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Oppsummering - møte med faglig rådgivende utvalg
Invitasjon sendt på e-post til alle medlemmer den 11.11.2016. Frist for påmelding var satt til den 25.11.
Følgende møtte:
Kai Petter Johansen, Åsmund Austarheim, Anne Gerd Jonassen, Oddvar Seppola, Ragnhild Enoksen.
Saker tatt opp:
Gjennomgang av styrets arbeid i 2016.
Det ble gitt en kort presentasjon fra styret av prioritert arbeid i 2016.
Innspill tiltaksplanen for 2017
Gjennomgang av utkast tiltaksplan. Følgende merknader/innspill ble notert.
Kvalvannsgammen
De fremmøtte la frem at det ikke er ønskelig at Kvalvannsgammen saneres og erstattes med ny. Det er
ønskelig med opprusting av eksisterende, og at det gis tillatelse til frakting av ved.
Kommentar fra forvalter: Statskog som grunneier er formell eier av Kvalvannsgammen. Det er derfor de
som avgjør hva som skjer med bygget. De har også det formelle ansvaret for drift og vedlikehold.
Eventuelle endringer av dette ansvaret må drøftes med Statskog. Naturlig at dette tas opp i
sammenheng med forvaltningsplanen.
Transport av ved til Dalstuene
Dette spørsmålet ble tatt opp på nytt. Hevdes at det er vanskelig å få dispensasjoner og praktisk gode
ordninger for frakt og evnt hogst av ved på stedet.
Kommentar fra forvalter
Nord-Troms museum har som ansvarlig eier av Dalstuene hatt disp for frakt av utstyr og materiell både
sommer og vinter i 4 år. Herunder frakt av ved. Denne disp. kan også gjelde for personell som NordTroms museum velger å leie inn. Plukkhogst av brensel til hytter og gammer på stedet er tillatt etter
verneforskriften. Det må bare avtales med grunneier Statskog. Nord-Troms museum har gjennomført
hogst av strangved høsten 2016.
Det ble ut over dette ikke gitt tydelige signaler på hvilke tiltak styret skulle prioritere i 2017.
Om samarbeid med lokale
Styret ønsker en tettere dialog og praktisk samarbeid med lokale brukerinteresser. Det er pr i dag noe
praktisk støtte/samarbeid (skiløyper og Dalstuene). Det inviteres til å komme med både nye ideer og
tiltak til hva styret skal jobbe med fremover. Styret kan også være med å støtte andre lokale initiativ.
Skilting
Det bør skiltes på tre språk. Styret er enig i dette.
Registreringer lokalhistorie
Det ble fremsatt kritikk for at styret ikke bruker lokale ressurser for å kartlegge/registrere gamle veier og
stier, men leier inn eksterne.
Kommentar: Styret har avtale med utdannet arkeolog for å gjennomføre begrenset registrering i felt og
gjennomgang av historiske kilder. Gamle stier og veier i Kvænangsbotn er hovedfokus. I tillegg har styret
samarbeid med lokal repr (Enoksen) for å gjøre registreringer av lokal historie. Styret bruker både lokale
ressurser og profesjonelle aktører i oppdatering av kunnskapsgrunnlag.
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Vedtak
Saken er tatt til orientering
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Forvalters innstilling
Reisa nasjonalparkstyre legger opp til følgende aktivitetsplan for 2017:
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx

Februar 2017 –
Mars 2017 –

Styreseminar i Alta (sammen med Reisa styret)
Styremøte og befaring
Rådgivende utvalg
Mai 2017 –
Opplæring Troms
Juni 2017 –
Styremøte – studietur (alt 1)
Åpning av anlegget i Sørstraumen
August/september –
Styremøte- studietur (alt 2)
Oktober-november 2017 Nasjonal/Regional konferanse
November/desember
Styremøte
Rådgivende utvalg

I tillegg til dette tas det høyde for eventuell saksbehandling på telefon/e-post.
Det søkes bevilgning som følger:
D: FORSLAG DRIFTSUTGIFTER UTVALG 2015
Drift av styre. Styremøter.

4+1 møte

kr
kr

221 600
140 000

Reise for kurs- opplæring - styret

2 møter

kr

48 600

kr

57 800

kr

18 000

kr

48 800

kr

15 000

kr

30 000

Forventet krav tapt arb fortjeneste
Drift av rådgivende utvalg

2 møter

kr 229 100
kr 122 500

Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre - 30.11.2016
Behandling:
Enstemmig
Vedtak:
Styret legger opp til følgende aktiviteter i 2017

20.-21. Februar – alternativ
6.-7.mars

Styreseminar i Alta eller Tromsø (sammen
med Reisa NP styret)

30. mars
?
Uke 22 (29.mai-4.juni)
1. Juni

Styremøte og befaring Navitdalen
Rådgivende utvalg
Alternativ for studietur
Styremøte og lokal befaring hvis ikke
studietur.
Alternativ for studietur
Styremøte og lokal befaring hvis ikke
studietur.
Styremøte
Lokal rådgivende utvalg

Uke 38 (18. sept – 24. sept)
21. september
9. november

Deltakelse på seminarer, konferanser kommer i tillegg.
Møter i sammenheng med forvaltningsplan kommer i tillegg.

