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Andre informasjons- og drøftingssaker
1. Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk ikke gjennomført
registrering/tellinger av rovfugl i Navitdalen og Kvænangsbotn som opprinnelig
planlagt. Dette etter avtale med reinbeitedistriktene. De søkte om forlengelse av
sluttdato til ut september. Det ble innvilget med forbehold om fortsatt løpende
dialog med berørte reinbeitedistrikter.
2. Forvaltningsmyndighet for Njemenaiko naturreservat
Vi fikk opplyst at det i naturbase.no var oppført at Verneområdestyret var
forvaltningsmyndighet. Vi sendte e-post og fikk avklart at dette var en feilføring.
Myndighet er Fylkesmannen i Troms.
3. Gjennomgang av info-anlegg ved Sørstraumen
Styret tar en gjennomgang av info-anlegget. Evaluering og eventuelle
forbedringer/justeringer.
Oppfølging:
Forvalterne utreder mulighet for å forsterke steinkantene langs trafikkarealet.
Eventuelt med at det settes en lav mur av skiferstein.
Jordvollen ved rasteplassen er ikke særlig pen. Det må vurderes en annen
løsning. Evnt en løsning med at rasteplassen rammes inn av en le-vegg.
Parkeringsarealet utenfor gymsalen utvides ved at steinene flyttes. Lekestativ
må da vurderes fjernet. Villvegetasjon langs husvegg/grunnmur bør fjernes.
Huseier anmodes om å gjøre dette.

4. Evaluering av kjørsporprosjektet 2019
Det er ved utgangen av august 2019 gjort de tiltakene som var planlagt for
forsterkning og restaurering av kjørespor som går langs gjerdet i Kvænangsbotn.
Vi anbefaler at det gjennomføres en evaluering og vurdering av de enkelte

tiltakene, forbedringspotensiale mv. Det tas sikte på å gjøre dette ferdig for
styrebehandling innen utgangen av 2019.
5. Vil styret ha en sak på muligheter og konsekvenser for overtakelse av
forvaltningsmyndighet på andre verneområder i Kvænangen? Det har tidligere
vært vurdert, men ikke konkludert med om det skal iverksettes et arbeid for å
utrede dette.
Oppfølging
Forvalterne bes om å utrede muligheter og konsekvenser i forhold til dette. Sak
fremmes for styret så snart det lar seg gjøre.

ST 18/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 27.08.2019

Vedtak

ST 19/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 050719
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 27.08.2019
Behandling
Enstemmig
Vedtak
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
godkjenner protokoll fra styremøte den 5. juli 2019.

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
godkjenner protokoll fra styremøte den 5. juli 2019.

ST 20/19 Tillatelse / dispensasjon for uttransport av felt i Kvænangsbotn
landskapsvernområde 2019 - 2021
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 27.08.2019
Behandling

Enstemmig
Vedtak
I medhold av verneforskriften for Kvænangsbotn landskapsvernområde (FOR 2011-0218) gis det tillatelse for motorferdsel etter eksisterende kjørespor innenfor
Kvænangsbotn LVO for uttransport av felt elg.
Tillatelsen gjelder for antall turer nødvendig for å transportere ut det antall elg jaktlaget
har (t/r) i perioden mellom 25.09. – 31.10. for 2019,2020 og 2021. En tur forstås som
kjøring med ett kjøretøy inn for å hente elg og retur.
Følgende kriterier gjelder;
 Tillatelsen gjelder kun uttransport av elg etter eksisterende kjørespor. Ikke
transport av materiell, utstyr eller personer. Frakt av elg til kjørespor kan gjøres
ved bruk av elgtrekk eller lignende utstyr som ikke setter varige spor i terrenget.


Kjøring skal begrenses til et minimum for den aktuelle transporten for å minimere
slitasje på terrenget.



Om det i forbindelse med transporten oppdages forhold som kan føre til skade
eller forstyrrelse på naturmiljøet, mennesker eller tamrein skal kjøringen
avbrytes.



Med eksisterende kjørespor gjelder tydelige veier/spor som er blitt brukt til
kjøring med ATV eller andre kjøretøyer. Hvilke er angitt i kart.



Tillatelse er bare gyldig sammen med dispensasjon fra Kvænangen kommune
og samtykke fra grunneier under kjøring skal fører ha med seg kopi av denne
tillatelsen, dispensasjon fra Kvænangen kommune og kjørebok.



All kjøring skal registreres i kjørebok. Hver tur skal registreres i forkant av
turen(e). Utfylt kjørebok returneres i utfylt stand til forvaltningsmyndigheten innen
31.12 hvert år.

Denne tillatelsen kan forlenges hvis samme jaktlag fortsetter på valdet i flere år.

Forvalters innstilling
I medhold av verneforskriften for Kvænangsbotn landskapsvernområde (FOR 2011-0218) gis det tillatelse for motorferdsel etter eksisterende kjørespor innenfor
Kvænangsbotn LVO for uttransport av felt elg.
Tillatelsen gjelder for antall turer nødvendig for å transportere ut det antall elg jaktlaget
har (t/r) i perioden mellom 25.09. – 31.10. for 2019,2020 og 2021. En tur forstås som
kjøring med ett kjøretøy inn for å hente elg og retur.
Følgende kriterier gjelder;



Tillatelsen gjelder kun uttransport av elg etter eksisterende kjørespor. Ikke
transport av materiell, utstyr eller personer. Frakt av elg til kjørespor kan gjøres
ved bruk av elgtrekk eller lignende utstyr som ikke setter varige spor i terrenget.



Kjøring skal begrenses til et minimum for den aktuelle transporten for å minimere
slitasje på terrenget.



Om det i forbindelse med transporten oppdages forhold som kan føre til skade
eller forstyrrelse på naturmiljøet, mennesker eller tamrein skal kjøringen
avbrytes.



Med eksisterende kjørespor gjelder tydelige veier/spor som er blitt brukt til
kjøring med ATV eller andre kjøretøyer. Hvilke er angitt i kart.



Tillatelse er bare gyldig sammen med dispensasjon fra Kvænangen kommune
og samtykke fra grunneier under kjøring skal fører ha med seg kopi av denne
tillatelsen, dispensasjon fra Kvænangen kommune og kjørebok.



All kjøring skal registreres i kjørebok. Hver tur skal registreres i forkant av
turen(e). Utfylt kjørebok returneres i utfylt stand til forvaltningsmyndigheten innen
31.12 hvert år.

Denne tillatelsen kan forlenges hvis samme jaktlag fortsetter på valdet i flere år.

ST 21/19 Behandling av første utkast
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 27.08.2019
Behandling
Enstemmig
Vedtak
Verneområdestyret godkjenner førstutkast til forvaltningsplan. Styret ber forvalter om å
sende dette til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet. Samtidig sendes utkast ut til
berørte parter lokalt med ønske om innspill til utkastet. Det kan også legges opp til
møter med interessegrupper og/eller enkeltpersoner hvis de ønsker det.
Planen vil også sendes på formell høring etter faglig godkjenning, innspill fra lokale og
vedtak om høring fra styret.

Forvalters innstilling
Verneområdestyret godkjenner førstutkast til forvaltningsplan. Styret ber forvalter om å
sende dette til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet. Samtidig sendes utkast ut til
berørte parter lokalt med ønske om innspill til utkastet. Det kan også legges opp til
møter med interessegrupper og/eller enkeltpersoner hvis de ønsker det.
Planen vil også sendes på formell høring etter faglig godkjenning, innspill fra lokale og
vedtak om høring fra styret.

ST 22/19 Vurdere varig ordning for preparering av skiløyper i
Kvænangsbotn landskapsvernområde
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 27.08.2019
Behandling
Enstemmig
Vedtak
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder ber
forvalterne innarbeide regler og retningslinjer for preparering av skiløyper i
forvaltningsplan. Dette erstatter ordinær søknad om dispensasjon.
Forutsetning for ordningen er at overordna myndighet godkjenner praksisen, og at
vilkårene som gis av forvaltningsmyndigheten følges opp av de ansvarlige på lokalt
plan.
Hvis ny praksis gjennom forvaltningsplanen ikke er klarlagt før årets sesong starter, gir
verneområdestyret gjeldende dispensasjon gyldighet også for sesongen 2019-2020.

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder ber
forvalterne innarbeide regler og retningslinjer for preparering av skiløyper i
forvaltningsplan. Dette erstatter ordinær søknad om dispensasjon.
Forutsetning for ordningen er at overordna myndighet godkjenner praksisen, og at
vilkårene som gis av forvaltningsmyndigheten følges opp av de ansvarlige på lokalt
plan.
Hvis ny praksis gjennom forvaltningsplanen ikke er klarlagt før årets sesong starter, gir
verneområdestyret gjeldende dispensasjon gyldighet også for sesongen 2019-2020.

ST 23/19 Drift og vedlikehold av gamme i Navitdalen ved Saivva.
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 27.08.2019
Behandling
Enstemmig
Vedtak
Styret tar ikke endelig beslutning om driftsordning nå. Styrets medlemmer tar kontakt
med interessenter og diskuterer saken. Saken tas opp til ny behandling senere.

Forvalters innstilling
Saken legges frem uten innstilling

ST 24/19 Tillatelse for landing /lavtflyving med helikopter for opptak av
vannprøver - Norsk institutt for vannforskning 2019
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 27.08.2019
Behandling
Enstemmig
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriftens §4, naturmangfoldloven § 48 gir nasjonalparkstyret for
Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde Norsk institutt for
vannforskning (NIVA) dispensasjon fra verneforskriften til flyving og landing med
helikopter på én lokalitet, Mádenjonnejávri, i Kvænangsbotn landskapsvernområde.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
Tillatelsen gjelder lavtflyving og/eller landing på aktuell lokalitet. Ferdselen skal
begrenses, og antall landinger skal derfor også begrenses til et minimum for å løse
oppdraget.
-

Dispensasjon er gjelder for lavtflyving og landing i løpet av én dag, og skal
utføres innenfor perioden 15.september og ut året 2019.
Flyvingen tidspunkt og lokalitet må klareres med berørt reinbeitedistrikt (Rbd 40
Orda, og Rbd 33 Spálča) og skje i forståelse med reindriftsnæringen i området.
Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet.
Hvis ikke samtlige vilkår oppfylles er dispensasjonen ugyldig.

Forvalters innstilling
Med hjemmel i verneforskriftens §4, naturmangfoldloven § 48 gir nasjonalparkstyret for
Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde Norsk institutt for
vannforskning (NIVA) dispensasjon fra verneforskriften til flyving og landing med
helikopter på én lokalitet, Mádenjonnejávri, i Kvænangsbotn landskapsvernområde.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
Tillatelsen gjelder lavtflyving og/eller landing på aktuell lokalitet. Ferdselen skal
begrenses, og antall landinger skal derfor også begrenses til et minimum for å løse
oppdraget.
-

Dispensasjon er gjelder for lavtflyving og landing i løpet av én dag, og skal
utføres innenfor perioden 15.september og ut året 2019.

-

Flyvingen tidspunkt og lokalitet må klareres med berørt reinbeitedistrikt (Rbd 40
Orda, og Rbd 33 Spálča) og skje i forståelse med reindriftsnæringen i området.
Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet.
Hvis ikke samtlige vilkår oppfylles er dispensasjonen ugyldig.

