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Oppsummering fra felles styresamling
-

Gjensidig presentasjon av styremedlemmene og forvalter.

-

Drøfting av arbeidsfordelingen til forvalterne. Forvalterne skal i
innføringsperioden fra til høsten jobbe i stor grad parallelt. Arbeidsfordelingen
skjer i hovedsak tematisk og fra sak til sak. Det ble avgjort at hver forvalter har
administrativ oppfølging av hvert sitt styre. Her inngår møteinnkalling, kontakt
med styremedlemmene, etterarbeid og lignende. Rune Benonisen har inntil
videre det administrative ansvaret for verneområdestyre Kvænangen, og
Magnus Barmoen for Reisa nasjonalparkstyre.

-

Presentasjon av rammer for forvaltningsplanarbeidet ved Rune Benonisen og
rammer for arbeidet med besøksforvaltning ved Magnus Barmoen, med
påfølgende diskusjon. Hvert styre prioriterer arbeidet med forvaltningsplanen
høyt, og dette tas nærmere opp i tiltaks- og forvalternes arbeidsplan for 2017.
Det er enighet om å prioritere avslutning av forvaltningsplanen til Reisa
nasjonalpark fram mot juni. Oppstarten av arbeidet med forvaltningsplan for
Kvænangsbotn og Navitdalen LVO forventes i juni.

-

Foredrag av Stein Tage Domaas, seksjonssjef Landbruksdirektoratet avdeling
reindrift (ARD) seksjon arealbruk reindrift (SAR), om forholdet mellom
reindriftsloven og verneregler. Domaas spesifiserte at reindriftsretten som følger
av reindriftsloven er uomtvistelig også i verneområde. Imidlertid, så følger det
med en rekke plikter som reindriftsnæringa må overholde for å «løse inn»
rettighetene sine. Som hovedprinsipp gjelder verneforskriften foran
reindriftsloven innenfor verneområdene.

ST 2/17 Behandling av årsmelding og tiltaksrapport 2016
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 06.03.2017
Vedtak
Fremlagte årsmelding og tiltaksrapport godkjennes.

Forvalters innstilling
Fremlagte årsmelding og tiltaksrapport godkjennes.

ST 3/17 Disponering av tiltaks- og driftsmidler 2017
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 06.03.2017
Behandling
Enstemmig.
Vedtak
Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre vil gjøre følgende prioriteringer og
disponeringer for 2017:
Tiltak
Utbygging av infoplassen, Sørstraumen
kr 170 000,Ferdigstilling av informasjonsrommet i Sørstraumen kr 30 000,Andre prosjekter som prioriteres i 2017
Disponering av bevilgningen gitt til utarbeidelse av forvaltningsplan og besøksstrategi (kr
150 000,-) utredes nærmere og legges frem for styret i en ny sak.
Driftsmidler
Disponering av bevilgningen gitt til drift av styret (kr 200 000,-) følger vedtatt møteplan.
Forvalters innstilling
Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre vil gjøre følgende prioriteringer og
disponeringer for 2017:
Tiltak
Utbygging av infoplassen, Sørstraumen
kr 170 000,Ferdigstilling av informasjonsrommet i Sørstraumen kr 30 000,Andre prosjekter som prioriteres i 2017
Disponering av bevilgningen gitt til utarbeidelse av forvaltningsplan og besøksstrategi (kr
150 000,-) utredes nærmere.
Driftsmidler
Disponering av bevilgningen gitt til drift av styret (kr 200 000,-) følger vedtatt møteplan.

