltakene er ferdig.
Sperregjerdet som går gjennom hele landskapsvernområdet sør for Kvænangselva
vedlikeholdes av distrikt 33, selv om det går innenfor distriktsgrensen til distrikt 34
Abborassa. Det er egne avtaler som regulerer systemet rundt tilsyn og vedlikehold av
dette gjerdet. Det er behov for jevnlig tilsyn av gjerdet, og også for frakt av materiell
og utstyr til vedlikehold. Det er etter distriktets syn mest hensiktsmessig å benytte
ATV til transport selv om avstandene ikke er veldig lang (ca 5km) og terrenget er til
dels veldig ulendt. Bygging av gjerdet ble gjort før Kvænangsbotn LVO ble etablert.
Tiltaksplanen beskriver de aktuelle tiltakene. Prioritering av tiltak gjøres i samarbeid
mellom verneområdestyret (delegert til forvalter) og reinbeitedistriktet.
Vurdering
Verneforskriften for Kvænangsbotn LVO er det angitt et generelt forbud mot inngrep
og byggetiltak som kan endre landskapet. Etter pkt 1.3 i forskriften er det likevel
angitt at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
f) bygging av bruer og legging av klopper
J) utbedring av eksisterende kjørespor i samsvar med forvaltningsplanen
Dette er såkalte spesifiserte dispensasjonsbestemmelser. Verneområdestyret har
delegert vedtaksmyndighet til forvalter i slike saker. Men siden den ene hjemmelen
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referer til forvaltningsplan, som ikke er ferdig, så tas saken også opp til ordinær
styrebehandling.
Vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at tiltaket ikke strider mot intensjon for vernet
og heller ikke berører verneverdiene negativt.
Vurdering etter de miljørettslige prinsippene (nml §§8-12) er nødvendig for å
dokumentere at vilkårene for dispensasjon er til stede.
Kunnskapsgrunnlaget §8 – Det er ikke registrert eller dokumentert trua eller sårbare
arter eller naturtyper som berøres av tiltakene. Kilde Artsdatabanken og Naturbase
18. juni 2018.
Tiltakene ligger alle innenfor et landskapsområde som er definert med høyeste verdi
(A1 – enestående og særlig opplevelsesrikt). Det legges bla vekt på at dette er et
landskapsområde med ubetydelige naturinngrep. Det er da tatt med de eksisterende
påvirkning som reingjerde og ATV sporene. Vår vurdering er at de nye tiltakene som
nå behandles, selv om de kan defineres som inngrep, ikke vil endre klassifiseringen.
Tiltakene som skal gjennomføres har blant annet til hensikt å hindre at ATV bruk gir
økt slitasje på vegetasjon og erosjon av jordsmonn. Tiltakene vi planlegger vil ikke
føre til gjenopprette naturtilstand, men sørge for at nødvendig kjøring foregår på en
mest mulig skånsom måte, og at de gir minst mulig negative effekter.
Det er også lagt en viss vekt på sikkerhetsaspektet.
Vår vurdering er derfor at summen av inngrep eller påvirkning er like stor som før
tiltak er igangsatt.
Vi anser videre at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å kunne ta en beslutning.
§9 (føre-var-prinsippet) kommer derfor ikke til anvendelse.
Samlet belastning § 10 – Nye tekniske inngrep er generelt sett ikke ønskelig innenfor
et så viktig landskapsområde som vi her snakker om. Forvaltningsmyndigheten må
være bevisst på at nye tiltak kan, selv om de er små og «ubetydelige», samlet sett
kan gi en negativ effekt og endring av landskapspreget. De forsterkningene som skal
gjøres nå vil ligge på bakken og være til dels synlige. En vil kunne se dem når en er
på stedet. Men vår vurdering er at dette samlet sett ikke vil oppfattes negativt da
alternativet eventuelt er utflytende slitasje og på sikt, erosjon.
Siden dette er et samarbeidsprosjekt mellom forvaltningsmyndigheten og distriktet
som har driftsansvar for det aktuelle gjerdet, så vil nml §11 ikke komme til
anvendelse.
Miljøforsvarlige teknikker nml §12 – de tiltakene som skal gjennomføres vil være små
og lite iøynefallende. Det er viktig at utførelsen ved bygging av klopper og sprengning
av berg/stein utføres på en mest mulig skånsom måte. Herunder at det brukes
miljøvennlige materialer som ikke avgir giftige stoffer til miljøet.

16

VERNEOMRÅDESTYRET
KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Saksfremlegg
Arkivsaksnr: 2018/3692-0
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 18.06.2018

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Utvalgssak Møtedato
10/18
19.06.2018

Dispensasjon fra verneforskrift i Kvænangsbotn for bygging av
utedo

Forvalters innstilling
Med hjemmel i Forskrift om vern av Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži
ja Gearbbet suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala § 1.3 i) og l) gis
tillatelse til oppføring av nytt anlegg for friluftsliv ved snuplassen ved
Rundvannsbekken. Nærmere bestemt et toalett.
Tiltakene gjennomføres i henhold til prosjektbeskrivelsen «Universell tilrettelegging
ved Rundvannet i Kvænangsbotn landskapsvernområde» og prosjekteringsgrunnlag
som utarbeidet. Tiltakene er vurdert i henhold til bestemmelsene i nml §§8-12.
Gjennomføring forutsetter gjennomført i tråd med godkjenning fra andre myndigheter
og berørte parter.

Saksopplysninger
Verneområdestyret har gjennom tidligere vedtak (tiltaksplan 2017 og 2018 og plan
for innfallsporter) prioritert følgende;
A. Opprusting av rasteplass ved Rundvannet. Ny gapahuk og bålplass med
universell tilgjengelighet.
B. Adkomstvei med universell utforming. Om lag 150 meter fra snuplassen
Skogsbilveien.
C. Nytt utedo ved parkeringsplassen/snuplassen
Alle tiltakene har fått nødvendige godkjenning fra plan- og bygningsmyndighetene
(Kvænangen kommune) og fra grunneier Statskog.
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Tiltak A og B har også fått dispensasjon til gjennomføring av tiltak fra verneforskriften
i sak ST9/17 den 19.06.2017.
Tiltak C er ikke behandlet av verneområdestyret.
I utgangspunktet er Kvænangsbotn LVO vernet mot alle inngrep som vesentlig kan
endre eller virke inn på landskapets særpreg eller karakter. Overordnet sett, gjelder
det også større bygg og andre tekniske inngrep. Det er gitt en særskilt
unntaksbestemmelse som gir vernemyndigheten mulighet til å gi tillatelse til
oppføring av mindre bygninger, anlegg og innretninger til nytte for allment
friluftsliv i tilknytning til eksisterende stier i Kvænangsbotn i samsvar med
forvaltningsplan. (Pkt 1.3 i)).
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og
tilpasses landskapet.
Når forvaltningsplanen ikke er vedtatt er det verneområdestyret selv som må gjøre
vedtak i saken. Behandling av saken kan ikke delegeres før forvaltningsplanen er
godkjent, derfor behandles denne søknaden etter den generelle
dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48. Den må følgelig vurderes av
verneområdestyret.
Det søkes om oppføring av et utedass om lag 5 m2. Det skal installeres
biokomposteringsanlegg med delvis infiltrasjon til bakken. Dette skal stå åpent til
allmenn bruk og skal lokaliseres ved eksisterende vei. Tiltaket faller inn under
bestemmelsen pkt 1.3 I. Vi anser derfor at vilkår for å kunne gi dispensasjon er til
stede.
Vurdering
Formålet med vernet av Kvænangsbotn landskapsvernområdet er «å ta vare på et
natur- og kulturlandskap i et dalføre med variert og særpreget skog-, fjell- og
vassdragsnatur, som er lite berørt av tekniske inngrep og som skaper identitet for
kvensk og samisk kultur».
Det har blitt gjennomført naturtypekartlegging og generell kartlegging av
naturverdiene i området, men det er ikke registrert truede arter eller naturtyper i
tiltenkt prosjektområde. Basert på tidligere kartlegginger og søk i artsdatabankens
artskart og naturbasen vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt nok til å fatte kunne
vedtak i saken, jf. naturmangfoldloven § 8.
På bakgrunn av dette vurderes det til at tillatelse ikke strider mot føre-var-prinsippet
jf. nml § 9. Det er ikke sannsynlig at andre parter vil søke om dispensasjon for
lignende tiltak og således skape presedens. Tiltaket vil derfor ikke ha en betydelig
effekt på samlet belastningen på økosystemet i verneområdet jf. nml § 10.
Kompensasjon for eventuell miljøforringelse nml jf. § 11 er ikke aktuelt i denne saken.
Tiltaket vil anlegge offentlig toalett som tar hensyn til krav satt til universell utforming,
jf. nml § 12.
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Oppsetting av toalett vil kunne virke forstyrrende på dyreliv i perioden det foregår.
I verneformålet til Kvænangsbotn landskapsvernområde står det at allmennheten
skal «ha anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging». Universell
utforming av rasteplass, adkomst og toalett vil gjøre dette viktige området tilgjengelig
for hele befolkningen, og derfor må prosjektet ses på som å oppfylle denne delen av
verneformålet.
På grunnlag av drøftingen over vurderes det til at prosjektet ikke vil påvirke
verneverdiene i landskapsvernområde nevneverdig eller i strid med vernevedtakets
formål.
Oppsummert betyr det at vilkårene for dispensasjon er oppfylt og at
verneområdestyret kan gi dispensasjon i tråd med dette.
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