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1 Generelt om plan for tiltak 2017
Verneområdestyret kan hvert år søke om midler til finansiering av tiltak i verneområder. Dette
er midler som bevilges over statsbudsjettet og som fordeles av Miljødirektoratet.
Det er alltid noe usikkerhet hvordan de enkelte verneområdestyrene blir tilgodesett og hvor
mye midler som stilles til rådighet for styret. Det er derfor sannsynlig at den planen som
legges frem nå er mer omfattende enn vi vil kunne få finansiering til. Prioritering av tiltak vil
derfor være nødvendig. Planforslaget legges frem uten prioritering.

1.1 Det legges for opp til følgende prosess for tiltaksplanen;
Oktober 2016
November 2016
Desember 2016
09.01.2016
Medio mars

Styrets gjennomgang av ideer til tiltak
Innspill tiltak
Styret behandler tiltaksplan og gjør foreløpig prioritering
Frist for innmelding av behov for midler til Miljødirektoratet
Bevilgning for året avklart
Styret behandler tiltaksplan med endelige prioriteringer

1.2 Forholdet til besøksforvaltningsstrategi og forvaltningsplan
Verneområdestyret har ikke utarbeidet forvaltningsplan for verneområdene.
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Verneområdestyret har ikke utarbeidet endelig besøksforvaltningsstrategi for verneområdene.
Det er imidlertid gjort en delutredning til forvaltningsplan og vedtak om struktur for
innfallsporter. Styret vedtok denne 30. juni 20141.
Styret har ut fra dette jobbet frem en plan for innfallsport Sørstraumen, og satt i gang arbeid ut
fra dette. Sommeren 2016 ble første del av arbeidet gjennomført.
Tiltaket omfatter gjennomføring av planene for uteanlegget som er beskrevet i plan datert
02.07.20152 og styrets vedtak om saken.

2 Tiltak i verneområder 2017 – ideer i uprioritert rekkefølge
2.1 Utbygging av infoplassen - Sørstraumen
Tiltaket er forankret i styrets vedtatte plan for struktur for innfallsporter og planer utarbeidet
som følge av det.

Innfallsporten ved Sørstraumen består av
Uteområdet med
- parkering, gangveier, mv – ferdigstilt sommer 2016
- informasjonsplassen ute – planlegges 2017
For 2017 er det informasjonsplassen som er prioritert.
Utgifter
Prosjektering og planlegging
Materiell, arbeid
Annet
SUM

Kr (netto)
Kr 40 000,Kr 240 000,Kr 20 000,Kr 300 000,-

Kommentar
Pristilbud
Pristberegning

1

http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8tepapirer/ARBEIDSNOT
AT%20FORVALTNINGSPLAN-innfallsporter-endelig.pdf
2
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/Innfallsport/201447%20Innfallsport%20Kv%C3%A6nangen_Presentasjon_20150702.pdf
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2.2 Driftssamarbeid 2017
Verneområdestyret har etablert samarbeid med eiere og drivere av åpne og tilgjengelige
anlegg/tilbud for friluftsliv i Kvænangsbotn. Samarbeidet ble satt i gang i 2013 og tenkes
videreført også ut over 2017.
Samarbeidet ligger at VO-styret finansierer deler av kostnadene for hhv innkjøp og transport
av ved, gass og annet forbruksmateriell på hytter. I tillegg deler av kostnadene for preparering
av skiløyper til Dalstuene og til Gearbbethytta.
For 2016 blir det stilt krav om ytterligere dokumentasjon på bruk av midlene og hvor mange
brukere som drar nytte av de enkelte tilbudene.
Utgifter
Innkjøp og transport av ved til
Lappasriidig - Statskog
Innkjøp og transport av ved til Dalstuene
- Nord-Troms Museum
Arbeid og utstyr for preparering av
skiløyper

Kr
Kr 8000,-

Kommentar

Kr 6000,Kr 6000,Kr 20 000,-

2.3 Opprusting av hytte - Gearbbet
Prosjektet går ut på å restaurere den over 100 år gamle hytta ved Gearbbetvannet. Hytta eies
og leies ut av Statskog. Den representerer et viktig tilbud for lokale og regionale brukere, og
også en viktig del av overnattingstilbudet i Kvænangsbotn LVO.
Statskog SF vil være prosjekteier, mens verneområdestyret eventuelt bidrar med finansiering
til deler av prosjektet.
Kostnader ikke beregnet

2.4 Startsted Rundvannsbekken
Tiltaket omfatter opprusting av fasiliteter og informasjon på snuplassen ved
Rundvannsbekken (enden av skogsbilveien).
Kostnader ikke beregnet

2.5 Universell tilrettelegging Rundvannet
Tiltaket omfatter opparbeiding av adkomst til rasteplass og opprusting av rasteplass ved
Rundvannet. Målet er at anlegget skal være universelt tilgjengelig.
Kostnader ikke beregnet

2.6 Startsted Navitfossen
Tiltaket omfatter opprusting av fasiliteter og informasjon ved Navitfossen camping.
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Kostnader ikke beregnet

2.7 Nettside – ny design
Tiltaket omfatter investering for nettside med ny design. Denne kommer i tillegg til styrets
infoside.
Utgifter
Domene
Design

Kr
?
Kr 80 000,Kr ?,-

Kommentar

2.8 Ny Kvalvannsgammen
Tiltaket omfatter riving av eksisterende gamme/hytte ved Kvalvatnet og oppføring av ny ,ed
bedre standard.
Kostnader ikke beregnet

2.9 Startsted Gearbbetveien
Tiltaket omfatter opprusting av fasiliteter og informasjon ved Gearbbetveien.
Kostnader ikke beregnet

2.10 Informasjonsmateriell og arrangementer 2017
For 2017 planlegges ferdigstilling av den generelle informasjonsbrosjyren for begge
verneområdene. Ny design Vi vil også søke samarbeid med Nord-Troms Museum, halti
Kvenkultursenter og andre lokale for å ha opplegg for ved Dalstuene og ved innfallsporten
Sørstraumen.

Post
Brosjyre – ny design
Arrangement
Annet

Kr
Kr 30 000,Kr 10 000,Kr 10 000

SUM

Kr 50 000,-

Kommentar
Design, trykk
Andel av kostnad
Andel av kostnad

3 Tiltak under forvaltningsplan og besøksforvaltning
Verneområdestyret har ambisjoner om å bruke 2017 for å utarbeide både forvaltningsplan og
besøksforvaltningsstrategi. Styret har tidligere bestemt at de selv ønsker å være
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arbeidsgruppe i forvaltningsplanarbeidet. I tillegg ønsker styret å involvere enkeltpersoner
og interessegrupper i prosessen.
Det legges opp til en prosess hvor forvalter og styret utarbeider delutredninger som drøftes og
klargjøres sammen med interessenter.
I sammenheng med besøksforvaltningsarbeidet forventes behov for sårbarhetsvurdring for
noen begrensede områder eller lokaliteter.
Forventet prosesskostnader : Kr 50 000,Forventet andre kostnader: Kr 10 000,-
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4 Oversikt tiltak 2017
Sist endret: 11.11.2016

OVERSIKT MULIGE TILTAK 2017
Tiltak Kort beskrivelse
nr

av tiltak

Hvem
gjennomfører
tiltaket?
Byggeier
VO styret
Statskog, Kvænangsbotn Samarbeidspartner
grendehus, Nord-Troms e
Museum

Mulig
Beregnet
Bevilgning
Kommentar
gjennom
Kostnad
/disponeri
føring
ng
2017
kr
300 000
2017
kr
20 000
Videreføring av samarbeid

Opprusting av hytta ved Gearbbet

Statskog

Statskog

?

Startsted Rundvannsbekken

Andre lokale

VO styret

20172018
20172018

?
?

Utbygging infoplassen - Sørstraumen
Driftssamarbeid

Pri Samarbeids- aktører

Universell tilrettelegging Rundvannet

?

VO styret

Startsted Navitfoss

Andre lokale
Andre lokale

VO styret

2017
2017

Ny design nettside
Ny Kvalvannsgamme

Konsulent
Andre lokale

VO styret
Vo styret

2017
2017

kr

Infomateriell og arrangementer 2017

Nord-Troms museum,
Halti KK senter

VO styret

2017

kr

2017

90 000
?

kr
TILTAK UNDER FORVALTNINGSPLAN
Forvaltningsplantiltak

Avventer tilbakemelding
fra Statskog
Avventer kostnads
beregning
Avventer kostnads
beregning
Avventer kostnads
beregning
Kostnader usikker
Avventer kostnads
beregning

kr

50 000

460 000 kr

60 000

-

