Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre
, Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen
24.03.2015
14:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
Planlagt dagsorden:
14:30 – 16:30
Ordinært styremøte
Behandling av saker (saksliste)
Drøfting og informasjon:
Plan for realisering av informasjonsrom og innfallsport. Referat
etter prosjektmøte med Kvænangen kommune, Kvænangen
næringsbygg, Kvænangshagen Verdde, Nord-Troms museum og
Halti kvenkultursenter.
16:30 – 17:00

Matservering

17:00 – 18:30

Møte med faglig rådgivende utvalg
Tiltaksplan 2015

Side1

Side2

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

ST 1/15

Referatsaker

2003/5716

ST 2/15

Delegerte saker

2003/5716

DS 1/15

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med
drift og vedlikehold av utleiehytter i
Kvænangsbotn LVO 2015

2015/1432

ST 3/15

Behandling av årsmelding for Kvænangsbotn og
Navitdalen verneområdestyre 2014

2015/1589

ST 4/15

Disponering av tildelte tiltaks-, forvaltningsplanog driftsmidler 2015

2014/7130

ST 5/15

Mulig omorganisering av verneområdestyret i
Kvænangen og nasjonalparkstyret i Nordreisa

2015/1581
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Arkivsaksnr

ST1/15Referatsaker

Side4

ST2/15Delegertesaker
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Statskog - Fjelltjenesten

SAKSBEHANDLER: RUNE BENONISEN

VÅR REF.: 2015/1432 - 432.2

DATO: 09.03.2015

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av utleiehytter i
Kvænangsbotn LVO 2015 og 2016

Vedtak
Statskog – Fjelltjenesten innvilges dispensasjon for transport av utstyr, materiell og ved med snøscooter på snødekt mark til
Dalstuen og til Gearbethytta i Kvænangsbotn Landskapsvernområde. Dispensasjonen er gyldig fra dato til 1. april 2016.
Dispensasjonen er gitt i medhold av verneforskriften for kvænangsbotn LVO pkt 6.3 d) og e).
Vilkår:
-

Dispensasjonen er gyldig for Fjelltjenestepersonell eller innleid personell.
Dispensasjonen gjelder for inn til 3 snøscootere/beltekjøretøy sammen.
Dispensasjonen gjelder kun ved behov for frakt av utstyr, materiell eller ved til hyttene. Gjelder også tilsynsoppgaver
fortrinnsvis i sammenheng med transportoppdrag. Gjelder ikke persontransport.

Denne dispensasjonen gjelder kun i medhold av verneforskriften. Før kjøring kan starte må saken også behandles etter
motorferdselloven i Kvænangen kommune.

Bakgrunn
Statskog – Fjelltjenesten søker med dette om dispensasjon fra verneforskriftene for Kvænangsbotn LVO for nødvendig transport i
forbindelse med drift av Gærbethytta og Dalstua. Det er i all hovedsak tale om ved-transport på snøføre, men også i forhold til
annen drift og vedlikehold.
Barmarkstransport vi bli unngått så langt det er mulig, men de ber om at dispensasjon for oppdrag inkluderes i dispensasjonen.
Det vil normalt være tilstrekkelig med disp for to kjøretøyer. Der de benytter seg av personell ansatt i Fjelltjenesten vil kjøretøyene
være uniformerte. Ved evt bruk av innleid hjelp vil Statskog SF sørge for nødvendig uniformering og/eller annen dokumentasjon
for oppdraget.
Om mulig bør dispensasjonen kunne gjelde for flere år.

Grunnlaget for avgjørelsen
Statskog er eier og har utleie av Dalstuen og Gearbbethytta. Ansvar for tilsyn, vedlikehold og drift av hyttene ligger til
Fjelltjenesten, som er Statskog SF sitt feltapparat. Fjelltjenesten fungerer også som Statens naturoppsyn (SNO) i verneområdene.
Når Fjelltjenesten utfører oppdrag på vegne av SNO, så vil de ikke måtte ha særskilt tillatelse for bruk av motorkjøretøy. Dette er
presisert i verneforskriftene pkt 6.2 a). I de oppdrag som i hovedsak gjelder drift og vedlikehold av utleiehytter vil Statskog
Fjelltjenesten sidestilles med andre grunneiere mht motorferdsel. Det er altså nødvendig å ha dispensasjon for frakt av utstyr,
materiell og ved etter verneforskriften.

POSTADRESSE:
POSTBOKS 6105, 9291 TROMSØ
FAKTURAADRESSE:
FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK
DSØ, POSTBOKS 4104, 2307 HAMAR

BESØKSADRESSE:
HOVEDVEGEN 2
9151 STORSLETT /

MOBIL:
+4790660709

E-POST:
FMTRRUB@FYLKESMANNEN.NO

W EB: WWW.NASJONALPARKSTYRE.NO/
KVANANGSBOTN-OG-NAVITDALEN-LVO/

KVÆNANGSHAGE VERDDE
9162 SØRSTRAUMEN
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Det er et generelt forbud mot motorferdsel i Kvænangsbotn landskapsvernområde. Det er imidlertid gitt en del unntak, samt
anledning for verneområdestyret til å vurdere dispensasjon for bla transport av materiell med beltekjøretøy på vinterføre etter
forskriftens pkt 6.3 d) og e).
Verneområdestyret for Kvænangsbotn landskapsvernområde har delegert myndighet for behandling av dispensasjon for bruk av
beltekjøretøy på snødekt mark eller bruk av helikopter til verneområdeforvalteren. Dispensasjoner for transport på barmark er ikke
delegert- og må fremmes som sak til verneområdestyret.

Vurdering
Både Statskog Dalstuene og Gearbbethytta er en viktig del av friluftstilbudet i Kvænangsbotn. Samtidig er hyttene et viktig objekt
som synliggjør historisk bruk av områdene. Vedlikehold og drift av hyttene som sådan er derfor å anse som del av verneformålet
«ta vare på landskapselement og kulturminner som vitner om samisk reindrift og sjøsamisk og kvensk bruk av området», og at
allmennheten skal ha anledning til natur- og landskapsopplevelse (…)
Transport med snøscooter langs Dalveien i perioden høst – april anses i utgangspunktet som uproblematisk. Denne er i praksis å
anse som en kjerrevei, og det vil ikke være snakk om slitasje i noen tilfeller. Det er ikke registrert viktige biologiske verdier på
strekningen som vil være skadelidende av denne transporten. Vi anser kunnskapsgrunnlaget som godt nok til å ta en beslutning i
saken.
Transport med snøscooter til Gearbbethytta foregår også langs en eldre vei/anleggsvei. Det er ikke registrert viktige biologiske
verdier på strekningen som vil være skadelidende av denne transporten. Vi anser kunnskapsgrunnlaget som godt nok til å ta en
beslutning i saken.
Den begrensede transporten vil komme i tillegg til eksisterende transport i området på vinteren. Det kjøres skiløyper deler av året,
og det er noe ferdsel i sammenheng med oppsyn. Vi anser likevel ikke at den samlede transporten/forstyrrelsen vil bli uforsvarlig
høy. Forutsetningen er at det vesentligste av transport opphører før hekketiden, dvs fra begynnelsen av april.
Det er ikke hensiktsmessig å benytte annen transport til denne typen oppdrag.
§ 11 i naturmangfoldloven kommer ikke til anvendelse i denne saken.
Det vil normalt bli stilt krav til utfylling av kjørebok i sammenheng med dispensasjoner. Da det her er snakk om at personell som
også opptrer som statlig oppsyn, så ser vi ikke hensikten med det i denne saken. Samme vurdering ligger til grunn for å ikke
begrense dispensasjonen til et vist antall turer, men henstille til å begrense ferdselen til det som er nødvendig.
Vi har pr 2015 en situasjon hvor det er flere aktører som kjører til samme lokalitet i sammenheng med drift og vedlikehold og
skiløypekjøring. Det er gitt dispensasjoner for denne transporten som går ut i april 2016. Innen den tid er det et klart mål at mest
mulig av kjøring/transport og vedlikehold samordnes slik at vi reduserer behovet for transport totalt sett. Dette er en sak som må
tas opp i sammenheng med forvaltningsplanen.

Konklusjon
Vi anser ikke at tiltaket/aktiviteten vil være i strid med verneformålet.

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er mottatt.
Eventuell klage sendes gjennom verneområdestyret.
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:

Med hilsen
Rune Benonisen
nasjonalpark- og verneområdeforvalter

NAVITDALEN OG KVÆNANGSBOTN LANDSKAPSVERNOMRÅDE
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2015/1589-1
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 16.03.2015

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Utvalgssak Møtedato
3/15
24.03.2015

Behandling av årsmelding for Kvænangsbotn og Navitdalen
verneområdestyre 2014
Vedlegg
1 Årsmelding for Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre 2014

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
godkjenner fremlagte årsmelding for 2014.

Saksopplysninger
Årsmelding for 2014 legges frem for styret.
Vurdering
Særskilte vurderinger gjort i hoveddokumentet for årsmelding.
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Arsmelding 2014
Kvænangsbotn og Navitdalen
vern eomradestyre

1 Storfosseni Kvænangsbotn

Behandlet24.03.2015

POSTADRESSE:
POSTBOKS 6105, 9291 TROMSØ
FAKTURAADRESSE:
FYLKESMANNENI TROMS,
FAKTURAMOTTAKDSØ,
POSTBOKS 4104, 2307 HAMAR

BESØKSADRESSE:
HOVEDVEGEN 2
9151 STORSLETT /

MOBIL:
+4790660709

E-POST:
FMTRRUB@FYLKESMANNEN.NO

WEB: WWW.NASJONALPARKSTYRE.NO/
KVANANGSBOTN-OG-NAVITDALEN-LVO/

KVÆNANGSHAGE VERDDE
9162 SØRSTRAUMEN
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1 Om styret
StyretKvænangsbotnog Navitdalenlandskapsvernområ
der ble oppnevntvåren2013.Styretble
konstituert, ogovertok med dette forvaltningsansva
ret for verneområdene,6.mai2013.Styretutfører
sitt arbeidog sinmyndighetut fra rammergitt i naturmangfoldloven,verneforskrifterog særskilt
vedtekt1 . Formåletmed dissevedtekteneer å leggetil rette for en helhetligog kunnskapsbasert
forvaltningverneområdene.Vedtekteneskalsørgefor at verneområdestyretskalkunneoppfylle
formålet med vernet i tråd med nasjonalemål og internasjonaleforpliktelser.
Styreter oppnevntav Miljøverndepartementet.Styrets medlemmerinnstillesfra hhv Kvænangen
kommune(2 repr), Sametinget(2 repr) og TromsFylkesting(1 repr). Hvertmedlemhar en personlig
vararepresentant.
Styrethar hatt følgendemedlemmerog varai 2014;
Valgt
til år
2015

Representerer

Navn

Personlig vara

Sametinget

Agnar
Jackobsen

2015

Sametinget

Tore
Forsberg
(leder)
Inger Jørstad

2015

Kvænangen
kommune

2015

Kvænangen
kommune
Troms
Fylkeskommune

2015

Jan Helge
Jensen
(Nestleder)
Liv Reidun
Olsen
Siv Elin
Hansen

Anne Gerd
Jonassen
Gøril
Severinsen
Tryggve
Enoksen
Håvard K.
Gulliksen

Styretog varaer oppnevntfor sammeperiodesomkommunestyre-og fylkesting,dvstil valgeti 2015.
Etter endt periodevil Miljødirektoratet re-oppnevne eller oppnevnenyerepresentanteretter forslag
fra kommune,FylkestingogSameting.
Styretkonstituertesegpå nytt i løpet av 2014med skifte av leder.ToreForsbergble valgttil ny leder.

2 Styrets arbeid i 2014
Styrethar hatt 3 ordinæremøter i 2014-I tilleggett telefonmøte.Protokollerfra styremøterer
tilgjengeligpå styretshjemmesider- http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Nav
itdalenLVO/Styret/Saker-og-motepapirer/

2.1 Delegerte vedtak
Styrethar delegertforvalterenavgjørelsei sakersomhar spesifikkunntakshjemmelom ferdsel.Det er
behandletog innvilgeti alt 3 sakeri 2014.Dissesakenerefereresi styremøter-og vil væretilgjengelig i

1

Se
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Reisa_dok
/Vedtekter%20kv%c3%a6nangsbotnognavit%20av%203
00113.pdf

2
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protokoller fra styremøter.Det er behandlet2 saker med flerårigtillatelsetil motorferdsel,og en
dispensasjonfor motorferdseli reindrift jmf bestemmelsenei forskriften.

2.2 Andre styreaktiviteter
Styretvar til stedemed 2 repr på FylkesmanneniTromssin«Miljømila2014».

2.3 Forvaltningsplan
Styrethar ikkeigangsattarbeidetmed forvaltningsplanformelt sett. Forvalterenhar startet
forberedendearbeidtil planen.Det ventesvedtatt oppstarti løpet av 2015.

2.4 Faglig rådgivende utvalg
Styrethar hatt ett møte med Fagligrådgivendeutvalg i 2014.Referater tilgjengeligpå styrets
hjemmesider2

3 Forvalterens arbeid 2014
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde deler forvalter med Reisa
nasjonalparkstyre. Fordeling av arbeidstimer mellom styrene og fellesoppgaver har i 2013 vært som
følger;

Fordelingav arbeidstidmellom
styreneog fellesoppgaver2014

Kvænangen
25 %

Felles
35 %

Reisa
40 %

Fordelingenav arbeidstidknytter segbådetil saksmengde,antallog omfangav tiltak/prosjekter og
aktivitet. I 2014er det timesforbrukpå fellesoppgaverredusertmed 10%(43%-2013).Arbeidstideni
Kvænangener økt med 6%og i Reisamed 2%i 2014ifht 2013.
Posten«felles»knytter segbådetil fellesoppgaversomangårbeggestyreneog oppgaverav mer
administrativart. Det er f.eks.kurs,interne møter medarbeidsgiver,virksomhetsplanlegging,
sykdom,
annenvelferdmv.

2

http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Na
vitdalen-LVO/Styret/Faglig-radgivende-utvalg/

3
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Fordelingav arbeidstidpå oppgaver2014(2013)
Kvænangsbotnog NavitdalenVO-styre
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31%
26%

11%

13%
5%

4%

7%
3%

4 Tiltak 2014
Verneområdestyrethar fått finansiertarbeidog tiltak pålydendeKr 150000,-i 2013.I tilleggbevilget
Kr 50 000til forvaltningsplanarbeid.
REGNSKAP

KOMMENTAR

Kr 124000,-

Ferdigstillesi
2015

Kr 34 000,-

Somforutsatt *

Informasjonstiltak– NP-magasinet2014
Informasjonstiltak– grafisk,og bilder

Kr 8 000,Kr 9 000,-

Ferdigstilt
Disponert

Arrangementved Dalstuen2014
(NTRM)
Drift og tilsyn av åpnehytter og anlegg

Kr 5 000,-

Utføres2015

Kr 20 000,-

Gjennomført

SUM

Kr 200000,-

TILTAK
Planleggingog tilrettelegging av
innfallsporter
Tiltak ved Dalstuene

*Rapport i eget vedlegg

Det er ikkegjennomførtsærskiltetiltak i Navitdalen LVOi 2013,men områdetinngårsomdel av oppdraget
på kartleggingav kjøresporutført av Fjelltjenesten på oppdragfra styret.
Det er i tilleggbevilgetKr120000,-til utvikling av forvaltningsknutepunkt.Midleneer disponertsom følger;
- Kontorutstyr
Kr 16 000,Disponert
- Digitalinformasjonsmodul
Kr 60 000,Påbegyntf erdigstilles2015
- Materiell og utstyr informasjonsknutepunkt Kr 44 000,Disponert.Ferdigstilles2015.
Det er ogsåbevilgetKr50 000til arbeidmed forvaltningsplan.Midleneer disponerttil samarbeidstiltak via
Halti nasjonalparksentertil kunnskapsinnhenting.
Ferdigstillesi 2015.

4
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5 Oppsyn 2014
Statensnaturoppsyn(SNO)kjøperoppsynstjensterfra Fjelltjenesteni Tromsog Nordlandbasertpå en
avtalemellomStatenv/ SNOog Fjelltjenesten.Statensnaturoppsynikkehar egneansattetil å ta seg
av disseoppgavenei Nord-Troms.Fjelltjenestenfungerersom,og har sammemyndighet,somSNO.
Oppdragetfor SNOutføresi kombinasjonmed Fjelltjenestensegneoppgaverder det er
hensiktsmessig.
I 2014er det brukt 138timer til oppsynog skjøtseli verneområdene.

Antalltimer oppsynog skjøtsel
Antallpersonerinformert
Antallanmeldelser

2013
0
Ikke
rapportert
Ikke
rapportert

2014
138
Ikke
rapportert
Ikke
rapportert

SNOhar tatt i bruk en digitalfeltlogg«verneområdeloggen»hvor alt av rapporter og hendelserskal
ligger.Verneområdestyrethar tilgangtil innsynsmodul gjennomforvalteren.Fjelltjenestenog SNOhar
ikketatt i bruk verktøyetfor alle verneområderi 2014.

6 Prioriteringer

2015

Verneområdestyretvil ha spesiellfokuspå arbeidetmed forvaltningsplani 2015.Det vil vektleggeså
ha en godprosesssammenmed alle interesseri områdene.
Verneområdestyretserdet somproblematiskat det er såpasslite forvaltningsressursertilgjengeligtil
styret sitt arbeid.Styretforutsetter at det må bli en økningi løpet av 2015hvisvi skalklareå løsevåre
oppgaverpå en hensiktsmessig
måte.

5
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VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2014/7130-3
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 16.03.2015

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Utvalgssak Møtedato
4/15
24.03.2015

Vedlegg
1

Tildelingsbrev fra Miljødirektoratet midler 2015

2

Utskrift tiltaksplan 2015

Disponering av tildelte tiltaks-, forvaltningsplan- og driftsmidler
2015
Forvalters innstilling
Disponering av driftsmidler forholder seg til styrets vedtatte aktivitetsplan og evnt revisjoner
av denne.
Tilgjengelige midler til forvaltningsplanarbeidet –Kr 70 000,- benyttes i 2015 for styrking av
kapasitet på utredning og grunnlagsmateriale for planen. Det søkes samarbeid med
kommune, fylkesmann eller andre med tanke på deling av faglige ressurser.
Tiltak
Innfallsporter
Drift
Toalett Dalstuen
Sikring rekkvrk hengebrua
Infomateriell
SUM

Hvem gjennomfører tiltaket
Konsulent via samarbeidspart
Skogstuene, Grendelag, FjTj
Nord-Troms Museum
Statskog
Forvalter
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Omsøkt (eks MVA)
Kr 200 000,Kr 20 000,Kr 45 000,Kr 15 000,Kr 20 000,Kr 305 250,-

Disponering
Kr 100 000,Kr 20 000,Kr 25 000,Kr 15 000,Kr 20 000,Kr 180 000,-

Saksopplysninger
Verneområdestyret har i tidligere saker behandlet innspill og planer for drift og
tiltaksmidler i 2015. I sakene har det lagt forutsetning om ny behandling når
bevilgning foreligger. Miljødirektoratet har i brev datert 23.02.2015 gitt
verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder følgende
bevilgning for 2015;
Drift av verneområdestyret
Forvaltningsplaner
Tiltak i verneområder

Kr 260 000,Kr 70 000,Kr 180 000,-

Styret må gjøre en vurdering av hvordan midlene skal prioriteres/ disponeres.
Vurdering
Midler til drift av verneområdestyret baserer seg på styrets innmeldte behov. Det er
lagt til grunn en aktivitet som fastsatt i aktivitetsplan av 06.01.2015. Det tas høyde for
eventuelle revisjoner av aktivitetsplanen i løpet av året.
Styret er tildelt Kr 70 000,- til forvaltningsplaner. Midlene til arbeid med forvaltningsog skjøtselsplaner kan benyttes til dekning av utgifter i forbindelse med nødvendige
registreringer, medvirkningsprosesser, trykking etc.
Direktoratet vil at det skal ligge en godkjent forvaltningsplan i bunnen for alle tiltak i
verneområdene. Arbeid med f.plan. er prioritert fra Mdir sin side.
Verneområdestyret har ikke tidligere tatt konkret stilling til behov for midler til
forvaltningsplan. I utarbeidelsen av planen er prosess og medvirkning veldig viktig.
Dette betyr at arbeidet både er tidsmessig ressurskrevende og i tillegg faglig
krevende.
En forvaltningsplan dreier seg overordnet sett om å utdype og fortolke
bestemmelsene i forskriftene- og at dette gjøres i tett samarbeid med de som berøres
av bestemmelsene. De valg som skal gjøres må gjøres ut fra et skriftlig grunnlag, dvs
utredninger, beskrivelser, alternative løsninger mv (se eksempel prosessen med
innfallsporter).
Det er ut fra dette nærliggende å bruke midlene som er tildelt, til å styrke kapasiteten
på utredninger og beskrivelser nå i 2015. Kjøp av ordinære konsulenttjenester er
trolig så pass dyrt at det gir lite kapasitet igjen for investerte midler. Andre alternativer
er å søke samarbeid med kommune, fylkesmann og/eller andre verneområdestyrer
med tanke på å ansette personell i prosjekt eller som frikjøp fra nåværende stilling i
tidsbegrenset periode.
Det er bevilget i alt Kr 180 000,- til tiltak i verneområder. Styret har i tidligere møter
gjort en foreløpig prioritering av tiltak. Bevilgningen er mindre enn det omsøkte beløp.
Forslaget legger til grunn tidligere vedtak i saken. Det foreslås at tilrettelegging for
innfallsporter reduseres – og at det tas sikte på æ søke annen finansiering i løpet av
året. Tiltaket vil uansett gjøres i samarbeid med andre aktører i miljøet rundt
Kvænangshagen Verdde.
Nord-Troms museum har funnet en alternativ løsning for nytt toalett ved Dalstuen.
Behovet for finansiering reduseres derfor ifht omsøkt beløp.
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Posten for drift opprettholdes som for 2014 i forslaget. Det er likevel grunn til å drøfte
om styret skal legge til grunn at det iverksettes et samarbeid på drift av Dalstuen.
Dette for å redusere behov for motorferdsel inn i området og kanskje reduserte
kostnader. I dag er det både skiløypekjøring som går forbi Dalstuen, tilsyn og drift fra
Nord-Troms museum og drift og tilsyn fra Statskog.
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Verneområdestyret for Kvænangsbotn og
Navitdalen landskapsvernområder
Trondheim, 23.02.2015

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/12497

Saksbehandler:
Inger Anne Ryen

Drift av verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen
landskapsvernområder 2015
Det vises til innmeldte behov for midler til drift av verneområdestyrer,
forvaltningsplanlegging og tiltaksmidler i verneområder for 2015.
Følgende midler kan disponeres til disse formålene innenfor deres ansvarsområder:
Drift av verneområdestyret: Kr 260 000,Forvaltningsplaner: Kr 70 000,Tiltaksmidler: Kr 180 000,Nærmere spesifisering av tildelingen av tiltaksmidlene gjennom bestillingsdialogen ligger ved det
enkelte styrets innmelding i Elektronisk søknadssenter (ESS).
Midlene blir overført til styret via fylkesmannen som er regnskapsansvarlig, og er forutsatt benyttet
til følgende formål:
Driftsutgifter
Drift, reise og møtegodtgjøring for verneområdestyret og arbeidsutvalget, samt reiseutgifter for
rådgivende utvalg. Herunder skal også deltakelse på/eller arrangering av arrangementer, f. eks. i
fbm «Friluftslivets år 2015» og stands på messer dekkes.
Midler til forvaltnings- og skjøtselsplaner
Midlene til arbeid med forvaltnings- og skjøtselsplaner kan benyttes til dekning av utgifter i
forbindelse med nødvendige registreringer, medvirkningsprosesser, trykking etc. Der behov for slike
midler er meldt inn over bestillingsdialogen/tiltaksmidlene, har Miljødirektoratet sørget for å
overføre innmeldingene til riktig budsjettpost.
Direktoratet vil at det skal ligge en godkjent forvaltningsplan i bunnen før arbeid med
skjøtselsplaner settes i gang. Verneområdestyrer som har meldt inn behov for midler til
skjøtselsplaner, men som ikke er ferdige med sin forvaltningsplan, må derfor prioritere å få
forvaltningsplanen ferdig før de kan regne med tildeling av midler til skjøtselsplanlegging.

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
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Utarbeidelse av skjøtselsplaner bør kun skje i områder forvaltningsmyndigheten ønsker å prioritere
midler til slik skjøtsel over tid. For å kunne prioritere best mulig fordrer dette at
forvaltningsmyndigheten har oversikt over hvilke naturverdier som er mest truet som følge av
endret/opphørt bruk. Dette vil i de aller fleste tilfeller fordre at det foreligger en kartlegging av
naturtyper før skjøtselsplanlegging kan iverksettes.
Kartlegging av naturtyper
Naturtyper i Norge (NIN) er det naturtypesystem som skal benyttes til kartlegging av naturtyper i
verneområder finansiert over Miljødirektoratets budsjett. Artsdatabanken vil i løpet av første halvår
2015 lansere en oppdatert versjon, NIN 2.0. Parallelt med dette vil Miljødirektoratet lansere en
elektronisk kartleggingsapplikasjon for feltkartlegging av NIN 2.0. Kartlegging av naturtyper bestilt
av forvaltningsmyndighet vil etter avtale med Miljødirektoratet kunne foregå ved hjelp denne
kartleggingsapplikasjonen. Kartlegging utført ved hjelp av denne applikasjonen sikrer at alle data
gjennomgår topologi- og egenskapskontroll, og blir en integrert del av datasett forvaltet og
distribuert av Miljødirektoratet.
Bevaringsmål
Det er et mål at sårbare naturtyper utsatt for uønskede, lokalt forårsakede endringer, skal ivaretas
på best mulig måte. Alt etter behov kan dette gjøres gjennom god besøksforvaltning, skjøtsel/drift
av kulturlandskap, bekjempelse av fremmede arter eller andre problemarter. I verneområder med
slike problemstillinger, eller i NiN-kartlagte verneområder, bør det i 2015 etableres minst ett
bevaringsmål i NatStat per styre.
Sårbarhetsanalyser
Miljødirektoratet jobber med å etablere metodikk for å identifisere naturtyper som er sensitive for
slitasje fra ferdsel til fots og barmarkskjøring. Inntil dette arbeidet er fullført ønsker
Miljødirektoratet primært ikke å finansiere sårbarhetsanalyser utført med annen metodikk.
Kartlegging av arter
Forvaltningsmyndigheten har i mange tilfeller behov for en bedre/oppdatert oversikt over ulike
arters utbredelse innen verneområdet. Ved bestilling av artskartlegging er det svært viktig at
stedfestede data tilflyter allment tilgjengelige databaser (Artsobservasjoner).
Tiltaksmidler
Tiltaksmidler i nasjonalparker og andre større verneområder skal være i tråd med forvaltnings/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokumenter. Midlene skal gå til tiltak som er nødvendig
for å ta vare på verneverdiene, inkludert investeringsutgifter til skjøtsels- og
besøksforvaltningsstiltak mv.
Midlene kan bli utbetalt gjennom overføringer til fylkesmannen og disponeres av
verneområdestyrene, eller til lokalansatt ved SNO. Disse er forsøkt fordelt slik verneområdestyrene
selv har innmeldt og framkommer av spesifiseringene i ESS.
Forvaltningsmyndighetens årlige innmelding av behov for midler til tiltak er en viktig indikator på
ressursbehovet i verneområdene landet over. Fra 2007 har dette økt fra i underkant av 30 mill. kr.
pr. år, til 70-80 mill. kr. pr. år de siste årene. For 2015 har Miljødirektoratet 38 millioner kroner til
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disposisjon over denne posten, mens innmeldingen av behov fra forvaltningsmyndighetene er på til
sammen 80 millioner kroner.
Regjeringen innfører fra og med 2015 «nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring
av merverdiavgift i statsforvaltningen». I år er det netto beløp som er fordelt, dvs. sum ekskl.
MVA. Den regnskapsmessige håndteringen ved bokføring av merverdiavgift, omtales i Rundskriv R116 fra Finansdepartementet. Rundskrivet finnes her:
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/R_116_2014.pdf»
Midlene disponeres «fritt» av styret innen postformålet, merknader på hvilke av de innmeldte
tiltakene som faller utenom postformålet framkommer på de enkelte punktene i ESS.
I tråd med strategi for tiltaksmidler er det prioritert midler til utvalgte piloter for utvikling av
besøksstrategier og besøksforvaltningstiltak i tråd med merkevareprosjektet. Dette gjelder
nasjonalparkene Varangerhalvøya, Jotunheimen, Hallingskarvet og Rondane. Alle pilotene er tildelt
midler til dette. Det forventes at tiltak kan gjennomføres i Jotunheimen og Rondane i år. Inntil en ser
om tiltakene kan realiseres er midlene holdt tilbake i Miljødirektoratet og vil eventuelt bli tildelt
senere.
Besøksstrategier og innfallsporter
Gjennom det økte fokuset som har vært på utvikling av merkevare og besøksforvaltning for
nasjonalparkene ser vi at det er flere verneområdestyrer som ønsker midler til utarbeiding av
besøksstrategier og prosjektering/tiltak knyttet til innfallsporter. Direktoratet er sammen med de
fire pilotområdene i gang med å utarbeide maler og veiledningsmateriell for besøksstrategier. Disse
blir ferdigstilt høsten 2015. Vi ønsker derfor at andre styrer avventer med å sette i gang arbeidet
med besøksstrategier og større innfallsporter i år til veilederen for utvikling av besøksstrategi er på
plass. Med dette får vi nå mulighet til å utvikle enhetlige besøksstrategier som vil gi dere
muligheten for en helhetlig vurdering av verneområdet, og plan for besøksforvaltningen, tilpasset
de enkelte områdene. Nasjonalparkene er forskjellige både i naturkvaliteter og bruksmønster, og
bør derfor ha ulike strategier for tilretteleggings- og utviklingsgrad, men med et felles verktøy kan
vi dra veksler på hverandres erfaringer og bedre se de ulike kvalitetene ved landets nasjonalparker
under ett.
Turapplikasjon
Noen verneområdestyrer har det siste året utviklet turapplikasjon for sitt verneområde. Dette har
vært forholdsvis kostbart for hvert enkelt styre, og videre drift og vedlikehold av applikasjonen
krever en kostnad på ca 40 000,- kr årlig. Gjennom tiltaksmidlene har flere styrer meldt inn behov
om midler til utvikling og drift av turapplikasjon. Med den forholdsvis høye kostnaden det er å drive
en slik applikasjon sier det seg selv at om hvert enkelt styre skal utvikle og drifte sin applikasjon, vil
det framover binde opp en relativt høy andel av tiltaksmidlene, noe som ikke er en ønsket utvikling
da det vil gå på bekostning av tiltak i verneområdene.
Gjennom merkevarearbeidet ønsker vi å få et enhetlig uttrykk av informasjonsarbeidet for
verneområdene, og vi vil etter hvert vurdere hvordan og med hvilke verktøy dette kan gjøres.
Verneområder ved kysten - midler til opprydding av marint søppel:
Det er flere av verneområdestyrene som melder inn behov for opprydding av søppel. Dette kan i
enkelte av områdene være en stor utgiftspost. Direktoratet vil informere om at det gjennom
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stortingsbehandlingen av Statsbudsjettet for 2015 ble det opprettet en ny tilskuddspost (post 71).
Disse tilskuddsmidlene skal gå til tiltak for å redusere marin forsøpling gjennom å dekke utgifter
knyttet til opprydning av marint søppel og til forebyggende arbeid. Hovedfokus skal være på
strandsonen, inkludert opprydding av herreløse, kasserte fritidsbåter. Prinsippet om at forurenser
betaler skal ligge til grunn for arbeidet, og pålegg om opprydding skal brukes der det finnes en
ansvarlig for avfallet. Tilskuddsposten er kun til private og ikke til offentlige, men
verneområdestyrene vil her kunne oppfordre privatpersoner, interesseorganisasjoner, foreninger og
bedrifter til å søke for så å få til et samarbeid om rydding innenfor de kystnære verneområdene.
Miljødirektoratet skal i løpet av året utarbeide forskrift for tilskuddsposten og utlyse
midlene.
Rapportering:
Rapporteringen av mer-/mindreforbruk skal skje i forbindelse med Foreløpig
årsrapport (FÅR, pr. 31. aug. 2015) og Endelig årsrapport (EÅR, pr 31. des. 2015).
Dette skjer via fylkesmannens årlige rapportering til Miljødirektoratet
For tiltaksmidlene skal det samtidig med EÅR i 2015 rapporteres på enkelttiltak
finansiert over post 1420.31 via Elektronisk søknadssenter. Planlagte tiltak som ikke
blir realisert, og hvor det ikke er aktuelt å omdisponere til annet prioritert tiltak, må
fortløpende rapporteres til SNO sentralt
Forutsetninger for utbetalingen:
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av at midlene er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Miljødirektoratet kan helt eller delvis kan kreve utbetalte midler tilbakebetalt dersom midlene ikke
brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene for bruken av midlene bortfaller.

Hilsen
Miljødirektoratet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Berit Lein
Avdelingsdirektør

Rune Aanderaa
Avdelingsdirektør
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Kopi: Fylkesmannen i Troms
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Sistendret: 07.01.2015i styremøte

TILTAKSPLAN
FORNAVITDALEN
OGKVÆNANGSBOTN
LVO2015

S
id
e
2
2

Tiltak nr

Tiltakskategori

Kort beskrivelse

Nr 1 - 15

Tilretteleggingog
informasjon

Tilretteleggingav innfallsporterfor
Kvænangsbotnog NavitdalenLVO

Nr 2 - 15

Driftstiltak

Samarbeidom drift av hhv
Dalstuene,
skiløyperi KVBog

Nr 4 - 15

Tilrettelegging

Nr 3 - 15

Tilrettelegging

Nr 5 - 15

Informasjon

av tiltak

Lappasridighytta
Nytt toalett vedDalstuen
Sikringrekkverkhengebruaover
Kvænangselva
Diverseinfomateriellog
arrangement

Pri

Finans- Samarbeids-aktører Hvemgjennomfører
iering
tiltaket?

Gjenno Intervall
2015
mføring (eventu Omsøkt(eks
elt)
MVA)

1

SNO

2015

Ett år

kr

200000 kr

3

SNO

Kommune,
Entrepenørvia
grunneiereog andre Kvænangen
næringsbyggAS
Nord-TromsMuseum Nord-TromsMuseum

20142015

Årlig

kr

6 000 kr

6 000

kr

6 000 kr

6 000

4

SNO

Kvænangen
Kvænangengrendehus
grendehus
Statskog
Statskog
Nord-TromsMuseum Nord-TromsMuseum 2015

Ett år

kr
kr

8 000 kr
45 000 kr

5
6

SNO
SNO

SNO/ Fjelltjenesten SNO/ Fjelltjenesten
NTRM,HKKS,HNPS Verneområdestyret

Ett år
Ett år

kr
kr

15 250 kr
25 000 kr

kr

305250 kr

2015
2015

2015
Disponering

Kommentar

100000 Hovedinnfallsportog anleggved
Navitfossen.

8 000
25 000 Materiell, arbeidog biokompost

15 000 TodagsverkFT,materiell
20 000 Tekstplakater,trykk plakater,brosjyrer
mv
180000

VERNEOMRÅDESTYRET
KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Saksfremlegg
Arkivsaksnr: 2015/1581-1
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 16.03.2015

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Utvalgssak Møtedato
5/15
24.03.2015

Mulig omorganisering av verneområdestyret i Kvænangen og
nasjonalparkstyret i Nordreisa

Forvalters innstilling
Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre føler seg tvunget til å vurdere
sammenslåing med Reisa nasjonalparkstyre med virkning fra kommune- og
fylkestingsvalget høsten 2015. Begge styrene har pr i dag betydelig mindre
forvalterkapasitet enn det som er nødvendig for en forsvarlig forvaltning av
verneområdene innenfor styrenes ansvar. En sammenslåing vil både frigjøre
arbeidstid og midler som forutsettes omdisponert til økt stillingsressurs tilknyttet et
evnt nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen.
Saken sendes nå på høring for å få formelle avklaringer fra kommuner, Troms
fylkeskommune, Sametinget, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.
Verneområdestyrets vedtak sendes ut på høring til partene med frist for
tilbakemelding 15.mai 2015.
Verneområdestyret legger til grunn en rekke forutsetninger som må oppfylles før
vedtaket om sammenslåing gjøres endelig. Vi ber om at høringsuttalelse tar spesielt
stilling til disse punktene.
Reisa NP styre må gjøre likelydende vedtak.
Sametinget, berørte kommuner og Troms Fylkesting må gi sin tilslutning til
sammenslåing. Hvis en av partene ikke ønsker denne løsningen så vil
verneområdestyret trekke tilbake forslag om sammenslåing.
Miljødirektoratet må opprette en ny forvalterstilling, minimum 50%, som
knyttes til det nye verneområdestyret. Denne stillingen må komme i tillegg til
den eksisterende 100% forvalterstillingen som allerede er opprettet. Dette
finansieres gjennom omdisponering av midler fra styredrift til forvalterstilling.
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Styret opprettholder Halti som forvaltningsknutepunkt, og Kvænangshagen
Verdde som kontorsted med faste kontordager og innfallsport til
verneområdene i Kvænangen.
Verneområdestyret er kjent med at det er Klima- og miljødepartementet gjennom
Miljødirektoratet som oppnevner verneområdestyrer og avgjør sammensetningen /
representasjon i styrene gjennom fastsetting av vedtekter. Selv om vårt
verneområdestyre i dette vedtaket ikke tar stilling til ønsket sammensetning og
representasjon; så anser vi at det er to mulige hovedalternativer. Verneområdestyret
ber om at høringspartene gir innspill til hvilken modell som er ønskelig. Dette vil legge
grunnlag for verneområdestyrets endelige vedtak/innstilling i saken.
1.
De to eksisterende verneområdestyrene opphører/oppløses og erstattes
samtidig med et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5
representanter som har representasjon / sammensetning som dagens styrer;
2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått fra Sametinget, 1
fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått fra Nordreisa
kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått fra
Kvænangen kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter
foreslått fra Troms Fylkeskommune.
2.
De to eksisterende verneområdestyrene opphører som egne styrer, men slås
samtidig sammen til et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 9
eller 10 representanter. Det vil i praksis si som har representasjon som følger;
4 faste representanter og 4 personlige vararepresentanter foreslått fra Sametinget, 2
fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått fra Nordreisa,
kommune, 2 fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått fra
Kvænangen kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter
foreslått fra Troms Fylkeskommune (alternativ 2 fast og 2 vara).

Saksopplysninger
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder og
Reisa nasjonalparkstyre har siden opprettelsen hatt én forvalter på deling. Det er
veldig få av NP/VO-styrene i Norge (om lag 40 VO/NP-styrer) som har mindre enn
100% stilling. Alle styrene som er opprettet i Troms, nord for Lyngen, har en slik
ordning.
Erfaring og dokumentasjon fra 2013 og 2014 viser at begge styrene faktisk har
mindre enn 50% stilling knyttet til styrets ansvarsoppgaver. Kvænangenstyret om lag
25% stilling og Reisa styret om lag 40% stilling. Forskjellen knyttes til antall saker og
faktisk aktivitet rundt området. Den resterende 35% stillingen knytter seg til opplæring
og kurs, administrativ planlegging, fellesmøter med arbeidsgiver og reiser i den
sammenhengen, sykdom, permisjoner og annet. Denne posten kan kanskje
reduseres noe, men etter to års erfaringstall så antar vi at denne posten i et normalår
vil være om lag 20-30%. En reduksjon vil måtte veies opp mot de rettigheter og
plikter som forvalteren har som arbeidstaker.
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For verneområdestyret i Kvænangen skal altså alle oppgaver som ligger til styrets
myndighet løses innenfor en 25% - 30% stilling. For Reisa 40- 45% stilling, basert på
erfaringstall. Tilrettelegging for styrene utgjør samlet om lag 30% av dette, arbeid
med forvaltningsplan 20%, planlegging og gjennomføring av tiltak 20%, rapportering
7% lokalt samarbeid (kommune, NPS, andre) 15% .
Styrene har begge om lag 4 møter pr år i tillegg til særskilte møter med faglig
rådgivende utvalg og evnt. befaringer. Det betyr i gjennomsnitt ett møte pr mnd
(unntatt ferie) samlet for styrene som skal forberedes, innkalles, organiseres og
rapporteres fra. Totalt ca ett ukesverk pr møte.
Styrene har hatt god og tilstrekkelig finansiering i sine første driftsår. Begge styrene
har nå stabilisert seg på et budsjett på ca kr 260 000,-. Dette til dekning for alle
utgifter i forbindelse med styremøter og styrets aktiviteter.
En ny ordning med samlet styre for de nevnte verneområdene vil automatisk frigjøre
ressurser hvis vi legger til grunn at ett samlet styre i stedet for to vil halvere behovet
for møter/hendelser. De ressurser som i dag brukes til merkantilt og administrativt
arbeid i tilknytning til møter kan da omdisponeres til andre viktige oppgaver. I dag og
en stund fremover vil arbeid med forvaltningsplaner være prioriterte oppgaver.
Herunder også kontakt med lokale brukere.
Vi antyder at en sammenslåing automatisk vil frigjøre ressurser minst tilsvarende ett
mnd verk- trolig to - tre pga. mer effektiv drift nettsider, økonomi,
saksbehandlingsstystem, rapporter mv. Som eksempel – besparelsen alene tilsvarer
det dobbelte av timer planlagt brukt til forvaltningsplan i Kvænangen i 2015.
Vurdering
En evnt sammenslåing av styrene i nordre Nord-Troms må vurderes ut fra flere
aspekter.
Det kanskje viktigste knytter seg til styrets myndighetsrolle og intensjonen med den
lokale forvaltningsordningen. Vil en endring som skissert her ha negativ effekt på
lokaldemokratiet og lokalsamfunnenes mulighet til styring og påvirkning av styring?
Hvis et evnt nytt styre får 5 medlemmer i stedet for 9-10, så vil antallet oppnevnte
representanter gå ned i forhold til dagens ordning. Men det er ikke sikkert at det betyr
at den lokale styrings- eller påvirkningsmulighet blir dårligere. Vi legger særlig til
grunn at vi gjennom den nye ordningen flytter ressurser fra ren styring og til operativ
forvaltningsressurs. I dette ligger at kapasiteten til å være ute blant brukerne av
verneområdene, få innspill og ideer og samarbeid med kommuner og andre
lokaleressurser vil økes betydelig. Både gjennom det som frigjøres av ressurser og
de forutsatte økte resursene på minst 50% stilling som forvalter.
Det kan hende at den «opplevde» styringsmulighet vil bli redusert. Dette må
selvfølgelig tas på største alvor. Men igjen- økte ressurser til operativt arbeid på
«grasrota» vil trolig virke positivt.
En forsvarlig forvaltning av verneområder forutsetter tilstrekkelig med ressurser.
Det oppfattes som rimelig klart at 25% stillingsressurs, eller for så vidt 40%
stillingsressurs, ikke er tilstrekkelig for en god løsning av oppgavene som styrene er
satt til å løse. Styrene har selvfølgelig ønsket å markere seg med positive tiltak og
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har kanskje satt ekstra prioritet på gjennomføring av synlige og positive tiltak som
tilrettelegging og informasjon. Dette går naturligvis «på bekostning» av andre viktige
oppgaver. Særlig viktig fremover er utarbeidelse av forvaltningsplaner. I våre
områder er dette store og relativt krevende prosesser som tar mye ressurser. Dette
er særlig knyttet til kontakt og drøfting med interessentgrupper- eks reindrift. Det er
mye mer reindrift i og i tilknytning til de store verneområdene i Kvænangen og
Nordreisa enn i resten en av Nordland og Troms til sammen . Det synliggjør at
ressursbehovet knyttet til gode forvaltningsplanprosesser langt overgår det hvert
styre har til rådighet i dag. Det selv om vi reduserer til en «minimumsdrift» i et styre
mens vi jobber med forvaltningsplan for det andre i en periode. Med dagens
ressurssituasjon vil det ta flere år før vi har på plass forvaltningsplaner for alle
verneområdene under styrene.
Begge styrene har i dag et budsjett på om lag Kr 270 000,- til styremøter mv. Hvis to
styrer blir til ett, antall representanter ikke økes nevneverdig og driften av styret ellers
holdes på dagens nivå mht møter og hendelser - så vil den nye ordningen frigjøre
den summen. Det bør legges til grunn som forutsetning for det hele, at midler minst
tilsvarende dette disponeres til økt stillingsressurs som knyttes direkte til forvaltning
av verneområdene. Miljødirektoratet må i praksis øke bevilgningen/rammene til
Fylkesmannen i Troms og redusere post som har med finansiering av styrene å
gjøre.
Alternativ til den evnt nye modellen vil være;
1.
Opprettholde dagens situasjon
Det er ikke en situasjon som er formålstjenlig hverken for styrene- ifht deres mulighet
for å få løst oppgaver, dvs forsvarlig forvaltning, eller perspektiv for forvalteren som
ansatt. Arbeidsoppgaver, som eks utarbeidelse av forvaltningsplan vil ta svært lang
tid.
2.
At det opprettes ny forvalterstilling til Reisa og /eller Kvænangen?
Reisa NP styre fikk møte med forhenværende Miljøverndepartement om behovet for
økt forvalterressurs allerede i 2010. Kvænangen kommune har også sendt brev om
saken. Samme har Lyngsalpan verneområdestyre og verneområdestyret for Karlsøy
/ Rebbenesøy. Fra MD sin side ble det vist forståelse for situasjonen, men det ble
også vist til at det er gjort «en konkret vurdering» fra departementet sin side når
fordeling av ressurser er gjort. Det viser seg pga dette veldig vanskelig å få tilført
ekstra økonomiske ressurser til styrene i Nord-Troms til ny forvalterstilling. Det vises
bla til at tilsvarende krav er sendt fra flere verneområdestyrer i landet. Det er i dag
ikke noe som tyder på at Nord-Troms er prioritert i så henseende.
Dette selv om vi kan dokumentere at problemstillingene her og ressursbehovet er til
dels større enn i andre verneområder som har fått full stilling til sine styrer.
Kvænangen og Nordreisa er altså nedprioritert i denne saken – det må vi forholde
oss til.
Det oppfattes som veldig krevende, og med et mye mer usikkert utfall, å jobbe frem
mot å få tilført en ekstra (ny) stilling til verneområdestyret i Kvænangen eller Reisa
nasjonalparkstyre. Dette vil faktisk kreve økte bevilgninger over statsbudsjettet, og vil
være i konkurranse med bla annet verneområdestyrene for Lyngsalpan LVO og
Nordkvaløy og Rebbenesøy LVO – begge i Troms.
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Det er til nå ikke vist særlig grad av lokal- eller regionalpolitisk vilje og kraft til at dette
er en farbar løsning innenfor de neste 2 -3 årene.
En styrking av forvaltningsressursen i både Kvænangen og Nordreisa vil gi et mye
mindre sårbart system enn i dag. Det med tanke på bemanning i tilfelle sykdom,
ferier osv. Vi tror også at en styrking vil gi en styrking av fagmiljøet ved
forvaltningsknutepunktet. Dette vil alle kommuner og interessenter tjene på.
Oppsummering
På bakgrunn av dette er vurderingen at; Det som trolig er «korteste vei» gjennom
dette- og som tar oss nesten helt i mål (om å få to forvalterstillinger stillinger i
Kvænangen og Nordreisa), er den løsningen som er skissert i forslag til vedtak. Vi
opprettholder et godt (nok) lokalt styre for verneområdene og vi frigjør administrative
ressurser til operativt arbeid tilsvarende så mye som 60-70% stilling. Denne økte
ressursen vil kunne omsettes rett inn i arbeid som vil tjene både lokalsamfunnene og
verneområdene som sådan. Alt dette uten at det er behov for annet enn en minimal
omdisponering av midler innenfor Miljødirektoratets eksisterende budsjetter.
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