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Annen informasjon
Arbeidet med innfallsport ved Sørstraumen har stått i påvente av lansering av maler for
den nye merkevarestrategien. Det vil være bestemmende for hvordan området ute skal
bli.
Det er enighet med arkitekten om at de skal levere nytt revidert forslag basert på
innspill fra arbeidsgruppa og styret og den nye merkevarestrategien til 3. juli 2015. De
vil presentere arbeidet på et åpent møte på Sørstraumen i anledning et lokalt
«stedsutviklingsseminar». Gi beskjed om du kan møte eller ikke.
Det er en fordel om verneområdestyret kan møte der selv om det vil ikke bli holdt
ordinært styremøte i sammenheng med dette seminaret.
Fylkesmannen i Troms, som har ansvaret for husleieavtaler og praktisk kontordrift til
forvalteren, har gått med på å utvide leieforholdet i Sørstraumen til også å omfatte et
areal for utstilling/informasjon inne. Dette vil dekke verneområdestyrets andel av
løpende driftskostnader for et slikt konsept. Kvænangshagen Verdde og Kvænangen
kommune vil arbeide videre med dette konseptet.

ST 6/15 Søknad om dispensasjon for landing med helikopter for
fangst/merking av snøugler i verneområder i Troms sommeren 2015. Norsk
Institutt for Naturforskning.
Forvalters innstilling
Med hjemmel i verneforskrifter og naturmangfoldloven § 48 gir verneområdestyret for
Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområde, Norsk institutt for naturforskning
v/Karl Otto Jacobsen tillatelse til lavtflyvning/landing med helikopter for fangst/merking
av snøugle i Navitdalen LVO og Kvænangsbotn LVO. Tillatelsen er gitt med følgende
vilkår:
Tillatelsen gjelder i perioden 15. juni – 20. juli 2015
Resultatene av feltarbeidet skal rapporteres til nasjonalparkstyret pr. e-post innen 25.
oktober 2015.
Denne dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet og forevises ved evnt.
oppsyn.
Flyvningen må klareres med berørt reinbeitedistrikter og skje i forståelse med
reindriftsnæringen i det aktuelle området.

Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen kun gjelder etter verneforskriften for de
spesifikke verneområder. Det må i tillegg innhentes særskilt tillatelse etter
motorferdselsloven i den enkelte kommune.
Vedtaket kan innen 3 -tre- uker påklages til Miljødirektoratet. Eventuell klage sendes
via Nasjonalparkstyret.

Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre - 08.06.2015
Behandling
Innstilling vedtatt mot en stemme fra Siv Elin Hansen.
Ønske om presisering av plikt for varsling og enighet med reindrift i vedtak fra Tore
Forsberg.
Vedtak
Med hjemmel i verneforskrifter og naturmangfoldloven § 48 gir verneområdestyret for
Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområde, Norsk institutt for naturforskning
v/Karl Otto Jacobsen tillatelse til lavtflyvning/landing med helikopter for fangst/merking
av snøugle i Navitdalen LVO og Kvænangsbotn LVO. Tillatelsen er gitt med følgende
vilkår:
Tillatelsen gjelder i perioden 15. juni – 20. juli 2015
Resultatene av feltarbeidet skal rapporteres til nasjonalparkstyret pr. e-post innen 25.
oktober 2015.
Denne dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet og forevises ved evnt.
oppsyn.
Flyvningen må klareres med berørt reinbeitedistrikter og skje i forståelse med
reindriftsnæringen i det aktuelle området. Dispensasjonen anses ikke som gyldig før
dette vilkåret er oppfylt.
Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen kun gjelder etter verneforskriften for de
spesifikke verneområder. Det må i tillegg innhentes særskilt tillatelse etter
motorferdselsloven i den enkelte kommune.
Vedtaket kan innen 3 -tre- uker påklages til Miljødirektoratet. Eventuell klage sendes
via Nasjonalparkstyret.

