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Underskrift:
Det bekreftes at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble
vedtatt på møtet.
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Innkalling
Forvalteren beklager at sakspapirene ble sendt ut sent, dvs en virkedag og to
helgedager, før møtet.

Drøftinger, informasjon og befaring
Verneområdestyrets myndighet ovenfor reindriften
Det ble igjen stilt spørsmål fra representant i styret om i hvilken grad verneområdestyret
har myndighet ovenfor reindriften som har del av drifta i verneområdene.
Generelt kan vi si at vernemyndighet (styret) ikke har noe myndighet ovenfor
reindriften. Vernemyndigheten (styret) forholder seg til de vernevedtak og den
myndigheten som Storting og Regjering har delegert til disse styrene.
Verneområdestyret har kun myndighet i forhold til det som står i verneforskriften som
disse er satt til å forvalte. Men merk også at det i reindriftslovens § 23 også er fastsatt
at barmarkskjøring og bruk av helikopter i verneområder skal foregå i samsvar med
verneforskriftene.
Generelt er det slik at de tiltak eller aktiviteter som ikke har fått spesifikt unntak i
forskriftene må behandles av styret for at det skal kunne foregå på lovlig vis. Det er
også en god del aktiviteter og tiltak i verneområdene som kan foregå uten at
vernemyndighetene trenger å gi spesiell tillatelse.
Motorferdsel. Det er uten videre tillatt for reindriftsutøvere å bruke snøscooter på
vinterføre i sammenheng med reindrift. Dette gjelder for registrerte reindriftsutøvere,
deres familie og innleid hjelp som har skriftlig avtale med siidaandelsleder.
Motorferdsel på barmark og bruk av helikopter kan foregå hvis det er i samsvar med
reinbeitedistriktets egen distriktsplan. Kravet er at denne planen skal utarbeides etter
reglene som er bestemt gjennom reindriftslovens § 62 pkt. 3. Når planen oppfyller de
kravene til innhold så skal verneområdestyret vurdere om denne kjøringen og evnt
flyvingen gjør at verneverdier står i fare på noen måte. Vanligvis er de jo ikke fare for
verneverdier, men verneområdestyret må sjekker dette opp uansett siden reglene er
slik.
Når distriktsplanen er utarbeidet i henhold til reglene i reindriftsloven § 62 og at det er
gitt dispensasjon fra vernemyndigheten, så gjelder dispensasjon inn til distriktet selv

endrer sin distriktsplan. Kjøring med eksempel ATV kan da foregå i samsvar med det
som står i distriktsplanen.
Om drift av Kvænangshagen Verdde og informasjonsrommet
Hilde Nyvoll fra Kvænangshagen Verdde (KHV) hadde ikke anledning til å møte.
Ragnhild Enoksen fra styret i Kvænangen næringsbygg AS (KVNB) informerte kort om
status.
Frem til nyttår 2016/2017 vil KHV fortsette å leie hele bygget. De har imidlertid sagt opp
sin nåværende kontrakt hvor de står som leietaker, framleier og driftsansvarlig av
bygget. Fra nyttår vil byggeier KVNB stå som både driftsansvarlig og utleier ovenfor
leietakere.
Store deler av bygget vil leies ut til entrepenør – og det er foreløpig uklart hvilke
kontorarealer verneområdestyret og andre leietakere vil ha til rådighet i denne
perioden. Det må avklares snarest.
Arbeidet med «informasjonsrommet» fortsetter. Prosjektet er finansiert av Troms FK,
Statskog og lokale interessenter. Verneområdestyret, Kommunen, Halti
kvenkultursenter, Nord-Troms museum, andre?
Det er planlagt en liten ombygging. Det gjennomføres så snart det er gjort avtale med
snekker. Det er fortsatt noen uklarheter i prosjektet. Eierskap, driftsansvar,
medvirkning. Vi jobber videre med saken og håper alt er klart for åpning så tidlig som
mulig i 2017.

Befaring på anleggsvei Naviteidet mot Navitdalen
Styret kjørte opp til enden av denne veien sammen med Statnett – Knut Flatvoll.
Veien er rustet opp i lengde av ca 2,5 km og det er laget ny vei ytterligere 1km.
Veien skal brukes i sammenheng med utbygging av den nye 420Kw kraftlinjen mellom
Balsfjord og Hammerferfest. Det er beregnet at den vil være i bruk om lag 2 år. Den er
stengt med bom ved start Naviteidet.
Veien ligger både på privat grunn og statsgrunn. Statnett vil ikke ha noe drift av veien
etter avsluttet anleggsperiode. Det vil være opp til grunneierne og evnt andre
interessenter å avgjøre om veien vil være i bruk etter anleggsperioden.
Verneområdestyret har ingen myndighet tilknyttet veien. Men hvis det er slik at den vil
stå åpen og at den er brukbar etter anleggsperioden, så vil det kunne påvirke bruken
av Navitdalen landskapsvernområde til eksempel friluftsliv. Vi har ikke i dag
opplysninger om hva som vil skje videre, men bør ta det med i arbeidet med
forvaltningsplan.

VERNEOMRÅDESTYRET
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Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre
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Oppstart av arbeid med tiltaksplan 2017 - Kvænangsbotn og
Navitdalen.
Vedlegg
1 Forslag om tiltak 2017
Saksprotokoll i -

Vedtak
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde sender ut
anmodning om forslag og innspill til tiltaksplan for 2017 til lokale og regionale
samarbeidspartnere. Styret legger frem en liste med forslag og ideer som grunnlag for
videre diskusjon.
Det legges opp til møte med lokale interessenter i november/desember for drøfting.

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde sender ut
anmodning om forslag og innspill til tiltaksplan for 2017 til lokale og regionale
samarbeidspartnere. Styret legger frem en liste med forslag og ideer som grunnlag for
videre diskusjon.
Det legges opp til møte med lokale interessenter i november/desember for drøfting.

Saksopplysninger
Prosessen med å utarbeide tiltaksplan for neste år bør starte nå.
Styret kan ut fra kjennskap til området lage en foreløpig oversikt over ønskede tiltak.
Denne sendes ut til samarbeidspartnere som grunnlag for videre drøfting.
Det er likevel ønskelig å få innspill og forslag på også andre tiltak.
Det legges opp til et eget møte med samarbeidspartnere om saken i
november/desember.
I Statsbudsjettet for 2017 er det en økning i posten «tiltak i verneområder» fra 40 – 60
mill. Det betyr at det er sannsynlig at en bevilgning på mellom Kr 300 – 500 000 er
realistisk. I tillegg bør vi også være mer aktiv på å søke annen finansiering – noe
avhengig av tiltaket.
Vurdering

VERNEOMRÅDESTYRET
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Utvalg
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Søknad om godkjenning av gjeterhytte i Navitdalen
landskapsvernområde
Vedlegg
1 Vedlegg-kart
Saksprotokoll i Behandling
Enstemmig
Vedtak
Styrets behandling av saken legger til grunn at hytta er ment plassert med den
koordinat som er oppgitt i søknaden.
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde
godkjenner, med vilkår, bygging av reindriftshytte i Navitdalen landskapsvernområde
ved området Saivva. Dette i medhold av verneforskrift for Navitdalen
landskapsvernområde pkt 1.3 d). Tiltaket er vurdert etter bestemmelsene i nml §8-12
og anses som miljøforsvarlig hvis vilkårene oppfylles.
Det settes vilkår om at hytta skal plasseres nærmere eksisterende kjørespor, og helst
nærmere opp til eksisterende hytter. Hensikten med dette er at det ikke skal opprettes
nye kjørespor i området og at hytta ikke plasseres på et sted som endrer inntrykket av
landskapet negativt.
Verneområdestyret vil også anmode reindriftsavdelingen hos fylkesmannen i Finnmark
til å utarbeide plan før det oppføres flere hytter i dette området. Særlig viktig er
plassering ifht landskapsverdi og for renovasjon / sanitærforhold i området.

Forvalters innstilling
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde
godkjenner, med vilkår, bygging av reindriftshytte i Navitdalen landskapsvernområde
ved området Saivva. Dette i medhold av verneforskrift for Navitdalen
landskapsvernområde pkt 1.3 d). Tiltaket er vurdert etter bestemmelsene i nml §8-12
og anses som miljøforsvarlig hvis vilkårene oppfylles.
Det settes vilkår om at hytta skal plasseres nærmere eksisterende kjørespor, og helst
nærmere opp til eksisterende hytter. Hensikten med dette er at det ikke skal opprettes
nye kjørespor i området og at hytta ikke plasseres på et sted som endrer inntrykket av
landskapet negativt.
Verneområdestyret vil også anmode reindriftsavdelingen hos fylkesmannen i Finnmark
til å utarbeide plan før det oppføres flere hytter i dette området. Særlig viktig er
plassering ifht landskapsverdi og for renovasjon sanitærforhold i området.

Saksopplysninger
Fylkesmannen i Finnmark, reindriftsavdelingen, har sendt på høring søknad om
godkjenning av gjeterhytte i reindriften for Olav Anders J Eira.
Hytta er søkt plassert nord for sperregjerde i Saiva, innenfor grensen til Navitdalen
landskapsvernområde. Hytta skal være om lag 24m2.
Det er om lag 15-20 andre hytter/bygg i det samme området.
Hytta skal brukes i sammenheng med reindriftsarbeid på høst og på vår.
Vurdering
Søknadsprosessen for reindriftsanlegg følger bestemmelsene i Reindriftsloven.
Reindriftsutøver søker om tillatelse til oppføring av bygg direkte til
reindriftsmyndighetene. Det gjøres en sakkyndig reindriftsfaglig vurdering av behov for
anlegg.
Før reindriftsmyndigheten kan fattes vedtak i saken, må saken sendes på høring til
andre myndigheter og interessenter. Kommunene og grunneier skal ha anledning å
utale seg i medhold av det lovverket som disse forvalter.
I tillegg må også vernemyndighetene fatte et særskilt vedtak etter de gjeldende
vernebestemmelsene der det er aktuelt. Reindriftsmyndighetene kan ikke fatte vedtak
før det foreligger særskilt godkjenning fra vernemyndighetene. Naturmangfoldsloven
gjelder side om side med annet lovverk. Tiltak i verneområder må derfor ha tillatelse
både etter denne loven og etter den loven som tiltaket normalt reguleres etter.
Om delegasjon
Styret kan gi forvalter(e) myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med

kurant karakter menes følgende:
Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om
ferdsel og motorferdsel.
Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og
etter naturmangfoldloven § 48 der:
a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, og
forutsetningene er tilnærmet uendret.
b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret/AU i
tilsvarende sak.
c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet.
Denne saken kan ikke anses å oppfylle kriteriene for delegert behandling. Saken må
derfor behandles av styret selv.
Vurdering av tiltak etter
I verneforskriften for Navitdalen LVO er det generelt forbud mot inngrep som vesentlig
kan endre landskapets særpreg eller karakter. Det er gitt unntak gjennom spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser der forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon til
«oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av
reindrift» (Pkt 1.3 d). ). Vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at tiltaket er nødvendig
og at det ikke strider mot vernevedtakets formål, herunder at effektene på
verneverdiene er små eller fraværende.
De miljørettslige prinsippene i nml § 8-12 må vurderes som ramme for om dispensasjon
kan innvilges eller ikke.
§ 8 – kunnskapsgrunnlaget
Det er gjort registreringer av verneverdier i området hvor det skal bygges hytte nå.
Det er gjort registreringer av naturverdier i 2011 og 2012.
Det ble ikke registrert rødlista arter innenfor influensområdet til tiltaket.
Det ble heller ikke påvist noen verdifulle naturtyper under kartleggingen. Skogarealene
har trivielle utforminger som anses vanlige for landsdelen. I tillegg er vegetasjonen i
Navitdalen betydelig påvirket av beiting av tamrein.
Vurdert ut fra kriterier for naturverdi har altså denne delen av Navitdalen begrenset
verdi. Derimot- hvis en hadde vurdert området ut fra kriteriene til kulturlandskap så
hadde dette området trolig hatt stor verdi.
Landskapet i Navitdalen er vurdert til å ha stor verdi – A1. Landskapsområde der
landskapskomponentene samlet sett har kvaliteter som gjør det enestående og særlig
opplevelsesrikt. Landskapet er helhetlig med stort mangfold og høy inntrykksstyrke.
Homogent og helhetlig landskap med usedvanlig høy inntrykksstyrke hører også med
her.
• Klasse A1 karakteriserer det ypperste og det enestående landskapet innenfor
regionen.
Tamreindrifta med tilhørende anlegg, kjørespor fra firehjuls terrengsykler
(ATV) og aktivitet er et tydelig element som finnes spredt innenfor et forholdsvis
stort område.

§9 Føre var prinsippet
Det anses som tilstrekkelig opplyst til å kunne ta en kunnskapsbasert beslutning i
saken.
Føre var prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse nå.
§ 10 – samlet belastning
Det er allerede nå en betydelig bebyggelse og kjørespor inn mot og i området Saivva.
Den nye hytta vil slikt sett trolig ikke i seg selv før til økt samlet belastning. Det vil ikke
generere mer aktivitet i seg selv og bygget vil ikke føre til tap av naturverdier.
§11 – kostnader ved miljøforringelse
Kommer ikke til anvendelse i denne saken.
§12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
(….) lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.
Ut fra de opplysninger som er gitt i saken så skal den nye hytta plasseres om lag 200
meter unna den øvrige bebyggelsen i området og 50-100 meter fra hoved-kjøresporet.
Vi vet av erfaring at oppføring av reindriftshytte ofte fører med seg nye kjørespor. I bratt
terreng med løsmasser vil ATV-traséer etter hvert representere et vesentlig inngrep og
samtidig kunne bli ubrukbar til formålet. I åpne, tørre områder er det lett å etablere en
form for ”frikjøring” uten å holde seg til faste traséer, for eksempel mellom hyttene.
Selv om kjørespor er blitt en del av reindriftslandskapet, så er det likevel et klart mål at
det ikke skal bli flere spor, og at slitasjen på eksisterende spor skal reduseres mest
mulig. Dette av hensyn både til natur, landskapets estetikk og verdi og også til
sikkerhet/fremkommelighet for den enkelte reindriftsutøver.
Det er ikke klarlagt om den nye hytta skal plasseres på bakketopp ved, det som på
kartet heter, Gamnes. Hvis så er tilfelle så vil den stå i siluett mot horisonten og slikt
sett endre landskapet. Det er heller ikke heldig.
Hvis tiltaket opprettholdes som det er planlagt så tror vi det vil medføre økt press på
landskapet som sådan og at det bør finnes bedre løsninger på lokalisering av den nye
hytta.
Oppsummert vurdering
Tiltaket som er planlagt har ikke negativ konsekvens for naturverdier som sårbare arter
eller naturtyper.
Hvis tiltaket gjennomføres med nåværende plassering så vil det bli opprettet flere nye
kjørespor på steder som ikke har slike fra før, og det er også trolig at hytta vil står frem
tydelig i landskapet- i verste fall i siluett.
Disse to forholdene gjør at tiltaket ikke bør gjennomføres eksakt som planlagt. Hytta
bør flyttes slik at det er naturlig å bruke en av de eksisterende kjøresporene og på et
sted hvor den ikke vil endre så mye av landskapet.

Videre må det forutsettes at formelle krav i henhold til annet lovverk og i forhold til
grunneier er ivaretatt.

Andre anbefalinger
Reindriftsavdelingen ved Fylkesmannen i Finnmark er myndighet for godkjenning av
reindriftsanlegg, herunder hytter. Dette selv om annet lovverk gjelder sammen med
reindriftsloven.
I området ved Saivva er det allerede mange hytter og andre bygg. Det fremstår ikke
som veldig planmessig, men heller ganske tilfeldig. Det er uheldig både av praktiske og
beredskapsmessige hensyn, eks ifht renovasjon, vann og toalett. Det virker heller ikke
som det er tatt hensyn til landskapsmessige hensyn. Disse tingene bør iveretas av
ansvarlig myndighet, dvs Fylkesmannens Reindriftsavdelingen og/eller kommunen.

VERNEOMRÅDESTYRET
KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Saksfremlegg
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Status for bruk av tiltaksmidler pr oktober 2016

Saksprotokoll i Behandling
Enstemmig
Vedtak
Verneområdestyret forv Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder tar
statusoppdatering for tiltak 2016 til orientering.
Disponering av midler og gjennomføring av tiltak gjøres som beskrevet i denne
oppdateringen.

Forvalters innstilling
Verneområdestyret forv Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder tar
statusoppdatering for tiltak 2016 til orientering.

Saksopplysninger
Verneområdestyret gjorde tidligere vedtak om disponering av tiltaksmidler i mai 2016.

Innfallsport Sørstraumen
Bevilget Kr 205 000,- av tiltaksmidler og Kr 81000,- fra tidligere avsetninger. Midlene er
disponert og tiltak planlagt for året gjennomført som planlagt.
Driftssamarbeid
Det er satt av Kr 20 000,- til fordeling etter avtale med Statskog (Kr 8000,-), NordTroms Museum (Kr 6000,-) og Kvænangsbotn grendehus/grendelag (Kr 6000,-).
Det er ikke gjort spesifikke avtaler med noen av partene for neste år enda.
Skiløypekjøringen er ønsket videreført med under samme ordning som tidligere. Fra
vår side er det kanskje ønske om mer konkrete beskrivelser av tilbudet og bruken av
tilbudet. De øvrige to partene har ikke meldid tilbake om de ønsker samarbeidet videre.

Kulturminner og stedsnavn
Det er satt av kr 30000 tiltaksmidler og Kr 30 000 fra tidligere avsetninger til
kulturminneprosjekt.
Det er forhandlet frem avtale med Lise Brekmoe for praktisk gjennomføring av
prosjektet. Anbefaler at prosjektet gjennomføres slik det er satt opp her.
Kjørespor restaurering
Det er satt av Kr 45 000,- til dette tiltaket. Det er ikke kommet i gang pga avkalringer
mellom to distrikter.
Avtalen med distriktet er at de utarbeider en prioritert plan, at styret godkjenner
tiltakene og at distriktet deretter gjennomfører med praktisk og økonomisk støtte fra VO
styret.
Tiltakene blir ikke sluttført i 2016. Midlene overføres til 2017 eller utbetales til distriktet.
Plan restaurering gamme Navit
Det er satt av Kr 10 000,- til planlegging/prosjektering av tiltak for senere år. Det er gjort
muntlig avtale med John Ivar Larsen om gjennomføring av dette arbeidet frem mot
tiltaksplan vedtak i desember.
Annet infomatriell og arrangement
Satt av Kr 20 000,- til dette i 2016.
Midlene benyttes i sammenheng med tiltaket «informasjonsrom» og skilting av
uteområdet.
Forvaltningsplan
Det er satt av Kr 20 000,- til andre tiltak i sammenheng med forvaltningsplan.
Andre tiltak
Friluftskart – fullført
Kartplakater – grunnlag mottatt. Se tiltak informasjonsmateriell og arrangementer.
Feltarbeid fugleliv – feltinnsats fullført. Registrering på databaser fullført. Rapport
kommer i november – desember.
Vurdering
Tiltaksmidler blir disponert som forutsatt i styrets vedtak.

Noen prosjekter som er iverksatt kan hende må sluttføres i 2017.

