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ST 5/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 02.04.2019
Vedtak
Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre kommenterer følgende;
Bruk av droner i verneområder
Styret tar informasjonen fra Miljødirektoratet til orientering.
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen
Styret tar informasjonen om oppstart av arbeidet med kartlegging og verdisetting av
friluftsområder i Kvænangen til orientering. Styret vil bidra i prosessen hvis det er ønske om det
fra Kvænangen kommune sin side. Vil ellers følge opp saken ved eventuelle høringer når
arbeidet pågår.
Spørsmål om motorferdsel i Kvænangsbotn landskapsvernområde
Styret ber forvalter om å sende brev til Nord-Troms brannvesen hvor følgende blir presisert;
Styret er blitt gjort oppmerksom på at Nord-Troms brannvesen har vært på brannsyn på hytter
inne i Kvænangsbotn lvo. Verneforskriften for Kvænangsbotn lvo har et generelt forbud mot
motorferdsel. Den angir videre at noen aktiviteter er unntatt denne søknadsplikten, bla
«brannvern» jmf pkt 6.2 a). Denne direkte unntaksbestemmelsen for motorferdsel i
verneforskriften er ment for akutte tilfeller i tilknytning til brannvern og ikke for forebyggende
og løpende oppdrag.
Det betyr at for utføring av branntilsyn og feiing må brannvesenet derfor søke om dispensasjon
for bruk av motorkjøretøy i verneområdene. I dette tilfellet Kvænangsbotn og Navitdalen
landskapsvernområder. Verneforskriften har for øvrig ingen annen bestemmelse som omhandler
dette temaet, og en dispensasjon må derfor vurderes etter den generelle unntaksbestemmelsen i
nml. § 48. Lovpålagte oppdrag som forebyggende brannvern vil få dispensasjon såfremt det er
grunnlag for det, men det kan følge vilkår for å minimere negative effekter på verneformål. En
søknad må inneholde opplysninger om oppdraget eks bakgrunn for oppdrag, lovhjemler og
praktisk gjennomføring. Det er bare aktivitet i direkte relatert til slike oppdrag som vil kunne få
dispensasjon.
Styret legger til grunn at bestemmelsene og regelverket om dette ikke har vært presisert. Det har
sammenheng med forvaltningsplanen ikke er ferdig. Styret vil derfor i dette tilfellet derfor nøyer
seg med å opplyse om søknadsplikt og ikke forfølge denne gjeldende saken ut over det.
Fremdrift forvaltningsplan
Styret ber forvalter om å legge frem et forslag til forvaltningsplan 15. juni 2019.

RS Bruk av droner i verneområder - informasjon
RS Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune
RS Spørsmål om motorferdsel i Kvænangsbotn landskapsvernområde

ST 6/19 Informasjons- og drøftingssaker til møte 02.04.2019
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 02.04.2019

Vedtak
Innspill om ryddeaksjon Navitdalen
Det har kommet et lokalt initiativ på å gjennomføre en ryddeaksjon i Navitdalen
sommer-høst 2019. Det er i den sammenheng kommet spørsmål om VO styret kan
bidra til at dette kan gjennomføres.
Verneområdestyret er positiv til lokale initiativ. Men styret er usikker på hvilket
behov det er for slikt tiltak. Ber forvalter kontakte initiativtaker for å avkalre mer
om dette.
Bidrag til fotoutstilling i Kvænangshagen Verdde juni 2019
Ragnhld Enoksen i Kvænangshagen Verdde har planlagt en fotoutstilling og kurs for
produksjon av slike utstillinger sommeren 2019. Selve utstillingen planlegges å være
åpen hele sommeren, men at den kan åpne samtidig med åpning av utstillingenvisningsrommet. Det er ønskelig med bidrag på inn til Kr 15 000,- til materiale i
sammenheng med denne utstillingen.
Verneområdestyret ønsker å bidra til gjennomføring av dette prosjektet. Ber
forvalteren ta kontakt med Enoksen for videre
Oppdatert møteplan for 2019
Gjennomgang og oppdatering av datoer for møter i 2019.
Møter settes til 15. juni (åpning innfallsport), 27. august og 12. november.
Forespørsel om samarbeid om arbeidsplass for ungdom sommer 2019
Ragnhild Enoksen i Kvænangshagen Verdde har spurt om verneområdestyret kan
samarbeide med dem om å tilby en sommerarbeidsplass for ungdom 2019. Det er
kommunen som betaler lønn, men vi må da forplikte oss til å ha opplegg og oppfølging
i en eller to uker.
Styret ber forvalter ta kontakt med Kvænangshagen for å drøfte dette nærmere,
og for å vurdere om det er mulig å komme opp med en konkret plan for slikt
samarbeid. Ber vurdere om det er muligheter å se dette i sammenheng med drift
av informasjonsrommet.

Åpning av utstillingen / visningsrommet
Visningsrommet er ferdig. Det bør gjennomføres en åpning med inviterte gjester og
festligheter. Hvilken dato passer, og hvilket opplegg ønsker styret?
Styret ber forvalter ta kontakt med andre samarbeidspartnere for eventuelt
samarbeid om åpning lørdag den 15. juni 2019. Samarbeidspartnere i første
rekke er Kvænangen kommune, Halti kvenkultursenter, Nord-Troms museum og
Kvænangshagen verdde.
Endringer i styret
Representant for Kvænangen kommune, Vera Wassnes, har meldt at hun må trekke
seg fra videre arbeid i verneområdestyret. Vi har gitt informasjon tilbake at dette må
meldes til kommunen og Miljødirektoratet.
Verneområdestyret som sådan har ikke myndighet i denne saken. Representant
foreslås av kommunestyret, og oppnevnes formelt av Miljødirektoratet (på
delegasjon fra Klima- og Miljøministeren). Inn til ny beskjed foreligger, innkaller
vi som vanlig, men legger til grunn at vararepresentant trolig stiller på vegne av
oppnevnt representant.
Arbeidsplan
Forvalternes arbeidsplaner legges frem på møtet godkjenning og prioritering av
arbeidstid videre i 2019.
Saken utsatt
Rådgivende utvalg
Styret vurderer behov for oppdatering av medlemmer til styrets rådgivende utvalg.
Styret står fritt til å invitere de de mener kan gi råd til styrets arbeid. Vi ber styret om å
vurdere oppdatering av denne lista.
Styret ber følgende om å være med i faglig rådgivende utvalg:
D-35 Fávrrosorda
D-34 Ábborášša
D-33 Spalca
Kjækan Kvænangsbotn grendelag
Kvænangen kven og sjøsamisk
Privat Charles Mikalsen
Kvænangen Skogstuer
Nord-Troms museum
Kvænangen jeger- og fiskerlag
Kvænangen kraftverk AS
Bjørkenes camping
Kvænangen snøscooterforening
Kvænangen kommune v/ administrasjon
Privat næringsdrivende Kai Petter Johansen
Privat- næringsdrivende Bjørnar Eriksen
Privat næringsdrivende Bjørn Harald Reiersen
Statskog SF, Moen
Privat –grunneier 36/5 (Navit), Bjørg Abrahamsen

Privat-grunneier 36/7 (Navit), Gunn Anita Jackobsen
Kvænangen allmenning
Navitfoss camping
For øvrig vil styret åpne for andre interesserte til å sitte i rådgivende utvalg samt
være med på møter som arrangeres.

Forvalters innstilling
Uten innstilling

ST 7/19 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte og
samarbeidsmøte 07. og 08.02.2019
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 02.04.2019
Behandling
Vara Per A Bæhr gjorde oppmerksom på at han fikk innkalling først to dager før møtet.
Vedtak
Verneområdestyret godkjenner innkalling.
Verneområdestyret godkjenner protokoll fra styremøte.
Verneområdestyret godkjenner referat fra samarbeidsmøte med reinbeitedistrikter berørt av
verneområdene.

Forvalters innstilling
Verneområdestyret godkjenner innkalling.
Verneområdestyret godkjenner protokoll fra styremøte.
Verneområdestyret godkjenner referat fra samarbeidsmøte med reinbeitedistrikter
berørt av verneområdene.

ST 8/19 Behandling av årsmelding og tiltaksrapport for Kvænangsbotn og
Navitdalen landskapsvernområder 2018.
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 02.04.2019
Behandling
Enstemmig
Vedtak
Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre godkjenner årsmelding for 2018 og
tiltaksrapport for 2018.

Forvalters innstilling
Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre godkjenner årsmelding for 2018 og
tiltaksrapport for 2018.

ST 9/19 Dispensasjon for bygging av gamme og transport av utstyr og
materiell i Navitdalen landskapsvernområde
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 02.04.2019
Behandling

Enstemmig
Vedtak
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder innvilger
dispensasjon for oppføring av en tradisjonelt utseende torvgamme på lokalitet nord for
Gamneset – Saivva i Navitdalen lvo. I dette ligger også etablering av en liten rasteplass
med bord-benker og informasjonstavler. Et lite toalett 2-4m2 størrelse godkjennes også
på samme lokalitet. Dette i medhold av § 4 (generelle dispensasjon) og §6 (skjøtsel for
oppnå verneformål) i vernforskriften.
Det gis også dispensasjon jmf pkt 6.3 e) for bruk av snøskuter og/eller helikopter for
transport av utstyr og materiell i sammenheng med bygging av gammen. Det innvilges
også tillatelse til nødvendig bruk av ATV på barmark til samme formål jmf forskriftens
§4 etter eksisterende kjørespor.
Dispensasjonen er vurdert opp mot de miljørettslige prinsipper §8-12 i
naturmangoldloven.

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder innvilger
dispensasjon for oppføring av en tradisjonelt utseende torvgamme på lokalitet nord for
Gamneset – Saivva i Navitdalen lvo. I dette ligger også etablering av en liten rasteplass
med bord-benker og informasjonstavler. Et lite toalett 2-4m2 størrelse godkjennes også
på samme lokalitet. Dette i medhold av § 4 (generelle dispensasjon) og §6 (skjøtsel for
oppnå verneformål) i vernforskriften.
Det gis også dispensasjon jmf pkt 6.3 e) for bruk av snøskuter og/eller helikopter for
transport av utstyr og materiell i sammenheng med bygging av gammen. Det innvilges
også tillatelse til nødvendig bruk av ATV på barmark til samme formål jmf forskriftens
§4 etter eksisterende kjørespor.
Dispensasjonen er vurdert opp mot de miljørettslige prinsipper §8-12 i
naturmangoldloven.

ST 10/19 Tiltaksplan for 2019. Disponering av bevilgning til tiltak i
verneområder, plan- og driftsmidler.

Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 02.04.2019
Behandling
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Styret gjør følgende disponering for tiltak i verneområdene i 2019
1
Midler til vedlikehold og skjøtsel av infrastruktur
kr 15 000
3
Info-tavler startsted Rundvannsbekken og Gearbbbetveien kr 100 000
4
Opplysningsskilt ved startsteder, infoplakater og brosjyre kr 75 000
7
Restaurering og forsterkning av kjørespor
kr 50 000
8
Skjøtsel av kulturlandskap jmf skjøtselsplan
kr 20 000
9
Grenseskilter
kr 50 000
10
Stiskjøtsel - ura mv
kr 30 000
12
Merking og rydding av gammel ferdselsvei til Navitdalen kr 20 000
13
Vedlikehold gamme ved Kvalvatn
kr 40 000
SUM
kr 400 000
Styret gjør følgende disponeringer for plan- og utredninger i 2019
Driftsutgifter forvaltningsplanarbeid
Forvaltningsplan-kartlegging kulturminner
Forvaltningsplan-NiN-Kartlegging 2019
Sum plan og utredning

kr
kr
kr
kr

10 000
150 000
120 000
280 000

Følgende tiltak tas ut av tiltaksplan 2019
2
Formidlingsprosjekt - "fra skog til bordplank". Miljøvennlig skogsdrift og skjøtsel av
kulturlandskap.
kr 210 000 kr
- Utenfor postformål
5
Dokumentasjon-bygging av tradisjonell gamme
kr 100 000 kr
Utenfor postformål
6
Rasteplass og toalett ved gammen i Navitdalen
kr
75 000 kr
Ikke prioritert fra Mdir
11
Restaurering av Gearbbethytta
kr 130 000 kr
Utenfor postformål

Vedlegg tiltaksplan-KVB-NAV-2019-ver25mars
Forvalters innstilling
Nr

Kort beskrivelse
tiltak

1

Midler til vedlikehold og
skjøtsel av infrastruktur
Formidlingsprosjekt - "fra
skog til bordplank".
Miljøvennlig skogsdrift og
skjøtsel av kulturlandskap.
Info-tavler startsted
Rundvannsbekken og
Gearbbbetveien
Opplysningsskilt ved
startsteder, infoplakater og
brosjyre
Dokumentasjon-bygging av
tradisjonell gamme
Rasteplass og toalett ved
gammen i Navitdalen
Restaurering og forsterkning
av kjørespor
Skjøtsel av kulturlandskap
jmf skjøtselsplan
Grenseskilter
Stiskjøtsel - ura mv
Restaurering av
Gearbbethytta

kr

12 000 kr

15 000

kr

210 000 kr

-

kr

100 000 kr

100 000

kr

45 000 kr

75 000

kr

100 000 kr

-

kr

75 000 kr

-

kr

90 000 kr

50 000

kr

200 000 kr

20 000

kr
kr
kr

18 000 kr
40 000 kr
130 000 kr

50 000
30 000
-

Merking og rydding av
gammel ferdselsvei til
Navitdalen
Vedlikehold gamme ved
Kvalvatn

kr

30 000 kr

20 000

kr

40 000 kr

40 000

kr
000

1 090 kr

400 000

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

av

Omsøkt
best.dialog

Bevilgning

Komment
ar

Utenfor
postformål

Utenfor
postformål
Ikke pri
Mdir

Bevilgning
over
driftspott

