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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.
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Vedtak
Fremlagte årsmelding og tiltaksrapport godkjennes.

Forvalters innstilling
Fremlagte årsmelding og tiltaksrapport godkjennes.

Saksopplysninger
Årsmeldingen oppsummerer styrets aktivitet og arbeid i 2016. Det er en del av den
pålagte rapporteringen til overordnede myndigheter og også en viktig informasjon til
publikum og samarbeidspartnere.
Det legges også frem en detaljert beskrivelse av tiltak og prosjekter som er gjennomført
i 2016.
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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.

Saksopplysninger
Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyret søkte om en samlet sum av kr 550
000,- (eks mva.) for tiltaksgjennomføring i 2017. I tillegg ble det søkt om finansiering
under forvaltningsplan, besøksforvaltning og utredning for kr 405 000,-.
Verneområdestyret har i brev av 22.02.2017 fått tildelt følgende bevilgning:
Tiltak
Forvaltningsplan/besøksstrategi
Drift av styret
Totalt

kr
kr
kr
kr

200 000,150 000,200 000,550 000,-

Vurdering
Med grunnlag i styrets prioritering gir forvalteren følgende anbefaling til disponering av
midler for 2017:
Prioriterte tiltak
Utbygging av infoplassen og sluttføring av informasjonsrom i Sørstraumen
Prosjektet består av å utbedre parkeringsplassen, lage rundkjøring og etablere
gangveier i tilknytning til innfallsporten i Sørstraumen. Det skal lages en
informasjonsplass som skal kunne gi forbipasserende og besøkende informasjon om
verneområdene. Ved å tilrettelegge for bruk av plassen vil man kunne få flere til å
stoppe innom for å søke informasjon. Det vil være en plass både for de som har tenkt
seg inn og besøke verneområdene, men også for tilfeldig forbipasserende, og folk som
stopper ved Sørstraumen handel.
Det er et klart behov for å utvikle innfallsporten til verneområdene slik at besøkende
føler seg velkomne og at de kan tilegne seg ønsket informasjon. Prosjektet er planlagt
gjennomført i løpet av 2017.

Prosjektet vil ha følgende kostnader:
Prosjektering og planlegging
Materiell og arbeid

kr
kr

20 000,240 000,-

Informasjonsmateriell mv.
Sum

kr
kr

40 000,300 000,-

Kostnaden overskrider bevilgningen for 2017 med 130 000,- slik at prosjektet ikke vil bli
ferdigstilt med årets bevilgninger. Det søkes om ekstra finansiering våren 2017, og
prosjektet slås sammen med sluttføringen av prosjektet informasjonsrom Sørstraumen.
Verneområdestyret benytter den fulle bevilgning på kr 200 000,- på disse prosjektene.
Forvaltningsplan og besøksstrategi
Det er bevilget kr 150 000,- for dekning av utgifter knyttet til arbeidet med å utarbeide
forvaltningsplan og tilhørende besøksstrategi for verneområdene. Målet er å komme
godt i gang med utarbeidelsen av både forvaltningsplanen og besøksstrategien i løpet
av 2017. I tillegg finnes det muligheter for å sette i gang arbeider med å vurdere blant
annet skjøtselsbehov og kartlegging av kjørespor og -skader. Forvalter ser det som
hensiktsmessig at disponeringen av denne bevilgningen delegeres. Verneområdestyret
vil da bli informert når dette er gjort.
Verneområdestyret delegerer arbeidet med å disponere den fulle bevilgningen på kr
150 000,- til forvalter.
Driftsmidler
Det er ikke gjort tilstrekkelig kartlegging rundt hvordan disponering av bevilgningen gitt
til drift av styret bør gjøres. Følgelig foreslår forvalter at arbeidet med å disponere
denne bevilgningen delegeres. Verneområdestyret vil bli informert om disponeringen
da dette arbeidet er fullendt.
Verneområdestyret delegerer arbeidet med å disponere den fulle bevilgningen på kr
200 000,- til forvalter.
Prosjekttiltak som utsettes til senere år
Fordi bevilgningene for 2017 bare dekker det mest prioriterte tiltaket, vil
gjennomføringen av følgende prosjekter ikke bli prioritert.
Driftssamarbeid
Universell tilrettelegging ved Rundvannet

