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TILTAKSPLAN FOR NAVITDALEN OG KVÆNANGSBOTN LVO 2014-2017
Verneområdenav Tiltakskategori
n + naturbase-id

Kort beskrivelse

av tiltak

Prioritet Finansiering

Samarbeids-aktører

Hvem
gjennomfører
tiltaket?
NTRM, KVSSAL

Gjennomførings- Intervall
2014 Beregnet 2015 stipulert
2016
periode
(eventuelt)
stipulert
(20xx-20yy)
2014
tre år
kr
195 000 kr 150 000 kr
50 000

Tilrettelegging og
informasjon

Informasjonspunkt natur og kultur ved Dalstuen i
Kvænangsbotn LVO

?

SNO, NTRM,
KSS AL

Forvaltningsstyre,
Statskog, NTRM, KVSS A/L

Tilrettelegging og
informasjon
Informasjon

Tilrettelegging av innfallsporter for Kvænangsbotn og
Navitdalen LVO
Informasjonstiltak. Nasjonalparkmagasinet,
arrangement og infomatriell
Opprusting av sti til Gearbethytta

?

SNO

Kommune, grunneiere

Konsulent

2014-2015

to år

kr

200 000 kr

?

SNO

Forvalter

2014-2017

årlig

kr

40 000 kr

?

SNO

kommuner, Halti NPS,
andre
Statskog, entrepenør

Entrepenør

2014

Ett år

kr
kr

Tilrettelegging

2017
stipulert

500 000
40 000 kr

40 000 kr

75 000
510 000

Total sum
Merknad/kommentar
planperioden
kr

395 000 Tiltaksbeskrivelse OK

kr

700 000 Tiltaksbeskrivelse ok

40 000 kr

160 000 Tiltaksbeskrivelse OK

kr

1 255 000

DRIFTSUTGIFTER
Drift

Drift og tilsyn av åpne hytter og anlegg for frilfustliv

SNO

Fjelltjenesten, andre

?

2014-2017

kr

48 000 kr

kr

48 000

2014 uklart

kr

ett år

kr
kr

årlig

48 000 kr

48 000 kr

48 000 kr
kr

192 000 Type finansiering
sjekkes ut
192 000

150 000

kr

150 000 Må beskrives i detalj

165 000

kr

165 000 Tiltaksbeskrivelse ok

315 000

kr

315 000

FORVALTNINGSPLAN
Kunnskapsinnhenting
Kunnskapsinnhenting

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold fokus på ?
sårbarhet og verdisetting
Samle og utvikle kunnskapsgrunnlag for kulturminner i
Navitdalen og Kvænangsbotn LVO

?

M

Konsulent

Konsulent

M

NTRM, lokale ressurser

Nord-Troms
museum

2014

Informasjonspunkt natur og kultur ved Dalstuen i
Kvænangsbotn LVO

Tilrettelegging og informasjon

KOSTNADER
Matriell til bålplass / rasteplass
Matriell til utedo
Diverse inventar og utstyr
Infomatriell
Arbeid
SUM

Sum
Merknad
kr 50 000
kr 35 000
kr 13 000
kr 10 000
kr 84 375
kr 192 375

FINANSIERING
SNO
Nord-Troms museum og Kv skogstuer AL
SUM

Sum
Merknad
kr 108 000 56 %
kr 84 375 44 %

Finansiering:
Ansvarlig:
Utføres av:
Samarbeidspartnere:
Gjennomføring/ferdigstilling

SNO, NTRM, KSS AL
Nord-Troms museum
NTRM, KVSSAL
Forvaltningsstyre, Statskog, NTRM, KVSS A/L
2014

Mål med prosjektet:
Utvikle anlegget Dalstuen og gi anlegget en sentral plass i formidling av natur og kultur
innenfor LVO
Prosjektbeskrivelse:
Anlegget består av tre hytter; Gammelstua, Stallen og Nystua. Den første hytta,
Gammelstua, ble satt opp i 1880-årene, mens de andre ble bygd tidlig på 1900-tallet. Det
var først etter verdenskrigens slutt at alle tre koiene, Gammelstua, Stallen og Nystua ble
samlet der de er i dag.
Kvænangsbotn er et yndet utfartsområde alle årstider, men mangler per dags dato et
tilbud utover anledning til å leie hyttene. Nord-Troms museum og Kvænangen Skogsstuer
ønsker å tilrettelegge for turfolk som ferdes i landskapsvernområdet, både på lengre
vandringer eller dagsturer. Dette ønskes gjort gjennom at Gammelstua blir en åpen hytte
som kan benyttes av alle som ferdes i området. Den åpne hytta vil ha en enkel standard
med fyringsmuligheter og fire køyer. I tillegg skal det tilrettelegges for et uteareal med
bål/grillplass. I dag er det en bålplass ved hyttene med tømmerstokker som benker.
Plassen er i dårlig forfatning og egner seg ikke til formålet. Mangelen på ordentlig
oppmurt bålplass øker også risikoen for brann.
Den ene av de to utedoene som står på tunet, planlegges utskiftet med et nytt grunnet
dårlig forfatning.
I den åpne hytta planlegges en formidling av natur- og kulturhistorie i området.
Forutsetninger:
Ingen spesielle forutsetninger

Samle og utvikle kunnskapsgrunnlag for
kulturminner i Navitdalen og Kvænangsbotn LVO

Kunnskapsinnhenting

KOSTNADER
Prosjektledelse Nord-Troms Museum (NTRM)
Reiseutgifter for intervjuer
Administrative kostnader
SUM

Sum
Merknad
kr 135 000 to mnd verk
kr
5 000
kr 24 000
kr 164 000

FINANSIERING
Nord-Troms Museum
SNO
SUM

Sum
Merknad
kr 69 000
kr 95 000
kr 164 000

Finansiering:
Ansvarlig:
Utføres av:
Samarbeidspartnere:
Gjennomføring/ferdigstilling

SNO, NTRM
Forvalter
Nord-Troms museum
NTRM, lokale ressurser
2014
August

42 %
58 %

PROSJEKTBESKRIVELSE
Mål med prosjektet
Styreke grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning i nasjonalparken og et grunnlag for formidling av
tradisjon og historie i området.
Prosjektbeskrivelse:
Landskapsvernområdene og nasjonalparken har til alle tider vært viktige ressursområder for de tre
folkegruppene med tilknytning til Nord-Troms. Deres aktiviteter i områdene har etterlatt seg
tallrike kulturminner som hver for seg og samlet forteller ulike historier om Nord-Troms. Per dags
dato finnes det ingen helhetlig gjennomgang av kulturminner i de tre områdene som kan danne
grunnlaget for en enklere forvaltning av landskapene fra et kulturhistorisk perspektiv.
En systematisk gjennomgang av kulturminnebestanden i de tre områdene, inkludert en
identifikasjon av områder hvor det i liten grad har vært gjennomført arkeologiske registreringer.
Gjennomgang av publiserte og upubliserte rapporter og kvalitetssikring av opplysninger i
kulturminnedatabasen Askeladden.
En kortfattet kulturhistorisk presentasjon av områdene samt identifikasjon og fortolkning av
kulturminnetyper.
En vurdering av kulturminnenes kulturhistoriske verdi og evne til å formidle et tverrsnitt av
historien
Temakart over kulturminner med fokus på kulturminnetetthet, potensialet for uregistrerte
kulturminner og det kulturhistoriske landskap.
En vurdering av kulturminnenes plassering i forhold til populære ferdselsårer i områdene og
muligheter/begrensninger for skjøtsel og tilrettelegging.
Forutsetninger:
Ingen spesielle forutsetninger for gjennomføring av prosjektet.

Tilrettelegging av innfallsporter for Kvænangsbotn
og Navitdalen LVO

Tilrettelegging og informasjon

KOSTNADER
Konsulentbistand detaljpl. og prosjektering

Sum
Merknad
kr 200 000 ramme for prosjekt

SUM

kr 200 000

FINANSIERING
SNO

Sum
Merknad
kr 200 000 100 %

SUM
Finansiering:
Ansvarlig:
Utføres av:
Samarbeidspartnere:
Gjennomføring/ferdigstilling

SNO
Forvalter
Konsulent
Kommune, grunneiere
2014-2015

Mål med prosjektet:
Planlegge og etablere 2-3 åpne og tilgjengelige innfallsporter for Kvænangsbotn og
Navitdalen LVO
Prosjektbeskrivelse:
I sammenheng med forvaltningsplanen skal VO styret avklare plassering og funksjon til 23 innfallsporter. I fortsettelsen av dette skal det planlegges og prosjekteres hvilken
infrastruktur som er nødvenig og ønskelig. Det er ventet at styret konkluderer på denne
delen av forvaltningsplanen i løpet av våren 2014.
VO styret ønsker at detaljplanleggingen gjøres av konsulenter som ahr erfaring og
fagkompetanse på dette . Gjennomføring av prosjektet strekker seg fra 2014-2015
- Fase 1: Sommer/høst 2014 er planlegging og prosjektering av anleggene.
- Fase 2: Høst /vinter 2014 er innenting av tilbud
- Fase 3: Vår/sommer/høst 2014 er bygging
Forutsetninger:
Ingen spesielle forutsetninger for fase 1
Fase 2 og 3 del av bestillinsdialogen i 2015

Informasjonstiltak. Nasjonalparkmagasinet,
arrangement og infomatriell

Informasjon

KOSTNADER
Andel NP magasinet
Arrangementer
Trykking infomatriell
SUM

Sum
kr
kr
kr
kr

Merknad
15 000 av totalt 80`
5 000
20 000 plakater, folder
40 000

FINANSIERING
SNO

Sum
Merknad
kr 40 000

100 %

SUM
Finansiering:
Ansvarlig:
Utføres av:
Samarbeidspartnere:
Gjennomføring/ferdigstilling

SNO
Forvalter
Forvalter
kommuner, Halti NPS, andre
2014
årlig

Mål med prosjektet:
Formålet med tiltakene er å gjøre verneområdene mer kjent i nærmiljøet/kommunen og i
regionen. Gi kvalitetsikret informasjon som grunnlag for bedre forståelse av vern ,
naturverdier og kulturverdier.
Prosjektbeskrivelse:
Første tiltak er utarbeidelse av "Nasjonalparkmagasinet", som sendes ut til alle hustander
i Nord-Troms, samt deles ut gratis på turistinformasjon , butikker mv. Tiltak gjøres i
samarbeid med Nordreisa kommune, Kvænangen kommune, og Halti nasjonalparksenter.
Har vært gjennomført 2 år tidligere. med gode erfaringer.
Annet. Arrangement eks ved Dalstuen. Andelav utgifter til bevertning og service.
Trykking av infomatriell
Forutsetninger:
Ingen spesielle forutsetninger.

Opprusting av sti til Gearbethytta

Tilrettelegging

KOSTNADER
Utstyr og matriell
Arbeidskostnad

Sum
Merknad
kr 40 000
kr 33 750

SUM

kr

FINANSIERING
SNO

Sum
Merknad
kr 73 750

73 750

100 %

SUM
Finansiering:
Ansvarlig:
Utføres av:
Samarbeidspartnere:
Gjennomføring/ferdigstilling

SNO
Forvalter
Entrepenør
lokale, Statskog
2014

Mål med prosjektet:
Oppruste sti til Gearbet, inkl merking, klopping og rydding
Prosjektbeskrivelse:
Stien til Gearbetjavri i Kvænangsbotn LVO er i dårlig forfatning. Stien er en av de viktigste
innfallsporter til verneområdet- og dermed en av de mest brukte.
Behovene for opprusting er skifting av klopper, rydding og merking.
Forutsetninger:
Godkjenning av tiltak fra grunneier (Statskog).

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold
fokus på sårbarhet og verdisetting

Kunnskapsinnhenting

KOSTNADER
Konsulentbistand

Sum
Merknad
kr 200 000

SUM

kr 200 000

FINANSIERING
Miljødirektoratet
Hvem
SUM

Sum
Merknad
kr 200 000
Prosent

100 %

Finansiering:
Ansvarlig:
Utføres av:
Samarbeidspartnere:
Gjennomføring/ferdigstilling
Mål med prosjektet:
Kartlegge og beskrive naturmangfoldet , med særlig fokus på verdisetting og
sårbarhetsvurdering,i Kvænangsbotn og Navitdalen LVO. Kartlegging bygger på en
gjennomgang av status fra 2013.
Prosjektbeskrivelse:
Kartleggingen i 2014 bygger på et grunnlagsarbeid finansiert i 2013. Dette arbeidet
resulterte i en statusbeskrivelse av naturmangfoldet og en særskilt vurdering av
kartleggingsbehov.
Prosjektet vil supplere allerede gjennomførte kartlegginger og gi et bedre grunnlag for en
kunnskapsbasert forvaltning av områdene.
Forutsetninger:
Ingen spesielle forutsetninger

