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Saker til informasjon og drøfting
- Avklaringer rundt deltakelse på nasjonalparkkonferansen 14.-15.april.
- Informasjon om studietur til Finland i juni. Ønske om flytting av tidspunkt til første
uke av juni.
- Kort oppdatering av prosess for planlegging av innfallsport og informasjonsrom
ved Kvænangshagen Verdde. Uteanlegget forventes planlagt og prosjektert
ferdig til juni. Byggeprosess kan da starte over sommerferien. Arbeid med
informasjonsrom er mer uklart. Det er vist positive interesse for bidrag og
deltakelse fra mange parter. Det er derimot foreløpig uklart hvem som skal/bør
eie prosjektet og være ansvarlig for gjennomføring og drift. Verneområdestyret
er en av flere innholdsleverandører, men kan ikke være hovedansvarlig. Til det
er vår rolle for liten. Arbeidet fortsetter.
Referat fra møte med faglig rådgivende utvalg 24.03.2015 kl 16.30 – 19.30
Til stede:
Oddvar Kiærbech – Kvænangen jeger- og fiskerlag
Charles Mikalsen – kvænangsbotn grendehus / nabo
Kai Petter Johansen – Kvænangen kven og sjøsamisk forening / nabo
Mathis Andreas Sara – Reinbeitedistrikt 33 – Spalsa
Saker:
Gjennomgang av årsmelding for 2014.
Forvalteren gikk gjennom årsmeldingen. Det ble ikke fremsatt kommentarer eller
merknader til årsmeldingen.
Prioritering av tiltak etter bevilgning
Forvalteren gikk gjennom styrets forslag til prioritering av tiltak. Det ble ikke fremsatt
vesentlige kommentarer eller merknader til prioriteringen for 2015. Det ble gitt
foreløpige innspill for tiltak i 2016. Det blir tatt med videre.
Forvaltningsplan-prosess

Forvalteren ga en beskrivelse av hvordan forvaltningsplanprosessen kan legges opp.
Det er et ønske om å få utarbeidet beskrivelser og kartlegginger først, som igjen skal
brukes i den videre diskusjonen om forvaltningen. Hensikten med arbeidet er å tolke og
utdype verneforskriften til beste for både lokale interesser og naturverdiene.
Verneområdestyret har pt alt for lite adm. ressurser til å få gjennomført arbeidet med
planen på kort sikt. Med dagens ressurser vil det ta veldig lang tid.
Neste møte i faglig rådgivende utvalg er planlagt i november.
Møtet hevet klokken 19.30

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
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre - 24.03.2015
Behandling
Enstemmig
Vedtak
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
godkjenner fremlagte årsmelding for 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.

VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2014/7130-3
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 16.03.2015
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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 Saksprotokoll i
Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre - 24.03.2015
Behandling
Enstemmig
Vedtak
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

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,-

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

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 forvaltnings- og
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.
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.

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
Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre - 24.03.2015
Behandling
Enstemmig
Vedtak
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.
Styret opprettholder Halti som forvaltningsknutepunkt, og Kvænangshagen
Verdde som kontorsted med faste kontordager og innfallsport til verneområdene
i Kvænangen.
Styret forutsetter videre at andre tildelinger, eks. tiltaksmidler, ikke skal bli
avkortet eller redusert som følge av omorganiseringen.
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).

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.
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.
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 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.
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 detteog 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.

