SAKSFRAMLEGG
Tiltaksplan for Kvænangsbotn og
Navitdalen LVO 2019
INNSTILLING TIL VEDTAK:
Verneområdestyret godkjenner at tiltaksplan versjon 4.januar 2019 legges til grunn for innmelding av
behov for midler i 2019.
Tiltak i verneområder 13 tiltak i alt

Kr 1090 000,-

Drift av styret i alt 5 møter

Kr 290 750,-

Kartlegging til forvaltningsplan

Kr 650 000,-

Styret gjør endelig prioritering under posten tiltak i verneområder når finansiering er avklart.

Innledning
Verneområdestyrene skal hvert år melde inn behov for midler til tiltak i verneområder (1420.31),
planlegging, herunder forvaltningsplan, besøksforvaltningsstrategi og kartlegging, og midler til drift
av styrene.

Prosess
Styret legger til grunn en tiltaksplan og arbeid i styrene som grunnlag for innmelding av behovene.
Med bakgrunn i dette ble det sendt ut en forespørsel på e-post og facebook til alle
samarbeidspartnere med ønske om innspill og idéer til årets tiltak den 31. oktober 2018. Styret
drøftet rammer for møteplan i styremøte 22.november som grunnlag for innmelding av behov for
driftsmidler. Her ble også rammene for tiltakplan drøftet. Det ble med bakgrunn idette utarbeidet et
utkast til plan, som ble sendt ut den 18.desember 2018 til styret, vararepresentanter og
samarbeidspartnere med ønske om innspill 1.januar 2019.
Styret behandler utkast til tiltaksplan i e-post møte med svarfrist 8.januar 2019. Innmelding av behov
for midler sendes av forvalterne via det elektroniske søknadssystemet innen fristen 10.januar 2019.
Miljødirektoratet behandler og prioriterer og tildeler midler til styrene. Vi kan vanligvis vente svar fra
siste uka i februar til medio mars.
Styret vedtar endelig tiltaksplan og gjør prioriteringer baseert på den faktiske bevilgningen i møte 7.8. februar eller 19.mars 2019.

Innspill til plan
Det kom ingen innspill til utsendingen 31.oktober. Når utkast til plan ble sendt ut 18.desember kom
det inn to innspill.

21.desember 2018. Oddvar Seppola. Kvænangen Qvæn og Sjøsamisk forening søker om kr 40000,-- til
utbedring av en eldre gamme ved Kvalvannet, samt bruk av utstyr/bensin til å hente ved fra skogen
nedenfor mot elva som forøvrig har vært gjort tidligere.
18.desember 2018. Anne Gerd Jonassen. Synes det er kort frist for innmelding eller kommentarer til
tiltaksplanen. Viser ellers til at det er gjort en del kulturminnekartlegging i området og lurer på om
disse er innarbeidet i forvaltningsplanen.

Midler til tiltak i verneområder
Rammer
Tiltaksmidlene fordeles fra Miljødirektoratet etter innmeldt behov og etter retningslinjer og
prioriteringer utarbeidet av direktoratet . Hvor mye midler som er tilgjengelig gis over Statsbudsjettet
hvert år.
Budsjettposten 1420.31 er en statlig investeringspost og ikke en tilskuddspost. Innmeldingen skal
utelukkende være for midler til tiltak i regi av styret som forvaltningsmyndighet, og ikke en liste over
tiltak som kommuner, private aktører eller andre ønsker å utføre. Innmeldingen skal være
forvaltningens liste over prioriterte tiltak som planlegges gjennomført i 2019, ikke en flerårig
tiltaksliste inkludert tiltak som ikke skal gjennomføres i 2019.
Det overordna målet for forvaltning av verneområder er at verneformålet og verneverdiene i det
enkelte verneområde skal ivaretas. I forslaget til statsbudsjett for 2015 (Prop.1S (2014-2015)) sies det
slik:
«Dei verna områda representerer store ressursar og høve til opplevingar, samtidig som dei
sikrar naturverdiar og områda sin funksjon som leveområde for planter og dyr. God
forvaltning i desse områda som byggjer opp under verneformålet slik at verneverdiane ikkje
blir reduserte eller øydelagde som følgje av inngrep eller bruk som ikkje er berekraftig er ein
føresetnad, både for å ta vare på dei økosystema som er sikra for framtidige opplevingar og
for verdiskaping i utmarkskommunane no og i framtida».
Gjennomføring av konkrete, praktiske tiltak i verneområdene er en del av forvaltningen av
verneområdene og skal sammen med praktisering av verneforskriften og annet arbeid bidra til å
oppnå disse målsettingene. Postbeskrivelsen for post 1420.31 Tiltak i verneområde gir de ytre,
formelle rammene for hvordan tiltaksmidlene skal disponeres.
-

Det overordnede målet er at tiltaksmidlene skal brukes slik at naturtilstanden i
verneområdene bedres.
Målet for tiltaksarbeidet i verneområdene er at andel truede verneområder skal reduseres til
20 % innen 2020.
Rapportering av gjennomførte tiltak, rapportering av bruk av midler og dokumentasjon av
resultater blir sentralt for å vurdere om målet nås.

Sentrale prioriteringer- kort oppsummert
-

Forvaltningsplan viktig for å sikre kostnadseffektiv tiltaksarbeid.

-

Redusere trusler - skal være rettet mot de viktigste truslene for det aktuelle området
o 1- Pågående skjøtselstiltak. Ramsar prioriteres.
o 2- Områder som er akutt truet
o 3- Områder med identifisrte trusler, men ikke akutte behov

-

Besøksforvaltningstiltak
o 1 - Ferdigstille påbegynte tiltak som fremmer verneformålet.
o 2 – Tiltak i områder med ferdig forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi.
Pilotene prioriteres.
o 3 – Tiltak med akutte behov for ivareta verneverdier. A-skjøtsel, B-formidling og C
fremme friluftsliv.
o Tilleggskriterier. Kostnadseffektivt, samfinansiering med andre, prosjekter som
involvere lokale/dugnad.

Miljødirektoratet gjør en vurdering av om tiltaket er «innenfor» eller «utenfor» formålet og tildeler
så en «pott» med midler som styret selv prioriterer bruken av.

Forslag tiltak i Kvænangsbotn og Navitdalen for 2019
Tiltakene er beskrevet i dokumentet «tiltaksplan 2019». Innstillingen er at styret melder behov for
alle disse tiltakene i uprioritert rekkefølge. Prioritering gjøres når bevilgningen er avklart.
Det er beskrevet i alt 13 tiltak som kan gjennomføres i 2019 med en samlet sum på Kr 1090 000,-.
Alle tiltakene er i tråd med retningslinjene fra Miljødirektoratet og kan knyttes til områdenes
verneformål.
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Sametinget, Statskog,
Rbd, andre lokale
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Andel % Omsøkt
gjennomfører gjennomf
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Rbd

Styret

1

Dokumentasjon-bygging av
tradisjonell gamme
Rasteplass og toalett ved gammen i
Navitdalen
Restaurering og forsterkning av
kjørespor
Skjøtsel av kulturlandskap jmf
skjøtselsplan
Grenseskilter

Statskog

8

7

6

5

4

3

2

Stiskjøtsel - ura mv

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

9
Restaurering av Gearbbethytta

Lokale

Statskog

Styret

2019

50

100

kr

kr

40 000

30 000

kr 1 090 000

2019

Grunneier, andre

Andre

Lokale

10
Merking og rydding av gammel
ferdselsvei til Navitdalen
Vedlikehold Gamme ved Kvalvatn

11
12
13

Bevilgning
2019

kr

-

-

Prioritering
2019

kr

Kommentar

Jmf plan

inkl montering

Med forutsetninger

Med forutsetninger

Midler til drift og planlegging
Drift av styret
Det legges til grunn at styret har møter 5 ganger i 2019. Foreløpig møteplan drøftet 22.11.2018;
Dato
7.-8. februar

Sted
Kautokeino. Thon hotel.

19. mars

Kvænangen

27.05 – 31.05
12. juni

Kvænangen

27.august

Kvænangen

12. november

Ikke avklart

Tema
Forvaltningsplan (tiltaksplan 2019 hvis
finansiering klarlagt), samarbeid med andre vostyrer, reindrift og reiselivsaktører.
Årsmelding 2018. Tiltaksplan 2019. Møte med
rådgivende utvalg.
Studietur
Saksbehandling
Forvaltningsplan
Befaring Navitdalen?
Åpning info-rommet?
Saksbehandling
Forvaltningsplan
Befaring
Saksbehandling
Forvaltningsplan
Tiltaksplan 2020

Søknad inkl
Merknad - Begrunnelse
7% overhead
Driftsutgifter styre

Driftsutgifter rådgivende utvalg

kr

kr

Driftsutgifter forvaltningsplanarbeid kr
Driftsutgifter arbeidsgrupper

kr

Sum Driftsutgifter

kr

240 750 5 ordinære møter, lok al
befaring, studietur, regionale
eller nasjonale k onferanse.
2 ordinære møter. Dek ning av
20 000
reise og møtek ostnader
30 000 Folk emøter og annonsering
-

Til
Revidert
disposisjon budsjett
2019
dato

Overhead
til FMTR
kr 16 853
kr

1 400

kr

2 100

Styret er arbeidsgruppe selv

290 750

Midler til forvaltningsplan-utredninger
Det er behov for å kartlegge og kartfeste kulturminner i begge områdene. Det er gjort noe
dokumentasjon, men dekningen er svak. Vi foreslår derfor at det gjøres et krafttak for å få kontroll på
alle kulturminner innenfor områdene.
Det er også interesser for å ta ut skog i områdene. Vi må få noe bedre kartlegging av biologiske
verdier jmf standard som kreves i skogbruket. Derfor Nin2.0 kartlegging i tre bestemte områder.

Forvaltningsplan

kr

450 000 Kartlegging k ulturminner

Forvaltningsplan

kr

200 000 NiN-Kartlegging 2019

Sum plan og utredning

kr

650 000

kr 31 500
kr 14 000

