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Samarbeid om tiltak og drift 2014
Vedlegg
1 Forslag samarbeidsavtale med Nord-Troms museum
2 Forslag samarbeidsavtale med Statskog-Fjelltjenesten
3 Forslag til samarbeidsavtale med Kvænangsbotn
grendehus
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre - 30.06.2014
Behandling
Enstemmig
Vedtak
Fordeling av tiltaksmidler for 2014
Kvænangsbotn grendehus
Verneområdestyret bidrar med Kr 6000,- til preparering av skiløyper. Styret mener dette
er et viktig og godt tiltak for lokale og for tilreisende og som åpner opp mulighet for
ferdsel og opphold i deler av Kvænangsbotn landskapsvernområde.
Dalstuene
Verneområdestyret bidrar med Kr 6000,- til drift av hyttene i 2014.
Statskog/Fjelltjenesten
Verneområdestyret bidrar med Kr 8000,- til drift, dvs innkjøp av ved/gass – primært til
Lappasriidig hytta. I beskrivelsen fra Fjelltjenesten er det uklart om det faktisk er behov
for samarbeid om finansieringen av arbeidskostnaden nå i 2014 eller om det allerede
har dekning gjennom andre kanaler.
Øvrige midler opprinnelig satt av til drift Kr 14 000,- omdisponeres til andre tiltak.
Disponeringen avklares i neste møte.

Styreleder og forvalter gis myndighet til å få på plass avtaler med de enkelte partene.

Forvalters innstilling
Fordeling av tiltaksmidler for 2014
Kvænangsbotn grendehus
Verneområdestyret bidrar med Kr 6000,- til preparering av skiløyper. Styret mener dette
er et viktig og godt tiltak for lokale og for tilreisende og som åpner opp mulighet for
ferdsel og opphold i deler av Kvænangsbotn landskapsvernområde.
Dalstuene
Verneområdestyret bidrar med Kr 6000,- til drift av hyttene i 2014.
Statskog/Fjelltjenesten
Verneområdestyret bidrar med Kr 8000,- til drift, dvs innkjøp av ved/gass – primært til
Lappasriidig hytta. I beskrivelsen fra Fjelltjenesten er det uklart om det faktisk er behov
for samarbeid om finansieringen av arbeidskostnaden nå i 2014 eller om det allerede
har dekning gjennom andre kanaler.
Øvrige midler opprinnelig satt av til drift Kr 14 000,- omdisponeres til andre tiltak.
Disponeringen avklares i neste møte.
Styreleder og forvalter gis myndighet til å få på plass avtaler med de enkelte partene.

Saksopplysninger
Styret vedtok i sist møte en fordeling av tiltaksmidler og midler til drift. Forvalteren fikk i
oppgave å avklare med hhv Kvænangsbotn grendehus, Statskog/Fjelltjenesten og
Dalstuene hvilke kostnader de enkelte har til drift i 2014.
Ut fra dette er det utarbeidet forslag til samarbeidsavtaler på drift og tiltak mot de
enkelte.
Vi har fått følgende tilbakemeldinger;
Kvænangsbotn grendehus - skiløypekjøring
Preparerer skiløyper i Kvænangsbotn og delvis inn i verneområdet. Totalt ca 40 km
hvorav 6-7 km er inne i verneområdet. De har hatt opplegg på dette siden 2003. Det
brukes årlig ca Kr 12.000 på tiltaket.
Statskog/Fjelltjenesten
Verneområdestyret ønsker samarbeid på drift av de åpne og tilgjengelige
friluftstilbudene som er i området. Av hytter er det hhv Lappasriidi og

Kvalvannsgammen som er aktuell å samarbeide om. De øvrige er låste hytter som leies
ut.
Vi har ingen detaljerte oversikter over hvilke kostnader de åpne husværene innebærer for
oss. Dels er dette fordi de omfattes av LMD-oppdraget, - dvs den «ikke inntektsgivende
aktiviteten» som vår eier bestiller, dels fordi både Lappasriidig og Kvalvannsgammen
historisk har innebåret et «spleiselag» mellom tilskudd og rein dugnad.
Det er også slik at vår tilstedeværelse – og tilsyn med hyttene – gjerne kommer som et
resultat av annen aktivitet, bestilt og betalt av andre oppdragsgivere. (Jakt og fiske
oppsyn, jerveregistreringer, fjellrevregistreringer, motorferseloppsyn m.v) Å ta seg inn i
fjellet utelukkende for å ha tilsyn med hyttene vil være både svært kostbart og lite
hensiktsmessig.
Skal man gjøre et overslag over reelle kostnader knyttet til det å drifte slike «ideelle»
tilbud, ser man fort at det påløper faktisk en god del utgifter:
Lappasriidig:
Tiltak
Vedforsyning
Gass
Inventar/div
Tilsyn/vedlikehold
Sumtall

Innkjøp kr
1 600
1 200
5 000
7 800

Lønn/drift kr
18 000

20 000
38 000

Sum kostnader
19 600
1 200
5 000
20 000
54 800

Kvalvannsgammen vil jeg vente litt med inntil videre, da det ikke er tatt stilling til hva
vi evt vil gjøre med den. Både teknisk og driftsmessig.
En kostnadsdeling/spleiselag med verneområdet vil selvsagt være velkomment, spesielt
om LMD skulle redusere bevillingene til slike tiltak. Dette vil også skape rom for å gjøre
større renoverings/vedlikeholdsoppgaver år om annet.
Dalstuene
Dalstuene eies av Nord-Troms museum og driftes av Kvænangen skogstuer. I denne
sammenhengen er det valgt å forholde seg til Nord-Troms museum.
Det er foreløpig lite kunnskap om hvordan åpning av den ene delen av hytta vil ha å si
for bruken og kostnader til drift. Det antydes en kostnad på mellom 6-8000 for innkjøp
av gass og ved. Ut over dette har vi ikke data.
Andre fremtidige driftsbehov
Styret er i prosess for å etablere innfallsporter på flere steder fra Sørstraumen til
Kvænangsbotn. På alle disse vil det være en form for samarbeid med grunneiere. Det
vil påløpe kostnader til løpende vedlikehold og tilsyn – og det er sannsynlig at styret må
bidra med noe på dette. Kostnader uviss.
Fjelltjenesten/SNO
Noen driftsoppgaver knytter seg til SNO, dvs kan legges inn i de timene som SNO
kjøper av Fjelltjenesten. Det kan dreie seg om tilsynsoppgaver og/eller løpende
vedlikehold på offentlige anlegg (stier, rasteplasser mv). Det har ikke vært SNO timer
før nå i 2014- og det er ikke mye kunnskap om hvilke oppgaver som skal legges til
SNO og hvilke oppgaver (timer) som betales av Statskog eller deres eiere. Dette bør
søkes avklart nå i 2014.

Vurdering
Styret beregnet en driftskostnad før årets bestillingsdialog på ca Kr 50 000,- på åpen
og tilgjengelige tilbud og anlegg. Etter bevilgningen ble det satt av Kr 34 000,- til
driftstiltak. Vi ser nå at det fortsatt er en del uklarheter mht drift og hvilken rolle styret
skal og bør ha for områdene og for de tilbud som allerede eksisterer.
Ut fra dette anbefales følgende fordeling av driftsmidler for 2014. Styret ønsker tettere
dialog med partene ut over høsten slik at det planlegges bedre hvilke ytelser som
forventes av styret i 2015 og videre.
Styret ønsker skriftlige avtaler med samarbeidspartnerne som på sikt kan virke over
flere år. Etter årets bevilgning foreslås følgende fordeling på drift:
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Innfallsporter - endelig behandling
Vedlegg
1 Forvaltningsplannotat Innfallsporter
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre - 30.06.2014
Behandling
Enstemmig
Vedtak
Våre innfallsporter skal først og fremst være til for å gi besøkende og lokale brukere et
åpent og fritt tilgjengelig servicetilbud og informasjonstilbud. Styret bidrar med
finansiering først og fremst til infrastruktur og informasjonsmateriell om verneområdene.
Styret kan kun bidra med bemanning innenfor de rammene vi har allerede. Styret
ønsker derfor samarbeid med lokale aktører som kan samarbeide med oss om å bedre
tilbud og service på disse informasjonspunktene.
Styret beslutter følgende lokalisering og struktur for innfallsporter
Hovedinnfallsport lokalisert på Sørstraumen. Følgende alternativer skal utredes og
planlegges videre;
Uteanlegg på kommunal eiendom mellom Kvænangshagen Verrde og Sørstraumen
handel. Forvalteren tar kontakt med grunneier for å avklare mulig lokalisering.
Innendørs informasjonpunkt (eks digital informasjonsmodul), brosjyrer mv. Det er
ønskelig at dette lokaliseres sammen med andre aktører som kan utfylle tilbudet og stå
for drift. Vi ønsker å se på mulighet enten inne på Kvænangshagen Verrde og/eller inne
på Sørstraumen handel. Forvalteren får mandat til å drøfte konkrete løsninger med
partene.

Lokal innfallsport ved og i samarbeid med Navitfoss camping. Samarbeid er drøftet
med grunneier.
Ønskelig også med lokal innfallsport ved Bjørkenes camping. Forvalter tar kontakt
med eier for å drøfte mulighet for videre samarbeid.
Prioriterte Informasjonspunkter
Dalstuen – under arbeid
Gearbetstien – bra tilrettelegging allerede – evnt nye tiltak avklares.
Rundvannsbekken – noe tilrettelegging allerede – evnt nye tiltak avklares.
Kvænangsfjellet. «Tilvisning». Enkel informasjon.
Forvalteren iverksetter nødvendige tiltak for konkret planlegging av uteanlegg ved hhv
uteanlegg Sørstraumen og lokale innfallsporter ved Navitfoss og Bjørkenes Camping.

Forvalters innstilling
Våre innfallsporter skal først og fremst være til for å gi besøkende og lokale brukere et
åpent og fritt tilgjengelig servicetilbud og informasjonstilbud. Styret bidrar med
finansiering først og fremst til infrastruktur og informasjonsmateriell om verneområdene.
Styret kan kun bidra med bemanning innenfor de rammene vi har allerede. Styret
ønsker derfor samarbeid med lokale aktører som kan samarbeide med oss om å bedre
tilbud og service på disse informasjonspunktene.
Styret beslutter følgende lokalisering og struktur for innfallsporter
Hovedinnfallsport lokalisert på Sørstraumen. Følgende alternativer skal utredes og
planlegges videre;
Uteanlegg på kommunal eiendom mellom Kvænangshagen Verrde og Sørstraumen
handel. Forvalteren tar kontakt med grunneier for å avklare mulig lokalisering.
Innendørs informasjonpunkt (eks digital informasjonsmodul), brosjyrer mv. Det er
ønskelig at dette lokaliseres sammen med andre aktører som kan utfylle tilbudet og stå
for drift. Vi ønsker å se på mulighet enten inne på Kvænangshagen Verrde og/eller inne
på Sørstraumen handel. Forvalteren får mandat til å drøfte konkrete løsninger med
partene.
Lokal innfallsport ved og i samarbeid med Navitfoss camping. Samarbeid er drøftet
med grunneier.
Ønskelig også med lokal innfallsport ved Bjørkenes camping. Forvalter tar kontakt
med eier for å drøfte mulighet for videre samarbeid.
Prioriterte Informasjonspunkter
Dalstuen – under arbeid
Gearbetstien – bra tilrettelegging allerede – evnt nye tiltak avklares.
Rundvannsbekken – noe tilrettelegging allerede – evnt nye tiltak avklares.
Kvænangsfjellet. «Tilvisning». Enkel informasjon.

Forvalteren iverksetter nødvendige tiltak for konkret planlegging av uteanlegg ved hhv
uteanlegg Sørstraumen og lokale innfallsporter ved Navitfoss og Bjørkenes Camping.

Saksopplysninger
Verneområdestyret har tidligere behandlet sak om lokalisering av innfallsporter. 1.
behandling var basert på et notat utarbeidet av forvalteren. Etter dette ble notatet sendt
ut til faglig rådgivende utvalg for evnt kommentarer.
Det er kommet innspill fra en privat grunneier som ønsker samarbeid om et slikt anlegg.
Det innspillet er tatt til følge.
Kvænangen kommune har også sendt en administrativ vurdering(e-post av 27.06.14
fra Anne Berit Bæhr);
Vi har i administrasjonen diskutert ditt forslag til innfallsporter.
Vi støtter forslaget om at hovedporten til landskapsvernområdene i Kvænangen
bør være på Sørstraumen. I forhold til plassering av «uteanlegget» ønsker vi at
det skal være tilgjengelig fra E6, og at den kunne feks plasseres mellom
Sørstraumen handel og Kvænangshagen med inngangsmuligheter/ innkjøring
fra begge sider. Vi ønsker også utvikling av dette anlegget sees i sammenheng
med andre prosjekter (Kvænangshagen/ gammeprosjektet/ campingplassen) i
området. Når det gjelder infrastruktur for innomhus, tenker vi at dette anlegget
vil ha større utviklingsmuligheter om det plasseres i Kvænangshagen. I
Kvænangshagen er det plass til utstillinger, kontor, møte/kurslokaler,
serveringsmuligheter m.m. Vi tror at dette alternativet åpner for flere aktører å ta
del i satsingen, og lage innhold til innfallsporten. Dette alternativet vil
selvfølgelig ikke begrense for informasjonsutdeling på butikken. Når det gjelder
åpningstider og betjening kan man finne ut om hva som er praktisk mulig.
Innfallsport til Navit landskapsvernområde
Vi tror at det vil være fornuftig å tenke «drift» av innfallsporter i sammenheng
med etablerte næringsaktører, og da er det fornuftig å planlegge plassering i
samarbeid med aktører. Det som er viktig å ta hensyn til er at infrastrukturen ikke
blir plassert slik at det oppfattes som privat, men at den kan brukes av
allmenheten og er et friområde.
Innfallsport til Kvænangsdalen landskapsvernområde
Vi er kjent med at det planlegges flere innfallsporter til dette området. I forhold til
innfallsporten ved Kvænangselva ønsker vi at man vurderer Nordbotnfjæra som
et alternativ. Bruken av dette området har vært omdiskutert, og Statskog har
spilt inn et forslag om å regulere dette som friområde med parkeringsplasser,
området på øversiden av jakt og fiske hytta. Kvænangen kommune har vedtatt
kystsoneplan på siste kommunestyremøte og i denne planen er det satt krav om
reguleringsplan for dette området. Vi ønsker at man vurderer om det er mulig å
se sammenheng mellom innfallsport til Kvænangsdalen landskapsvernområde
med Statskog sitt innspill om Nordbotnfjæra.

Vurdering
Innfallsporter er viktige anlegg både som informasjonspunkt for verneområdene, men
også som servicepunkt både for tilreisende og lokale. Styret har tidligere ytret ønske
om at slike anlegg skal være til nytte for flere- og at de helst kombineres med andre
aktører- For styret er det viktig at det kan søkes samarbeid som gjør at våre
investeringer gir noe igjen for lokale bedrifter, lag- og foreninger eller andre.
Verneområdeforvalteren har tatt del i en stedsutviklingsprosess som drives av
Kvænangen kommune. Det er mange aktører som styret kan søke samarbeid med på
strekningen fra Sørstraumen til Kvænangsbotn.

