Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre
, Sørstraumen - Kvænangshagen Verdde
19.06.2018
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
NESTL

Representerer
TFY
KVÆNANGEN
KVÆNANGEN
SAMETINGET
SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
Styremøte og åpent møte om forvaltningsplanen. Det er 5 timers møtetid og 2 timers
forberedelse.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Magnus Barmoen Forvalter
Rune Benonisen
Forvalter
Protokollen godkjennes av styret formelt ved neste møte

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

ST 7/18

Godkjenning av protokoll fra styremøte
05.04.2018

Lukket

Arkivsaksnr
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 om hvordan vi
skal forholde oss videre ifht tilrettelegging i området.
Konklusjon etter styrets drøfting:
All tilrettelegging som er planlagt og satt i gang legges på is til det er avklart
hvordan allmennheten kan bruke veien til friluftsliv. Det er berammet et møte
med grunneier om saken så snart som mulig etter 23. juli. Hvis det ikke oppnås
enighet vil styret vurdere å flytte tilretteleggingstiltak til andre egnede lokaliteter.

Åpent møte om forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi som eget referat.

ST 7/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 05.04.2018
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 19.06.2018

Vedtak
Protokoll fra styremøte 05.04.2018 godkjennes.

Forvalters innstilling
Protokoll fra styremøte 05.04.2018 godkjennes.

ST 8/18 Disponering av plan- og tiltaksmidler. Revidert juni 2018.
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 19.06.2018

Vedtak
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.

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.

ST 9/18 Dispensasjon for arbeid med forsterkning av kjørespor lans
sperregjerde i Kvænangsbotn LVO 2018
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 19.06.2018

Vedtak
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.

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.

ST 10/18 Dispensasjon fra verneforskrift i Kvænangsbotn for bygging av
utedo
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 19.06.2018

Vedtak
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.

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.

