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Tiltaksplan 2020

Bilde: Gamme ved Saivva i Navitdalen lvo. Tradisjonell utforming med bjørk, never og torv. Bygget av John
Ivar Larsen på oppdrag fra verneområdestyret.

Tiltak i verneområder, utredninger, planer og prosjekter
Kvænangsbotn og Navitdalen lvo vedtatt 25.02.2020.

1

Tiltaksplan 2020

18/02/2020

2

Innhold
1 Rammer og føringer for 2020 ........................................................ 3
1.1

Om tiltaksplanen ................................................................................................... 3

1.2

Prosess ................................................................................................................. 3

2 Tiltak i verneområder ..................................................................... 4
2.1

Samarbeid om drift og vedlikehold av infrastruktur for friluftsliv ............................ 4

2.2

Universell utformet rasteplass. Rundvannet. ........................................................ 4

2.3

Oppgradering av innfallsporten i Sørstraumen ..................................................... 5

2.4

Ny hengebru over Kvænangselva ......................................................................... 6

2.5

Rasteplasser ved 3 startsteder ............................................................................. 7

2.6

Skjøtsel av kulturlandskap ved Dalstuene ............................................................ 8

2.7

Generelt om gjennomføring av tiltak 2019 ............................................................ 9

2.8

Oppsummering ..................................................................................................... 9

3 Planer og utredninger .................................................................. 10
3.1

Kartlegging av kulturminner i Navitdalen og Kvænangsbotn lvo ......................... 10

3.2

Plan for skogbruk i Kvænangsbotn lvo................................................................ 10

3.3

Nye nettsider for styret og oppdatering i naturbase mv....................................... 10

3.4

Oversetting av forvaltningsplan ........................................................................... 10

4 Driftsutgifter ................................................................................. 11
4.1

Oppsummering utgifter til drift og plan ................................................................ 11

Vedlegg:
[1. vedlegg 1]

2

Tiltaksplan 2020

18/02/2020

3

1 Rammer og føringer for 2020
1.1 Om tiltaksplanen
Denne planen tar for seg tiltak i tre kategorier;
✓ Tiltak i verneområder
• Fysisk tilrettelegging for friluftsliv
• Skjøtsel (opprettholde eller tilbakeføre til naturtilstand)
• Informasjon
✓ Plantiltak
• Forvaltningsplan
• Besøksforvaltningsstrategi
• Utredninger og analyser
• Kartlegginger natur og kultur
✓ Andre prosjekter
• Diverse
Rammene over statsbudsjettet er omtrent som for 2019.

1.2 Prosess
Prosess for planen og tiltakene er som følger;

12. november
27.-nov – 8. jan
8. januar 2020
10. januar 2020
15. februar
25. februar
Mars - juni
Juni, august, november

Styrets første behandling. Idéutkast.
Høring og idéinnspill
Møte med faglig rådgivende utvalg og andre.
Vedtak om forslag tiltaksplan
Søknadsfrist
Svar på finansiering
Styrets behandling
Detaljplaner, tillatelser, samarbeid mv
Justeringer av plan
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2 Tiltak i verneområder
2.1 Samarbeid om drift og vedlikehold av
infrastruktur for friluftsliv
Styret viderefører samarbeider med lokale aktører for drift av friluftsanlegg i
Kvænangsbotn. VO-styret bidrar med om lag 50% av de oppgitte kostnaden som lagene
har for drift av det aktuelle tilbudet.
Tilgjengelig ved på rasteplasser er viktig for å gi brukere et godt tilbud, samt å unngå villhugst av skog i nærområdet til rasteplassene. I Kvænangen har verneområdestyret drift
på en rasteplass ved Rundvannet. Den gjennomføres av Kvænangsbotn grendehus i en
fem års avtale fra 2020.
Det er også avtale om tilsyn av anlegget ved Navitfoss med grunneier.
Det settes av i alt Kr 15 000 til skjøtsel og vedlikehold i 2020.

2.2 Universell utformet rasteplass. Rundvannet.
Dette er et prosjekt som tidligere har vært planlagt og godkjent av andre myndigheter og
rettighetshavere. Ble stoppet i 2018 på grunn av uavklart adkomst til området. Tidligere
utarbeidet plannotat finnes her.
Tiltaket omfatter opparbeiding av gruset adkomstvei ca 150 meter, rasteplass med tredekke og adkomst til vannet (fiske og bading) og en gapahuk. Dette friluftsanlegget vil
være det eneste som er bygget med tanke på universell utforming i Kvænangen.
Verneområdestyret setter av i alt Kr 150 000 til tiltaket. Total kostnad for anlegget
anslås til å være om lag Kr 400 000,-.
Tiltaket forutsetter samarbeid med andre. For eksempel Kvænangen kommune, NordTroms friluftsråd, lokale foreninger, Statskog og andre.
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2.3 Oppgradering av innfallsporten i Sørstraumen
Styret har ønske om å videreutvikle innfallsporten og bygge ut selve rasteplassen.
Tidligere er det investert betydelig innsats og midler i opparbeiding av parkeringsplass,
opparbeide utstilling inne, service (toalett mv) og informasjon om verneområdene ute. Se
rapport her.
Det ble i 2019 engasjert arkitekt som fikk oppdrag med å planlegge dette på skissenivå. I
2020 tar vi sikte på videreutvikling av anlegget med en ny rasteplass/utsiktspunkt. Valg
av løsning gjøres først på 2020 basert på skisser. Under skisse av en av løsningene.

Verneområdestyret vil se på flere muligheter for oppgradering av innfallsporten før det tas
en endelig beslutning. Oppgradert skilting er del av tiltaket.
Verneområdestyret sette av Kr 100 000 til tiltaket. Total kostnad anslås til å være om
lag Kr 300 000,-.
Det er derfor nødvendig å samarbeide med andre for eksempel Kvænangen
næringsbygg og Kvænangen kommune.
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2.4 Ny hengebru over Kvænangselva
Kvænangsbotn grendehus har gitt innspill til at det bygges en ny hengebru over
Kvænangselva ved vadestedet. Begrunnelsen er at en da bedrer tilgjengeligheten til
hyttene både sommer og vinter.
Under. Eksempel på liknende bro som tenkt i Kvænangsbotn.

Bilde 1: Kilde - https://www.flickr.com/photos/statskog/7979314962/in/photostream/

Det settes av Kr 345 000,- til tiltaket. Det dekker sannsynligvis kostnad for hele
prosjektet. Men det avklares først endelig gjennom en anbudsprosess.
Før bygging kan starte må det søkes om byggetillatelse og grunneiers tillatelse. I tillegg
må VO styret selv behandle saken.
Det må også avklares forhold knyttet til drift og vedlikehold og inngås nødvendige avtaler
før bygging kan starte.
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2.5 Rasteplasser ved 3 startsteder
Styret ønsker enkelt tilrettelegging ved tre av startstedene til verneområdene. Det
investeres i enkle bålpanner og bord/benker i tømmer- grov plank. Stedene som
prioriteres er;
Rundvannsbekken/snuplassen, startsted ved Gearbbetveien og Dalstuene. Eventuelt kan
det vurderes å sette et sett ved startsted ved Fylkesveien kryss Vangenveien.
Det settes av Kr 50 000,- til formålet.
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2.6 Skjøtsel av kulturlandskap ved Dalstuene
Verneområdestyret utarbeider en konkret skjøtselsplan for kulturlandskap i
Kvænangsbotn og vil vurdere å tilbakeføre en del av slåttemarka rundt Dalstuene i
Kvænangsbotn. Planen legges til grunn for skjøtselstiltak. Det vil i praksis si slått og
hogst/rydding av skog i et avgrenset område, dvs ca 3 daa rundt Dalstuene.
Tiltaket gjennomføres i tråd med skjøtselsplan utarbeidet for styret. Det settes av midler i
2019 til forberedende arbeid. I 2020 ønskes gjennomføring av restaureringstiltak og også
ved innkjøp av noe enkelt utstyr.

Det settes av kr 40 000,- til formålet.
Tiltaket må gjøres i samarbeid med flere aktører som f.eks. Statskog, Nord-Troms
museum og lokale lag- og foreninger.
Det må også utarbeides en skjøtselsplan som grunnlag for arbeidet.
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2.7 Generelt om gjennomføring av tiltak 2019
Før det kan iverksettes gjennomføring av (bygge)arbeid er det en del oppgaver som skal
gjennomføres;
•
•
•

Gjennomføres innkjøpsprosess etter anskaffelsesregelverket
Detaljplanlegging og prosjektering
Formelle avklaringer mot bygningsmyndigheter og andre interessenter.

Under byggeprosess må det være en viss oppfølging av valgte leverandører. Dette er
prosjektlederoppgaver som normalt ligger til verneområdeforvalter.

2.8 Oppsummering

9

Tiltaksplan 2020

18/02/2020

10

3 Planer og utredninger
3.1 Kartlegging av kulturminner i Navitdalen og
Kvænangsbotn lvo
Finansiert i 2019. Arbeidet videreføres med eksisterende bevilgning og tilskudd.

3.2 Plan for skogbruk i Kvænangsbotn lvo
Det er i 2019 gjennomført kartlegging av naturverdier som grunnlag for en skogbruksplan.
Selve planen utarbeides i 2020 med eksisterende finansiering

3.3 Nye nettsider for styret og oppdatering i
naturbase mv
Miljødirektoratet vil lansere nye nettsider for styrene i 2020. Det betyr at vi må bygge opp
og oppdatere disse nye sidene. Videre er det behov for å oppdatere informasjon i
naturbase. Det vil bli prioritert. Benytter eksisterende ressurser til arbeidet.

3.4 Oversetting av forvaltningsplan
Når forvaltningsplanen er ferdig behandlet vil den bli oversatt til samisk og kvensk.
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4 Driftsutgifter
Erfaringstall viser at drift av styre har en ramme på Kr 45 000,- pr møte. Kostnad varierer
med om alle fem har anledning å møte, hvor lang reisevei, om medlemmene er
selvstendig næringsdrivende eller ansatt og om det fremmes krav om tapt
arbeidsfortjeneste. Med fire ordinære møter a 6 timer og 3 timer forberedelse:
Driftsutgifter for rådgivende utvalg har vært lav. Det har vært få som møter, og stort sett
lokale som har lave kostnader til reise. Kostnader for to møter;
Driftsutgifter for forvaltningsplan
Planen skal på høring og det planlegges høringsmøter i sammenheng med det.

4.1 Oppsummering utgifter til drift og plan
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Kvænangsbotn og
Navitdalen
landskapsvernområder
Totalt omfatter vernet 104,4 km2 i Kvænangsbotn og 187,7 km2 i
Navitdalen, begge områdene ligger i sin helhet i Kvænangen
kommune i Troms.
Verneformålet er bl.a. å ta vare på natur- og kulturlandskap med
variert og særpreget skog-, fjell og vassdragsnatur som skaper
identitet for kvensk og samisk kultur.
Verneformålet i Kvænangsbotn og Navitdalen omfatter også å ta
vare
på
særpreget
flora
og
fauna.
Begge
landskapsvernområdene inneholder mange ulike natur- og
vegetasjonstyper, hvorav noen er regionalt sjeldne. Det er funnet
flere rødlistearter både av dyr og planter i begge områdene.
Vernet er også til for å bevare mulighet for friluftsliv og ta vare på
spor av tidligere tiders bruk av og i områdene.

Kontaktinformasjon Kvænangsbotn og Navitdalen Vo styre
Telefon:
E-post:
Nett:
Post:

Besøksadresse:

+47 77642221
kvanangsbotnognavit.lvo@fylkesmannen.
no
www.nasjonalparkstyre.no
Hovedveien 2, 9151 Storslett
Og/eller
Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen
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