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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Utvalgssaksnr
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ST 1/18

Referatsaker

2003/5716
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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.

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

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.

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,-

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

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.

