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2014/4052

DS 3/14
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Ny konstituering av styret for Kvænangsbotn og
Navitdalen verneområdestyre

2014/5698

ST 12/14

Disponering av tiltaksmidler og knutepunktsmidler

2013/5986

Annet:
Presentasjon og drøfting av skisser innfallsport Sørstraumen
Samarbeidsmøte med Nord-Troms Museum
Forvaltningsplanarbeidet. Fremdrift.

Referat: Presentasjon av skisser til innfallsport
Til stede:
Inger Jørstad – vo styret
Tore Forsberg - vo styret
Gøril Severinsen - vo styret
Siv Elin Hansen - vo styret
Lise Brekmo – Nord -Troms museum
Pål Vegard Eriksen – Halti kvenkultursenter
Anne Berit Bæhr – Kvænangen kommune
Bernt Mathiassen – Kvænangen næringsbygg AS
Hilde Nyvoll – Kvænangshagen Verdde AS
Dag Åsmund Farstad – Kvænangen kommune
Jan Inge Karlsen – Kvænangen kommune
Børre Solheim – Kvænangen næringsbygg AS
Rune Benonisen – verneområdeforvalter (Referent)

Rune Benonisen beskriver kort prosessen som har vært kjørt for å avklare at
hovedinnfallsport for Navitdalen og Kvænangsbotn LVO skal lokaliseres ved
Kvænangshagen – Sørstraumen.

Arkivsaksnr

En innfallsport er et sted/lokalitet hvor vi tar i mot besøkende, gir dem informasjon og
peker dem videre til opplevelser, attraksjoner og service(overnatting, butikker mv) i
nærområdet. Gjennom etableringen av innfallsport senker vi terskelen for å besøke
naturverdiene, og markerer et tydelig sted å starte fra. Samtidig ønsker vi å utnytte
oppmerksomheten i de ulike portalene til å «forberede» besøkende gjennom å formidle
verneformålet, gi informasjon om muligheter, og fortelle hvordan alle kan bidra til
bærekraftig bruk. Vår innfallsport må gjøres i samarbeid med flere parter slik at vi gir
besøkende et bredt spekter av informasjon og inntrykk.
Den fremtidige innfallsporten vil bestå av;
1 - et åpent og tilgjengelig uteanlegg med parkering, rasteplasser, informasjonsanlegg
og kanskje andre fasiliteter. Tilvisning/skilting inn mot området inngår i dette.
2- et informasjonsrom inne som gir besøkende og lokalbefolkning anledning til å få
informasjon om friluftsliv, servicetilbud, kultur, verneområdene, attraksjoner mv. Her
plasseres en infoskjerm, datamaskin, plakater, brosjyrer, effekter og evnt annet. Det vil
også være toalett tilgjengelig i tilknytning til rommet. Styret har ønske om at dette
rommet lokaliseres i Kvænangshagen. Dette er også innstillingen fra de som har ment
noe om den saken i prosessen forut.
Den videre prosessen ifht realisering av informasjonsrommet vil være todelt;
- Definere innhold i informasjonsrommet inkl ombygging
- Avklare ansvar og rutiner knyttet til tilsyn, drift og vedlikehold.
Verneområdestyret er opptatt av å fremheve at konseptet kun bør/kan realiseres hvis
det er interesse og vilje fra andre aktører lokalt- eks kommune, næringsliv mv. Styret
har allerede sikret finansiering for planlegging av uteområdet og en oppstart for
informasjonsrommet. Det er sannsynlig og ønskelig at innholdet i informasjonsrommet
planlegges og utvikles i samarbeid mellom følgende parter;
-

Nord-Troms museum (kontakt Lise Brekmoe)
Halti kvenkultursenter (kontakt Pål Vegard Eriksen)
Verneområdestyret (kontakt Rune Benonisen)
Kommunen (kontakt Anne Berit Bæhr)
Lokale bedrifter/aktører (kontakt Anne Berit Bæhr)
Kvænangshagen Verdde (kontakt Hilde Henriksen)

Kvænangen næringsbygg har tatt på seg ansvaret for planlegging av uteområdet. Dette
gjøres i samarbeid med verneområdestyret, som har finansiert innkjøp av
konsulenttjenester. Partene har inngått en skriftlig avtale.
Verneområdestyret har fått anmodning fra miljødirektoratet om å vente med videre
planlegging av uteområdet. Det vil komme en nasjonal merkevarestrategi og en
nasjonal mal for bla. design av en del viktige elementer som inngår i en innfallsport.
Verneområdestyret har valgt å etterkomme denne anmodningen. De nevnte
verktøyene vil være klart senest innen utgangen av januar 2015. Det betyr i praksis at
vi avventer med å bestemme hvilken design som skal brukes på anlegget. De skissene
på installasjoner som foreligger allerede (utarbeidet av Verte arkitekter) vil derfor
endres designmessig i henhold til nytt veiledningsmateriale fra Miljødirektoratet. Når
dette er gjort vil de legges frem for ny gjennomgang lokalt.

I møtet ble det tatt opp til drøfting de skissene som berører arealbruk rundt
Kvænangshagen. Her oppsummeres konkrete innspill som fremkom i møtet;
-

Det er ønske om å endre planløsningen. Parkeringsplassen bør flyttes sørover,
og ikke lokaliseres framfor bygget som på skissene.

-

Området er svært vindutsatt. Det stilles spørsmål ved om dette hensynet er godt
nok ivaretatt. En bearbeiding av planene bør gjøres med sikte på å skape «rom»
som er bedre skjermet mot vind (gjelder særlig rasteplassene). Om det bør
gjøres ved terrengbearbeiding, beplantning eller med installasjoner ble ikke
avklart.

-

Det er ønske om en mer plasseffektiv planløsning. Dette for å ta høyde for
annen bruk av eiendommen i fremtiden. Samtidig bør den lages slik at utsynet
mot nord og mot sør bevares.

-

Det er viktig at materialvalget i installasjonene er mest mulig vedlikeholdsfrie.

-

Det er ytret ønske om å sette av plass i området til eks steinhage eller aktiviteter
for barn (eks lek).

Disse innspillene vil bli tatt med videre til arkitektfirma i den videre planleggingen.
Andre innspill og merknader må sendes verneområdestyret innen 15.11.2014.

Referat slutt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat: Samarbeidsmøte med Nord-Troms museum
Inger Jørstad – vo styret
Tore Forsberg - vo styret
Gøril Severinsen - vo styret
Siv Elin Hansen - vo styret
Lise Brekmo – Nord -Troms museum
Rune Benonisen – verneområdeforvalter (Referent)
Lise Brekmoe beskriver ansvarsforholdene for Dalstuene. Nord-Troms museum har en
langsiktig avtale med Statskog på «forpakting» av Dalstuene. Drifta av stuene utføres
av Kvænangen skogstuer (tidligere andelslag – nå forening).
Stuene var tidligere mer i bruk som del av Nord-Troms museum sin virksomhet. Den
type aktivitet har ligget brakk fra museets side en stund nå. Det er ønske fra museet å
ta opp igjen dette- gjerne i samarbeid med verneområdestyret. I første rekke er det
ønske om å ha arrangementer for skoler og andre lokale ved stuene.

Det er utarbeidet en plan for opprusting og større vedlikeholdstiltak av stuene. Noe av
finansieringen er kommet fra verneområdestyret. Det antas at det vil være behov for å
gjøre en del arbeid på og ved stuene de neste 2-3 årene.
En del av tiltakene vil kreve transport av utstyr og materiell. I verneforskriften er det gitt
anledning for styret til å gi dispensasjon for slik transport med snøscooter eller
helikopter. Det er ikke gitt særskilt hjemmel for transport på barmark. Tanken har derfor
vært å i størst mulig grad transportere utstyr på vinteren, men det er ikke mulig å få
med alt utstyr lang tid før arbeidet skal utføres. Det vil derfor også være behov for
transport på barmark. Det har vist seg praktisk vanskelig å få organisert dugnader, og
utfordringer med å få dette til å passe med de dispensasjoner som er gitt.
Søknader for barmarkskjøring vil måtte påregnes ganske lang saksbehandlingstid.
Dette er fordi saken må behandles av verneområdestyret selv- og kan ikke delegeres til
forvalter. Verneområdestyret er innstilt på å se på saken - evnt finne en mer langsiktig
løsning for dispensasjoner for transport av utstyr og materiell til Dalstuene. Evnt
flerårige dispensasjoner.
Det er slik i dag at evnt. dispensasjoner gitt av verneområdestyret også må behandles
av kommunen etter motorferdselsloven. Verneområdestyret har ikke myndighet til å
behandle saker etter dette lovverket.

VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2014/5698-1
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 14.10.2014

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Utvalgssak Møtedato
11/14
28.10.2014

Ny konstituering av styret for Kvænangsbotn og Navitdalen
verneområdestyre

Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre - 28.10.2014

Vedtak
Verneområdestyret velger Tore Forsberg, Sametinget, som leder.
Inger Jørstad trer tilbake som medlem i styret.

Forvalters innstilling
Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Dette ble første gang gjennomført
den 6. juni 2013. Her ble Inger Jørstad valgt til styreleder og Jan Helge Jensen valgt til
nestleder. Se link
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8te
papirer/Underskrevet%20protokoll%20060513.pdf

Inger Jørstad har signalisert i e-post til styret at hun ønsker å fratre som styrets leder,
men vil fortsette i styret.
Styret må derfor velge ny leder.
Vurdering

VERNEOMRÅDESTYRET
Saksfremlegg

KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Arkivsaksnr: 2013/5986-5
Saksbehandler: Rune Benonisen
Dato: 14.10.2014

Utvalg
Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Utvalgssak Møtedato
12/14
28.10.2014

Disponering av tiltaksmidler og knutepunktsmidler

Saksprotokoll i Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre - 28.10.2014

Vedtak
Udisponerte tiltaksmidler i 2014 Kr 64 000,- benyttes til videre planlegging av
innfallsport ved Sørstraumen. Evnt gjenstående midler disponeres til innkjøp av
materiell som inngår i innfallsport-prosjektet.
Bevilgede midler til forvaltningsknutepunkt dvs inn til Kr 44.000,- benyttes til
informasjonsanlegg inne, dvs nødvendig ombygging, møbler mv.
Tiltak gjøres i samarbeid med Kvænangen næringsbygg AS, Kvænangshagen Verdde,
Kvænangen kommune og/eller andre samarbeidspartnere lokalt.
Prosjekt for realisering av digital informasjonsmodul, Kr 60 000,- gjøres i samarbeid
med Halti nasjonalparksenter AS og andre forvaltningsknutepunkt i Troms.
Forvalteren gis myndighet fra styret til å underskrive og inngå skriftlige avtaler med
samarbeidspartnere som er i tråd med styrets vedtak om disponering av midler.

Forvalters innstilling
Udisponerte tiltaksmidler Kr 64 000,- benyttes til realisering av innfallsport ved
Sørstraumen. Tiltak gjøres i samarbeid med Kvænangen næringsbygg AS,

Kvænangshagen Verdde, Kvænangen kommune og/eller andre samarbeidspartnere.
Øvrige midler til forvaltningsknutepunkt kan enten benyttes til informasjonsanlegg inne
eller ute. Inn til Kr 44.000,-.
Prosjekt for realisering av digital informasjonsmodul , Kr 60 000,- gjøres i samarbeid
med Halti nasjonalparksenter AS og andre forvaltningsnutepunkt i Troms.

Saksopplysninger
Styret har tidligere behandlet disponering av tiltaksmidler for 2014. Følgende
disponeringer er gjort til nå;
Planlegging innfallsporter
Informasjonspunkt ved Dalstuen
Informasjonstiltak.
Nasjonalparkmagasinet
Grafisk plakat og brosjyre.
Arrangement i samarbeid NTRM
Drift og tilsyn av åpne hytter og anlegg
Fjelltjenesten
Skiløyper
Dalstuene

kr 60 000
kr 34 000

Gjennomført
Gjennomført NTRM

kr 8 000
kr 9 000
kr 5 000

Gjennomført
Under arbeid
Under planlegging

Kr 8000,Kr 6000,Kr 6000,-

Avtale godkjent av styret
Avtale godkjent av styret
Avtale godkjent av styret

Udisponert
SUM

kr 64 000,Kr 200 000,-

I tillegg til dette er det for inneværende år bevilget Kr 120 000,- forvaltningsknutepunkt
Sørstraumen. Bevilgningen knytter seg til følgende;
Kontorutstyr
Digital informasjonsmodul
Materiell informasjonspunkt

Kr 16 000,Kr 60 000,Kr 44 000,-

Vurdering
Det er nærliggende å forslå at udisponerte tiltaksmidler inn til Kr 64 000,- benyttes i
sammenheng med realisering av innfallsport ved Sørstraumen. Det inngås samarbeid
med Kvænangen næringsbygg AS for realisering av prosjektet.
Realisering av informasjonspunkt inne gjøres i samarbeid med Kvænangen kommune,
Kvænangshagen Verdde, Kvænangen næringsbygg AS og evnt andre.
Prosjektet digital informasjonsmodul gjøres i samarbeid med Halti nasjonalparksenter
AS og andre forvaltningsknutepunkt i Troms.

