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1 Innledning 

1.1 Formål 

Miljødirektoratet har slått fast at alle større landskapsvernområder og nasjonalparker skal 

ha en besøksstrategi, og at denne skal være en del av forvaltningsplanarbeidet. 

Miljødirektoratet har bestemt at besøksstrategien må foreligge før styrene kan iverksette 

tiltak som gjelder for eksempel tilretteleggingstiltak og informasjonstiltak. Den endelige 

fristen for å ferdigstille besøksstrategien er satt til 2020.  

En besøksstrategi skal sikre at det finnes en plan bak arbeidet med informasjonsmateriell 

i verneområder, slik at dette gjøres på en effektiv og gjennomtenkt måte, og som er 

samstemmende med de andre verneområdene i Norge.  

Besøksstrategien for Kvænangsbotn landskapsvernområde (KLVO) og Navitdalen 

landskapsvernområde (NLVO) skal definere hva slags tiltak og grep VO-styret planlegger 

å gjøre for å legge til rette for brukerne av verneområdene, uten at dette går utover 

verneverdiene. 

1.2 Besøkende, hvem er det? 

Besøksforvaltning omfatter i første rekke å ha en strategi for å håndtere besøkende til 

verneområder. Men hvem er nå det? Er det alle brukere eller er det noen som skal 

unntas? Det er ikke gitt en klar definisjon av “besøkende” annet enn at det tydelig 

henvises til “turister”.  

I denne planen legges det til grunn at “besøkende” omfatter alle bruk til fritid og 

rekreasjon og også tilhørende kommersiell aktivitet (reiseliv). Begrepet omfatter altså ikke 

næring som reindrift, skogbruk, landbruk og/eller forvaltning 

1.3 Det formelle rammeverket for 
besøksstrategien 

Rammene for arbeidet med besøksforvaltning i verneområder ligger i kongelig resolusjon 

(vernevedtak), verneforskriftene KLVO og NLVO, naturmangfoldloven, forvaltningsplanen 

for gjeldene verneområde, samt vedtektene for verneområdestyret. I tillegg stilles det en 

del krav og føringer til forvaltningsmyndighetene dersom de ønsker å benytte seg av den 

nye merkevarestrategien for Norges nasjonalparker.   

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/da6390e5701e40c0a2f9bdce3f881a28/kongelig_resolusjon_verneplan_for_kvanangsbotn_og_navitdalen_landskapsvernorader_110218.pdf
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-02-18-171?q=kv%C3%A6nangsbotn
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-02-18-172?q=navitdalen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven
http://designmanual.norgesnasjonalparker.no/
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Kongelig resolusjon 

Verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder ble vedtatt gjennom 

kongelig resolusjon 18. februar 2011. Kongelig resolusjon er betegnelse på at et vedtak, 

her vernevedtaket, er fattet av Kongen i statsråd. Vernevedtaket beskriver hvilke områder 

som omfattes av vernet, verneverdier, og øvrige viktige forhold, herunder 

brukerinteresser i området. Det er beskrevet hvilke interesseavveininger som er gjort 

mellom verneverdiene og brukerinteressene for verneområdene. Disse avveiningene 

legger føringer for hvilke tiltak som kan gjennomføres.     

Verneforskriften 

Alle verneområder har sin egen verneforskrift. Vernebestemmelsene i verneforskriften er 

utformet basert på interesseavveiningene som er gjort i prosessen forut for 

vernevedtaket. Formålsparagrafen beskriver formålet med vernet.  

Formålet med vernet av Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder er identisk 

formulert: «å ta vare på et natur- og kulturlandskap i et dalføre med variert og særpreget 

skog-, fjell- og vassdragsnatur, som er lite berørt av tekniske inngrep og som skaper 

identitet for kvensk og samisk kultur». 

Videre er formålet å: 

• ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer  

• ta vare på særpreget og vakker vassdragsnatur  

• ta vare på særpreget flora og fauna  

• ta vare på landskapselement og kulturminner som vitner om samisk reindrift 

og sjøsamisk og kvensk bruk av området.  

Allmennheten skal ha anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom 

utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk 

tilrettelegging. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.» 

Forvaltningsmyndigheten, dvs vermeområdestyret, baserer seg på verneformålet i sin 

utøvelse av skjønn når den behandler saker etter verneforskriften.   

Naturmangfoldloven 

Vedtak om vern av Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder er hjemlet i 

naturmangfoldloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100). I henhold til 

naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (miljørettslige 

prinsipper) legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det 

skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i 

vurderingen av saken. Dette betyr at vedtak som fattes av forvaltningsmyndigheten må 

være vurdert i forhold til de miljørettslige prinsippene § 8 (kunnskapsgrunnlaget), § 9 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
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(føre-var-prinsippet), § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning), § 11 (kostnadene 

ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver), og § 12 (miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder).  

Forvaltningsplan 

Samtlige nasjonalparker og store landskapsvernområder skal ha en forvaltningsplan. Den 

skal fungere som en bruksanvisning for hvordan verneforskriftene skal praktiseres, og 

skal være et arbeidsverktøy for verneområdestyret. Den første forvaltningsplanen for 

KLVO og NLVO utarbeides samtidig med denne besøksstrategien, og målet er at også 

denne skal vedtas omtrent samtidig.  

Merkevarestrategien for Norges nasjonalparker 

Miljødirektoratet lanserte i april 2015 ny merkevarestrategi for Norges nasjonalparker. Det 

er en felles overordnet strategi for alle nasjonalparkene og øvrige verneområder, samt 

besøkssentrene og nasjonalparklandsbyene og –kommunene.  

Merkevarestrategien stiller krav til forvaltningsmyndighetene for nasjonalparker og store 

landskapsvernområder. Det er satt krav om at det foreligger en besøksstrategi for disse 

verneområdene før de får ta i bruk merkevaren, slik at tilretteleggingstiltak som utføres er 

forankret i en gjennomtenkt og godkjent strategi. Miljødirektoratet har laget en veileder for 

besøksforvaltning i verneområder.  

1.3.1 Planprosessen 

Denne besøksforavltningsstrategien er utarbeidet samtidig med forvaltningsplan for 

verneområdene. Verneområdestyret gjorde vedtak om oppstart og prosessplan den 

09.11.2017. Senere er prosessplanen justert 05.04.2018 (nye styremedlemmer). 

Planen ble utarbeidet stykkevis frem til høsten 2018. Den ble imidlertid ikke tatt opp til 

behandling i styret som plandokument før februar 2019 (08.02.2019). Planen ble deretter 

sendt til faglig godkjenning i Miljødirektoratet. 

Svar derfra kom den 20.mai 2019 med mindre påtegninger og justeringer. Styret fikk 

planen til ny behandling i styret den 5. juli og vedtok der høring. 

Ila sommeren 2019 er det utarbeidet en sårbarhetsvurdering som er relevant for denne 

planen. Denne innarbeides derfor for planen sendes på høring i september 2019.  

Planene sendes på høring  1. september 2019 

Frist for høringsuttalelser  15. oktober 2019 

Merknadsbehandling / vedtak 12. november 2019 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M415/M415.pdf).
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M415/M415.pdf).
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2 Kunnskapsgrunnlaget 

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder er vernet for å ta vare på 

naturverdier, kulturverdier og det samiske naturgrunnlaget, samt gi tilgang til å oppleve 

natur- og landskapsverdier med liten grad av teknisk tilrettelegging.  

Gjennom verneprosess og senere er det gjort flere rekke utredninger for å beskrive og 

avdekke hvilke kvaliteter og verneverdier som finnes innenfor områdene.  

Det er særlig landskapet og verdien av dette som kan trekkes frem som særegent for 

områdene. I Kvænangsbotn finnes flere rike og viktige naturtyper som skaper 

livsgrunnlag for en rekke arter planter og dyr, både livskraftige bestander og mer skjeldne 

og sårbare arter. Helheten I naturlandskapet og natur som får utvikle seg naturlig er det 

som til syvende og sist er viktig å ta vare på.  

De fleste kjente kulturminnene i Kvænangsbotn landskapsvernområde er knyttet til den 

kvenske skogbrukskulturen, som tømmer- og vedhogst og tjæremilebrenning, i tillegg til 

noe utmarksslått. Disse finner vi en mengde av langs hele dalbunnen. Kulturminnene vi i 

dag finner i Navitdalen landskapsvernområde er stort sett knyttet til reindriften. I lang tid 

har området vært benyttet som sommerbeite, kalvingsland og samlingsområde, og 

området bærer preg av lang tids beiting. Tvers over dalen, omtrent midt i dalføret, ligger 

flere hytter og gammer, flere er fortsatt i bruk. 

Skjematisk oppsummering av kunnskapsstatus – se vedlegg 1 

2.1 Bruken av Kvænangsbotn og Navitdalen til 
friluftsliv og rekreasjon 

Selv om lokal bruk, inkl reindrift er den mest omfattende, så dreier denne planen primært 

om fritidsbruk. For mer kunnskap om annen bruk se forvaltningsplanen. 

Kvænangsbotn lvo 

Topografien og terrenget i Kvænangsbotn gjør at ferdselen er relativt oversiktlig. 

Ferdselen følger dalene og i dalene går det gamle veier og stier.  

http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Planer-og-publikasjoner/Fagrapporter/
http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Planer-og-publikasjoner/Forvaltningsplan/
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 Hovedtrekk for sommerbruk er skissert i figur over; 

A. Gearbet. Det meste av ferdselen i dette området går fra startsted  i enden av 

skogsbilvei i Nordbotn følger en gammel kjerrevei oppover dalen. Veien er nok 

veldig gammel, men vi vet at den er opparbeidet rundt 1910. hvor det bla ble 

ryddet en 100meter gjennom en ur. Når en kommer opp vides det ut et dalføre. 

Her følger en tilrettelagt sti til Gerbethytta (utleie Statskog). Totalt er avstanden 

5km.  

 

Det er også noe ferdsel videre innover dalen mot Fiskevatn eller videre opp i 

fjellområdet nord i landskapsvernområdet. Det er også noe ferdsel langs 

anleggsvei til fjells. Denne veien brukes bla av sykkelløpet Offroad Finnmark, men 

berører ikke verneområdet direkte. 

 

Vi har ikke konkrete telledata for omfanget av bruk i Gearbbetområdet. Vi vet at 

gjennomsnitt utleiedøgn pr år av Gearbbethytta har vært 100 de siste årene. Det 

løses også jaktkort for om lag 190 døgn innenfor dette feltet. Det er også en del 

bærplukking og dagsturer. Antydningsvis er omfanget av besøk mellom 200 og 

500 i sommersesong. 

 

B. B. Kvænangsdalen/ Badaavzi. Mye av ferdselen innover i verneområdet har 

utgangspunkt i ved enden av skogsbilvei som går fra Myrdal til Rundvannsbekken 

(3,5km). Hvis denne veien er dårlig stand eller stengt så vil ferdsel kunne starte 

Gearbbet 

Dalstuen 

A 

B 

C 

D 

Lappasriidig 

Kvalvatn 
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ved kryss Vangvenveien / Fylkesvei (ved sagbruket), følge skogsbilvei og 

kjerrevei/sti til Limpastua (4km) og deretter til Rundvannsbekken (2km).  

Fra Rundvannsbekken går det gammel kjerrrevei mot Dalstuene. Den gamle veien 

er delvis sprengt inn i berget og er nærmest et kulturminne i seg selv. Den gamle 

veien ender ved vadested ved Lilløya vis a vis hyttene. Det meste av ferdsel til fots 

foregår derfor over hengebrua og på nordsiden av Kvænangselva de siste 2km. 

 

Det er nok en del ferdsel videre innover dalen inn til Storfossen, og videre innover 

dalen og opp på fjellet på nordsiden.  

 

Det finnes ikke konkrete telledata for omfang av bruk i Kvænangsdalen. 

Gjennomsnitt utleiedøgn på Dalstuene (Statskog) har vært 50 pr år. Ut i nord viser 

et besøksregistrering på om lag 110 besøk pr år. Fiske i Kvænangselva er 

populært, og det selges i gjennomsnitt 320 døgnkort og 30 årskort. Totalt anslår vi 

besøk til å være en plass mellom 300 og 500 i sommersesong.  

 

C. Fjellområdene nord i verneområdet. Et område som besøkes i sammenheng med 

fiske eller småviltjakt. Ferdsel inn i dette området kommer vanligvis via A -

Nordbotn- Gearbbetdalen, B Kvænangsdalen eller over fjellet fra Badderen ca 

20km lengre nord.  

 

Omfanget er nok beskjedent. Vi anslår under 100 besøk pr år. 

 

D. Fjellområdene sør i verneområdet. Et område som besøkes i sammenheng med 

fiske eller småviltjakt. Ferdsel inn i områådet kommer via Kvænangsdalen, via 

gammel ferdselsvei via Vangen eller via anleggsvei og Lássajávri. Turmål kan 

f.eks være Lappasriidighytta.  

 

Omfanget er nok beskjedent. Vi anslår under 100 besøk pr år. 
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Vinterbruk er skissert i kartet over:  

A: Gearbbet. Det kjøres skiløyper med skuter inn til hytta. Omfanget er beskjedent. 

B: Kvænangsdalen. Det prepareres skiløyper som bla går til Dalstuene. Ved Limpavannet 

(utenfor vo) er det registrert 450 besøk sesong 2018-2019. Det er i hovedsak lokale 

brukere. Løyper frepareres vanligvis til senest 15.mars. 

C: Fjellområdene nord i verneområdet. Her går en offentlig skuterløype med start/slutt 

Badderen, Burfjord, Kjækan og forgreininger til Mattisdalen, Talvik og Langfjordbotn. 

Omfanget av bruk er ikke kjent, men vi anslår til å være under 300 besøk i perioden jan-

mai. 

 

 

 

 

Gearbbet 
A 

B 

C 

Lappasriidig 

Kvalvatn 

 
SKUTERLØYPE 

          SKILØYPE 

Dalstuene 
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Navitdalen-sommer og vinter 

 

Ferdsel i Navitdalen skjer stort sett fra nord i området. A er den opprinnelige stien som 

starter ved Navitfoss og følger nord for Navitelva og som ender opp ved hengebru rett 

nord for verneområdet. Hit kommer man også ved å følge anleggsvei B. «Hovedveien» 

inn til området, som reindrifta bruker er fra Naviteidet (Fylkesvei), via anleggsvei og 

videre på gammel kjerrevei/kjørespor til gjerdeanlegg ved Saivva (ca 15km). Det er også 

mulig å ta seg inn til området ved å følge anleggsvei fra Vaddas (i Nordeisa) og komme 

inn til Navit enten ved kraftlinja / Hengebrua eller over eidet nord for Meastogáisá. 

Det er også skuterløyper på alle sider av Navitdalen. Ingen av disse går inn i området, og 

topografi og avstand gjør at de neppe påvirker ferdsel i Navitdalen. 

Ferdselsel tilknyttet jakt, fiske og annet friluftsliv er begrenset i Navitdalen. Det er 

vanskelig å anslå noe, men neppe over 100 per år. Det meste av ferdsel foregår da helt 

nord i området. 

 

 

 

 

A 

B 

C 

Sáivva 
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2.2 Sårbare naturverdier i Kvænangsbotn og 
Navitdalen lvo 

Naturen i seg selv, isolert fra ytre påvirkning, kan ikke sies å være «sårbar». Naturen har 

likevel en varierende sensitivitet for ytre påvirkning. Det er dette samspillet mellom 

naturens egenskaper og grad av påvirkningen som bestemmer sårbarhet. Altså hvor 

sannsynlig det er for at en art eller en naturverdi skal bli skadet eller ødelagt.  

De naturverdiene som finnes i områdene har ulik grad av sårbarhet for ferdsel og bruk. 

Selv om dagens besøkstall er lave er det viktig å ha en oversikt over naturverdiene som 

fra et faglig ståsted er sårbare for økt ferdsel. Noen arter og naturtyper har en god evne til 

å motstå eller tilpasse seg påvirkning, mens andre rett og slett kan forsvinne fra området 

gitt «feil» påvirkning. Det er en rekke faktorer ved artene, miljøet rundt og påvirkningen 

som avgjør om hvor stor sårbarheten faktisk er.  

Det er gjennomført en sårbarhetsvurdering for Kvænangsbotn (Gearbbetstien og veien til 

Dalstuene). Den konkluderer følgende; 

Stien inn til Gearbbethytta har en sårbarhet på 22 for vegetasjon og en sårbarhet 

på 51 for dyreliv. Sårbarheten kan reduseres til henholdsvis 4,6 og 45 for dersom 

det iverksettes tiltak. Stien inn til Dalstua har en sårbarhet på 26 for vegetasjon og 

45 for dyreliv. Sårbarheten på denne strekning kan reduseres til 6,5 og 37 dersom 

det iverksettes tiltak.  

Sårbarheten langs begge de utvalgte stiene ansees å være relativt lav særlig med 

tanke på vegetasjon. Dette har sammenheng med at begge stien benyttes i liten 

grad, i alle fall sammenlignet med de fleste andre verneområder. Sårbare enheter 

for vegetasjon langs stiene er i hovedsak bløte partier som myr, bekker og fuktsig. 

Det er også enkelte brinker og bratte partier med noe løst substrat. Med dagens 

ferdsel er det trolig lite nødvendig med tiltak, men kloppligging av myrer og fuktige 

partier og bygging av små broer kan bli helt nødvendig dersom ferdselen øker. 

Bygging av ny bro er særlig aktuelt ved roussavakkajohka som må krysses på vei 

in til Gearbetthytta. Sårbare enheter for dyreliv er knyttet til myrområder, eldre 

skog, død ved og åpne vannspeil. I tillegg er tråkk i forbindelse med fiske langs 

Kvænangselva en potensiell forstyrrelsesfaktor for hekkende våtmarksfugl. Med 

dagens bruk er det også her lite aktuelt med tiltak, men det kan bli aktuelt å legge 

om stien like før man kommer frem til Gearbbetehytta, slik at stien ikke går over 

myra. I fremtiden kan det også tenkes at det blir aktuelt å legge om stien i 

forbindelse med partier med elder skog. Slik situasjonen er i dag er omlegging av 

stien i disse områdene lite aktuelt, både mad tanke på at de registrerte artene er 

relativt tolerante ovenfor forstyrelser og at antallet besøkende er såpass lavt.   
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Strekning Vegetasjon  Dyreliv 

 nåsituasjon  med tiltak nåsituasjon  med tiltak 

Gearbbethytta 22 4,6 51 45 

Dalstua 26 6,5 45 37 
 

2.2.1 Vegetasjon 

Enkelte naturtyper i KLVO og NLVO er spesielt utsatt for slitasje, som fuktig vegetasjon 

og tørre rabber med skrinn vegetasjon. Mange av de rødlista artene i KLVO og NLVO er 

knyttet til fuktige voksesteder, herunder vrangmyrull, snøsoleie, lodnemyrklegg, 

grannsildre, grynsildre og 

dvergsyre, og til dels også 

kløftstarr og gaissakattefot. 

Reinstarr på sin side vokser på 

vindslitte tørre rabber. Fordi 

alle disse artene vokser på 

slitasjeutsatt vegetasjon vil de 

være sårbare for høye 

besøkstall og mye ferdsel på 

voksestedene. Mye tråkk vil 

også kunne endre 

helhetsinntrykket av landskap, 

da det lett settes nye spor i 

disse naturtypene. 

 

 

 

Dagens besøkstall i verneområdene er usikre, men vi kan slå fast at det er et lite omfang, 

dvs under 300-500 brukere pr år. 

2.2.2 Fugleliv 

Det er registrert  20 rødlista fuglearter (ti hekkende) i KLVO, hvorav ti av dem er 
ansvarsarter (art med minst 25 % av den europeiske bestanden i Norge). I NLVO er det 
registrert fem rødlistearter (tre hekkende), og seks ansvarsarter.   
 
Havelle (NT) er en vanlig hekkefugl på høyfjellene i begge verneområdene.  Svartand 
(NT) hekker fåtallig i begge verneområdene, og sjøorre (VU) kun registrert hekkende én 

Figur 1- Figur 2 – Viser kartlagte naturverdier (pr 2018) med 
hensyn på planteliv i KLVO og NLVO som vurderes som sårbare. 
Hentet fra artskart og to rapporter, laget av henholdsvis Ecofact 
og Biofokus. 

 

https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Eriophorum%20%C3%97medium/99769
https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Ranunculus%20nivalis/103159
https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Pedicularis%20hirsuta/102459
https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Micranthes%20tenuis/103642
https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Antennaria%20nordhageniana/100412
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gang i KLVO. Havelle, svartand og sjøorre er alle i sterk tilbakegang i Norge. Flere arter 
rovfugl er observert i verneområdene. Hønsehauk (NT) har blitt registrert hekkende like 
utenfor verneområde. Spurvehauk observeres ofte, men det er usikkert om den hekker. 
Ett til to par kongeørn hekker i KLVO, mens havørn på næringssøk ses iblant innover 
dalen. Fjellvåk og tårnfalk er vanlige hekkefugler i smågnagerår. I 2001 hekket det 13 par 
fjellvåk på omlag elleve kilometer strekning fra Lomvatn til Doaresjávri. Dvergfalk er 
forholdsvis vanlig i både furu og bjørkeskog. Jaktfalk er også registret hekkende i 
verneområdet. Vandrefalk og myrhauk ses sporadisk. Det er gjort flere kadaverfunn etter 
kongeørn i Navitdalen. Både lirype og fjellrype er vanlige hekkefugler i KLVO og NLVO. 
Høyfjellsområdene i NLVO er et kjerneområde for både lirype og fjellrype, men sistnevnte 
har vært i tydelig tilbakegang de siste 30 årene. 
 
Ansvarsartene som er registret i én eller begge verneområdene inkluderer lirype, 
fjellrype, lappmeis, lappiplerke, heipiplerke, jaktfalk, havørn, gråtrost, gråsisik, 
furukorsnebb, fjellvåk, boltit, blåstrupe, bjørkefink og bergirisk. Mange av disse artene er 
å finne på fjellet, altså i de minst besøkende delene av verneområdene.  
   
For dyreliv er det først og fremst forstyrrelser som følge av ferdsel som er problematisk. 

For noen arter betyr ferdsel av mennesker lite, mens det for andre kan være relativt små 

forstyrrelser som gir konsekvenser.  

2.3 Reiselivet  

Med reiselivet mener vi her aktører som direkte har kommersielle inntekter ved bruk av 

de nevnte verneområdene gjennom salg av tjenester. Verneområdestyret gjorde i 2017 

en kartlegging av reiselivsbruk i de aktuelle verneområdene. Vel 50 bedrifter, inkl 

destinasjonsbedrifter i Tromsø, Nord-Troms og Alta, ble intervjuet.  

Organisert bruk av verneområdene i Kvænangen i reiselivssammenheng har vi ikke 

funnet noe resultat av, men også her er det en utvikling på gang som kan gi økt og 

organisert bruk også av disse områdene. Hvordan eller hva det blir vet vi ikke i dag. 

Vi ser av dette materialet, at reiselivets bruk av verneområdene ikke er all verden i dag, 

men at den ventes å være økende, fra en rekke reiselivsaktører i området. Padling, 

vandring og ulike former for terrengsykling er aktiviteter i stor vekst, som det ventes at 

reiselivs-bedriftene vil bli større tilbydere av. 

På spørsmål om gjestene bruker verneområdene på egenhånd, svarer 16 av 27 reiselivs-

aktører i området at de tror gjestene gjør det. 

Vi spurte også reiselivsbedriftene om verneområdenes tilgjengelighet og evt. behov for 

tilrettelegging. Her er det store forskjeller i oppfatningen blant aktørene. Noen ønsker 

ingen tilrettelegging, andre mener at det er godt tilrettelagt, og ønsker ikke mer. 
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Viktigst er skilting, toalettfasiliteter og avfallshåndtering ved innfartsveiene. Noen har 

spesifikke ønsker knyttet til sin virksomhetsutøvelse, men det kan fort komme i konflikt 

med andres ønsker og krav til de samme områdene. Mye handler om mulighet for og 

begrensninger i forhold til motorisert ferdsel. 

En del aktører som er aktive med naturbasert reiseliv påpeker at de i liten grad er opptatt 

av grenser, og om de holder på innenfor eller utenfor verneområdene. De viktigste for 

dem er å tilby gjestene aktiviteter i flott natur. 

Av annen reiselivsaktivitet (kommersiell aktivitet) er noe utleie av hytter (Statskog og 

Kvænangen Skogstuer) som utgjør under 300 personer pr år. Salg av jakt- og fiskekort 

inngår både under reiseliv og under annen bruk. 

Friluftsråd og Turlag benytter verneområdene i noe grad, for eksempel gjennom å foreslå 

enkelte steder i Kvænangsbotn som turmål i anbefalte turer. Videre arrangerer Nord-

Troms Turlag enkelte turer innenfor verneområdene. Nord-Troms Friluftsråd har inngått 

samarbeid med Verneområdestyret for å gjennomføre enkelte tilretteleggingstiltak som 

trolig vil gi mer besøk av lokale.   

Indre Kvænangen generelt, og Kvænangsbotn og Navitdalen spesielt, har kvaliteter som 

er etterspurt av frilufts interesserte. Vi mener derfor det men det vil være hensiktsmessig 

å følge med på utviklingen av reiselivet i nærområdene i årene som kommer.   

2.4  Hvem tilrettelegger vi for? 

Hovedmålgruppen for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder er brukere 

som utøver naturvennlig og enkelt friluftsliv. Det står i verneforskriften at «allmennheten» 

skal gis anledning til naturopplevelse, så det utgjør den ytre rammen for. Men det er klart 

at fritidsbruk av innbyggere i Kvænangen eller nærområdet til Kvænangen utgjør den 

største delen av brukerne. Her inngår også personer som har fritidsbolig i 

området/kommunen. 

Den viktigste opplevelsen områdene har å tilby er naturopplevelser i områder som er lett 

tilgjengelig. De landskapsmessige verdier med et tilsynelatende nesten intakt 

naturlandskap, men samtidig med mange spor av lokalbefolkningens bruk gjennom 

historien danner et rikt bakteppe for aktivitet og ferdsel i områdene.  Det er også et variert 

dyre- og planteliv i områder som er relativt lett tilgjengelig. Her er spesielt Rundvannet 

viktig, men også turer langs de merkede stiene.  



Rapport 12/11/2020 16 
Besøksforvaltningsstrategi 

 

3 Mål og strategiske grep 

3.1 Mål for besøksforvaltningen 

 

Tilrettelegging for ferdsel og besøk skal først og fremst sikre verneverdiene i KLVO og 

NLVO. Samtidig skal tilretteleggingen bidra til at allmennheten får tilgang til å utøve 

enkelt friluftsliv i verneområdene. Informasjonen som formidles om verneområdene skal 

gi økt forståelse for vernet. Det ligger også til formålet at områdene har, og skal ha, en 

identitetsskaperne funksjon for kvensk og samisk kultur og også bevaring av 

naturgrunnlaget. Det omtales nærmere i forvaltningsplanen. 

Begge verneområdene, men særlig KLVO er lett tilgjengelig dersom man først er i 

området. Det største potensialet for besøk er fra nærområdet, dvs fra Kvænangen, men 

også fra kommunen rundt.  

Det er mulig, og ønskelig å tilrettelegge for enkelt friluftsliv i begge områdene. Gjennom 

skilting / merking langs utvalgte stier, annen informasjon og tilrettelegging av 

rasteplasser, vil det samtidig legges til rette for økt bruk på utvalgte steder. Bruk av 

verneområdene til rekreasjon og friluftsliv skal i størst mulig grad kanaliseres til 

eksisterende stier, løyper og anlegg. God og tilpasset tilrettelegging og informasjon vil 

kunne motvirke og forebygge økt slitasje og forstyrrelser på verneverdiene. 

 

Overordnet strategi for bruken av KLVO og NLVO 

Vi vil legge til rette for fritidsbruk som ikke setter varige spor, fortrenger andre brukere 

eller virker negativt på natur- eller kulturverdier i verneområdene. Aktiviteter som 

belaster naturverdiene i minst grad skal prioriteres i tilretteleggingen, men det skal 

også gis rom for noen anlegg til brukergrupper som har behov for større grad av 

tilrettelegging.  

 

 

Mål for verneverdiene 

Formålet med vernet av KLVO og NLVO er å ta vare på verneverdiene som finnes i 

verneområdene. Et mål med besøksstrategien er derfor å ivareta tilstanden til 

verneverdiene samtidig som det tilrettelegges for natur- og landskapsopplevelse 

gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk 

tilrettelegging (jf. verneforskriftens formålsparagraf).  
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Mål for reiselivet 

Verneområdene skal kunne brukes som del av reiselivsprodukter som baseres på 

friluftsaktivitet med liten grad av tilrettelegging og som for øvrig er i tråd med 

vernebestemmelser og øvrige planer. 

Mål for de besøkende 

Verneområdestyret skal være tilgjengelig og åpne for å støtte tilretteleggingstiltak 

som fremmer verneformålet og ikke skader verneverdiene. Det vil fokuseres på å 

gjennomføre tiltak i områder som allerede er mest brukt og hvor infrastrukturen er 

tilpasset besøk.  

Verneområdestyret vil tilrettelegge for flere brukergrupper, men med fokus på 

fotturister og da særlig dagsturer. Det skal finnes anlegg som er universell utformet 

og dermed tilgjengelig for alle.   
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3.2 Strategiske grep 

3.2.1 Godt samarbeid med interessegrupper  

 

En del av oppgaven til forvaltningsmyndigheten er å øke forståelsen av vernet av 

områdene. Dette vil sannsynligvis gjøre det lettere å ta vare på verneverdiene. VO-styret 

vil gjennomføre møter med lokale interessenter for å ha en løpende dialog om 

tilretteleggingen i landskapsvernområdene. Ved å involvere brukerne av verneområdene i 

prosessen med å tilrettelegge vil man kunne gjøre tiltak det faktisk er behov for. Samtidig 

som det vil åpne opp muligheter for å informere brukerne om styrets aktivitet og status for 

verneområdene. Gode rutiner for kontakten med lokalbefolkningen er essensiell for at 

man skal få utbytte av å ha opprettet lokale verneområdestyrer i Norge 

3.2.2 Gode innfallsporter og startsteder 

Verneområdestyret gjorde allerede i 2014 vedtak om struktur for innfallsporter og 

startsteder. Dette har vært fulgt opp i årlige tiltaksplaner og er innarbeidet i både 

besøksforvaltningsstrategi og forvaltningsplanen. 

Hensikten er å etablere gode informasjons- og startsteder som sikrer at publikum får god 

og målrettet informasjon før de drar inn til områdene. Noe informasjon finnes også på 

sentrale steder innenfor områdene ved etablerte hytter. På denne måten nås de fleste 

som besøker områdene.  

Like viktig er det at infrastrukturen har en kvalitet og den grad av service som publikum 

forventer, og som gjør det lett å ta vare på søppel og hindre villparkering og do-besøk 

over alt i skogen. 

Strategisk grep – Ha faste møtepunkter med interessegrupper  

Verneområdestyret har forplikter seg til minst ett møte i Faglig Rådgivende Utvalg i 

året. Dette bør gjøres i forbindelse med rapportering av fjorårets tiltaksgjennomføring 

og prioritering av nye tiltak om våren, og ved innhentingen av forslag til tiltak for neste 

år om høsten. I tillegg bør det arrangeres særmøter med spesifikke interessegrupper 

ved behov. Dette må vurderes fortløpende av VO-styret. 

.     
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Tabell 1: Oversikt over innfallsporter (utkikkspunkt, startsteder, informsjonspunkter) rundt Kvænangsbotn 
og Navitdalen lvo 

 Type Navn-Sted Eier/ansvarlig Innhold Status 

1 Hovedinnfallsport- 
utsiktspunkt 

Sørstraumen Vo styret Parkering, 
info, 
rasteplass, 

Ferdig 
2019 

 Utstilling-service Sørstraumen 4 parter (inkl 
vo styret) 

Utstilling, 
toalett,  

Ferdig 
2019 

2 Startsted Navitfoss Vo styret Info, 
rasteplass, 
toalett, 
parkering 

Ferdig 
2019 

3 Infosted Sahppisdalen/ 
Navit 

Vo styret Info Planlagt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
11

10 

12

10 
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4 Startsted Kryss Vangenvei/ 
Fylkesvei 

Vo styret Info, 
parkering 

Planlagt 

5 Startsted Rundvannsbekken Vo styret/ 
andre* 

Info, toalett, 
parkering, 
rasteplass 

Etablert. 
Rustes 
opp. 

 Rundvannet Raseplass, 
infosted 

Vo styret/ 
andre 

Gapahuk, 
bålplass, info,  

Etablert. 
Rustes 
opp. 

6 Startsted Gearbbetveien Vo styret/ 
andre 

Info, 
rasteplass, 
parkering, 
toalett 

Etablert. 
Rustes 
opp. 

7 Infopunkt Gearbethytta Vo styret / 
andre 

Info, 
rasteplass 

Etablert. 
Rustes 
opp. 

8 Infopunkt Dalstuene Vo styret / 
andre 

Info / 
rasteplass 

Etablert. 
Rustes 
opp. 

9 Infopunkt Badderen-start 
skuterløype 

Vo styret Info Planlagt 

10 Infopunkt Lássajávri 
 

Vo styret Info Planlagt 

11 Infopunkt Sáivva- Vo styret Info Planlagt 

12 Infopunkt Kvænangsfjellet  
v/Gildetun 

Vo styret / 
andre 

Info Planlagt 

      
*«andre» ansvarlige kan være samarbeidspartnere som Statskog, Nord-Troms friluftsråd, Nord-

Troms museum, Kvænangen kommune, Fylkesmannen i Troms eller andre.  

 

3.2.3 Definerte bruks- og tilretteleggingssoner 

Sonene defineres først og fremst som et verktøy for å definere tilretteleggingsgrad 

innenfor gitt områder.  

 

 

Det er ønskelig at verneområdene skal bevare et preg av å være intakt og «som før». Det 

betyr blant annet at vi ønsker å være forsiktig med skilting og annen type fysisk 

tilrettelegging.  

Strategisk grep – Bruks- og tilretteleggingssonering  

Det skal etableres tilretteleggings- og informasjonstiltak på steder hvor tiltak allerede 

er blitt gjennomført og som fortrinnsvis ligger enten utenfor eller nært inntil grensene 

for verneområdene. 

.     
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Fordi områdene benyttes til turområder vil det være nødvendig å merke enkelte stier, og 

da de som allerede er mest brukt og hvor tilgjengeligheten til startsteder er god. Dette 

skal sikre at besøkende som ønsker å oppleve naturområder uten store tekniske inngrep 

skal få mulighet til det. Ved å gjøre tilretteleggingstiltakene på steder som allerede er 

delvis tilrettelagt slipper man å redusere andelen av verneområdene som ennå ikke har 

store tekniske inngrep. I tillegg er det mulig å fokusere tilretteleggingstiltakene på 

områder tett til eller rett utenfor verneområdegrensen, for å redusere grad av påvirkninger 

på plante- og dyrelivet, som for eksempel slitasje og forstyrrelser.   

I dag er de mest brukte områdene i KLVO Rundvannet og strekningen opp til Dalstuene, 

samt strekningen mellom parkeringen ved Gearbbetveien opp til Gærbethytta. Disse 

områdene er allerede tilpasset ferdsel. Veien til Gearbbet er over 100 år gammel, og er 

ryddet gjennom en stor ur. Det samme er tilfelle på veien opp mot Dalstuene, som har 

vært brukt som utmarksvei i svært mange år. I tidligere tider med hest og kjerre, i nyere 

tid traktor. Disse veiene tåler mye ferdsel uten at det vil generere ytterligere slitasje.  

I Navitdalen er tilgjengeligheten best i nordre deler av verneområdet rundt hengebrua og 

sørover til Sáiva. En del av formålet med vernet av KVLO og NLVO er å «bevare det 

samiske naturgrunnlaget», og derfor vil det etterstrebes å ikke tilrettelegge for besøk i 

områder som er spesielt viktige for reindriften, slik som kalvingsområder og trekkveier. 

Soner med mer tilrettelegging er derfor lagt utenfor slike områder.  

Basert på dagens bruk og infrastruktur, samt målet om å kanalisere bruken til 

eksisterende stier, løyper og anlegg er det laget følgende tilretteleggingssonering for 

KLVO og LVO .hensikten er å defiere hvilken grad av tilrettelegging som er ønskelig 

innenfor sonene. En del av sonene er utenfor utenfor verneområdene og er sånn sett 

bare veiledende. 

Høyest grad av tilrettelegging 

Område Viktige verneverdier Type tilrettelegging 

KLVO 
Rundvannsbekken og bålplassen 
ved Rundvannet.  

-Furuskog - Etablere nye anlegg, herunder 
bytte ut gapahuk og lage ny sti.  
- Tilrettelegging iht. kravene til 
universell utforming mellom 
Rundvannsbekken og 
Rundvannet.   
- Merking av stier. 
- Nærområdeplakat og eventuelt 
temaplakat på startsteder. 
- Tilrettelegging ved rasteplasser 
med do, benker, bord fast bålplass 
og lignende. 
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Enkel tilrettelegging 

Område Verneverdier Type tilrettelegging 

KLVO 
1. Bjørknes camping – Dalstuene. 
Anleggsveien tar besøkende inn i 
verneområdet, og er den mest 
brukte innfallsporten til KLVO.  
2. Gearbbetveien og stien inn til 
Gærbethytta er også mye brukt.  
NLVO 
I Navitdalen er stien fra P-plassen 
ved Navitfossen til Hengebrua, 
samt Navitstien inn til Sáiva de 
mest brukte områdene inn i 
verneområdet. 

- Gammel barskog og 
gråor- heggeskog. 
- Rødlista billearter 
tilknytta gammel 
barskog.    
- Kulturminner 
(tjæremiler). 
- Fugleliv (rovfugl). 
 
 
 
 

- Merking av stier.  
- Nærområdeplakat og eventuelt 
temaplakat på startsteder.  
- Tilrettelegging ved rasteplasser 
med do, benker, bord fast bålplass 
og lignende.  

 

Lav grad av tilrettelegging 

Område Verneverdier Type tilrettelegging 

KLVO 
Sti/kjørespor fra 
Rundvannsbekken til 
Lappasridigammen og  
Kvalvannsgammen 

- Gråor- heggeskog. 
- Fugleliv (rovfugl). 
- Kulturminner 
(tjæremiler og arran). 
 

- Plakat og eventuell enkel 
merking av sti til hytte/gamme. 

 

Lite/ingen tilrettelegging 

Område Verneverdier Type tilrettelegging 

Øvrige områder i både KLVO og 
NLVO 

Se kapittel 2 i 
forvaltningsplan 
(vedlegg XX) 

Ingen tilrettelegging. Skjøtselstiltak 
vurderes. 

 

 

 

Figur 3Illustrasjon av tilretteleggingssoner 
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3.2.4 Utarbeide informasjonsplan 

En del av besøksstrategien for verneområder er å definere hvor og hvordan det skal gis 

informasjon. Det kan være informasjon om spesielle natur- eller kulturverdier, 

grensemerker, skiltpekere og opplysningsskilter. Det er også angitt strategi for digital 

informasjon, brosjyrer osv.  

Alt dette er angitt i detalj i en særskilt «informasjonsplan» for Kvænangsbotn og 

Navitdalen landskapsvernområder hvor det er gitt nærmere beskrivelse både av 

lokaliteter, men også innhold i informasjon. 

 

Figur 4: Illustrasjon som viser hvilke infomateriell og tema som skal informeres om hvor.  
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3.2.5 Satse på andre informasjonstiltak 

Brosjyrer 

Det er utarbeidet utkast kartbrosjyre for NLVO og KLVO etter gammel mal. Denne er ikke 

trykket, men ligger digitalt på styrets hjemmesider. Det bør avsetts ressurser til å 

oppdatere denne i henhold til ny merkevarestrategi for Norges nasjonalparker.  

Nettsider 

Verneområdestyret har en egen nettside spesielt om forvaltningsmessige forhold. Dette 

er en viktig kanal for kommunikasjon mot brukere og samarbeidspartnere, men er ikke å 

regne som en god informasjonsside for besøkende. Det må vurderes å opparbeide en 

slik nettside. 

Infoskjerm 

Verneområdestyret har tidligere fått utarbeidet en digital løsning for informasjon på senter 

og større informasjonspunkt. Dette er en berøringsskjerm hvor brukerne kan søke 

informasjon basert på et kart og klikkbare punkter. Løsningen har vært i drift siden 2014, 

og er koblet sammen med de andre nasjonalparkene i Troms.   

Facebook 

Det finnes en facebookside for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder, 

https://www.facebook.com/KvanangenLVO. Denne må følges opp og oppdateres med 

saker som er av interesse for brukerne av verneområdene. Det bør vurderes å opprette 

også bruker på andre sosiale medier. Kapasitet til å  være tilstrekkelig til stede på disse 

kanalene må vurderes forløpende. 

Språk 

Vi er i et område med flere språk som brukes og bør brukes. Vi tenker da på kvensk, 

samisk og norsk. Det er hensiktsmessig at informasjon som er ment for innbyggere og 

lokale bør være på disse tre språkene.  

Ved formidling til besøkende er det mer naturlig å bruke også engelsk, tysk, finsk og 

eventuelt andre språk.  

Verneområdestyret skal utarbeide en egen strategi for hvordan vi skal bruke språk i 

formidling og informasjon. 

 

 

 

 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Brosjyre%20og%20plakat/LV_brosjyre2.pdf
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3.2.6 God tilrettelegging. Infrastruktur for friluftsliv. 

God tilrettelegging er det samme som tilstrekkelig tilrettelegging. Det er allerede en del 

tilrettelegging i disse verneområdene som strekker seg lang tilbake i tid. Se eksempler 

under.  

Hvert år utarbeider forvaltningsmyndigheten en tiltaksplan som beskriver tiltak som skal 

gjennomføres for året. Gjennom vinteren søkes det om midler fra Miljødirektoratet, og 

styret mottar bevilgning for innværende år i mars. Deretter gjør styret en prioritering 

tilpasset bevilgningens størrelse. Forvalterne er ansvarlige for å følge opp 

gjennomføringen av tiltakene som blir prioritert.  

Det finnes en del infrastruktur i verneområdene. Ansvaret for å drifte og vedlikeholde er i 

de fleste tilfeller klarlagt. Under følger oversikt over infrastruktur og ansvarsforhold.  

 

  
Over: Klopp/bro over bekk på 
Gearbbetstien. Tiltak 2015. 
Under: Opparbeidet vei gjennom «Ura» . 
Arbeid gjennomført mellom 1900 og 1910.  

Over: Ny gamme i Navitdalen. Tradisjonell 
stil, men noe moderne løsninger for å 
forlenge levetiden.  
Under: Lappasriidig-hytta. Oppført ca 
2000. 
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HYTTER OG GAMMER 

Nr Navn-type Formell 
eier 

Driftsansvar Type Kommentar 

 Gearbbethytta Statskog 
SF 

Statskog SF Utleie Vurdert pusset 
opp 

 Dalstuene-Statskog Statskog 
SF 

Statskog SF Utleie Pusset opp 2018 

 Dalstuene-
skogstuene 

Nord-
Troms 
Museum 

Lokal 
forening 

Åpen/ 
utleie 

En av tre deler 
åpen 

 Lappasriidig Statskog 
SF 

Statskog SF Åpen  

 Kvalvannsgammen Statskog 
SF 

Statskog SF Åpen Vurdert byttet ut 

 SaivvaGammen Vo styret Vo styret Åpen / 
Utleie 

Ferdig 2019. 
Drift avklares. 

      

 

Det planlegges ikke bygget noe nye hytter gammer ut over dette.  
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Merkede stier i verneområdene 

Verneområdestyret har etter vurdering bestemt at fire stier, herunder to i hvert av 

verneområdene, skal merkes og vedlikeholdes. Dette er stiene som i dag benyttes i størst 

grad av de besøkende i områdene, og som er tilknyttet startsteder og hytter som er 

populære å bruke. Der verneforskriftene og forvaltningsplan refererer til eksisterende stier 

menes disse fire merkede stiene, som er merket rødt i kartet under. Øvrige stier/veier 

vedlikeholdes og merkes av andre enn Vo styret eller hvor verneområdestyret bidrar i 

samarbeid med andre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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STIER OG LØYPER 

 Navn Omtrent 
lengde 

Ansvar 
merking 
og skilting 

Samarbeid Merknad 

1 Navitdal-veien 11 km Vo styret Statskog og 
Rbd 35 

Kombinert med 
driftsvei/kjørevei 
reindrift 

2 Sappisdalen-
Hengebrua 

3km Vo styret Statskog, 
Statnett og Rbd 
35 

Kombinert med 
anleggsvei og 
kjørepor 

3 Vangenveien – 
Limpavannet - 
Rundvannet 

5km Vo styret Statskog og NT 
friluftsråd 

Kombinert med 
skogsbilvei 

4 Rundvannet – 
Dalstuen (via 
hengebrua) 

3km Vo styret Statskog og NT 
friluftsråd 

Kombinert med 
kjerrevei. Ut i nord. 

 Rundvannet – 
Ura-Dalstua (via 
vadested) 

0,8km Vo styret Statskog og NT 
friluftsråd 

Kombinert med 
kjerrevei. 

5 Nordbotn - 
Gearbbethytta 

5km Vo styret Statskog og NT 
friluftsråd 

Kombinert med gml 
ferdselsvei. Ut i 
nord. 

6 Navitstien - nord 
for elva 

7km NT fril råd VO styret Ut i nord 

      

x Rundvannet- 
universell 
adkomst 

0,2km Vo styret Statskog og NT 
friluftsråd 

Planlagt 
(styrevedtak og 
saksbehandling) 

 

Det er stor variasjon på kvalitet og standard på stier og løyper i Kvænangsbotn og 

Navitdalen. Det er nye opparbeidede skogsbilveier, over 100 år gamle kjerreveger, 

kjørespor og vanlige tråkk/stier.  
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Over: Sti rett før Dalstuene Over: Snuplass ved Rundvannsbekken 
(skogsbilvei) 

 
Over: Opparbeidet vei gjennom «Ura» i Kvænangsbotn. På veien til Dalstuene. Under: 
Kjørespor i Navitdalen 
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Annen tilrettelegging – ansvarsforhold  

I første rekke tolker vi at ansvaret som vo styret evnt tar dreier seg om skilter og 

løypemerking. På noen av strekningene er det også annen tilrettelegging som klopper, 

bruer. Det kan også bli behov for vedlikehold/reparasjoner som følge av naturskade, 

erosjon eller generell slitasje over tid. Det angis i tabellen under hvordan vi oppfatter 

ansvaret på de enkelte stiene. Eventuelt hva som er uavklart. 

 Navn-sted Eier Vedlikeholdsansvarlig 

 Hengebrua over Navitelva Statnett Statnett 

 Skogsbilvei Myrdal - 
Rundvannsbekken 

0,4km privat /  
3km Statskog 

Statskog / annen 
grunneier 

 Hengebrua Kvænangselva Statskog Statskog 

 Bru over Rundvannsbekken Statskog VO styret 

 3 klopper/bruer Gearbetstien Vo styret VO styret 

 Rasteplass med universell 
utforming ikke avklart plassering 

VO styret VO styret 
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4 VEDLEGG 
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4.1 Oppsummering av kunnskapsstatus 
verneverdier 

TEMA Eksisterende kunnskap Status Kartleggingsbehov 

Landskapsverdier Forslag til landskapsfaglige 
bevaringsmål, 
Landskapsbekrivelse,  
  

Bra - 

Geologiske verdier Geologisk landskapsvern, 
 

Bra - 

Dyreliv, pattedyr Få registreringer fra rovbase og 
artskart 

Bra - 

Dyreliv, fugleliv NOF-rapport 2016, 
Artsregisteringer fra 
artsdatabanken, artsobs, rovdata 
og sensitive artsdata fra FM.   

Noe Ytterligere artsregistreringer er 
ønskelig som grunnlag for 
sårbarhetsanalysen. Særlig 
kartfestet data i forhold til 
hekkelokaliteter for rovfugl.  

Dyreliv, 
evertebrater 

Rapport utvalgte trelevende biller, 
Artsregistreringer av NINA i 
oppdragsmelding 2005, 
Artsregistreringer i artsdatabanken 

Noe God oversikt over biller i 
Kvænangsbotn LVO. Ellers få 
registreringer i artsreg. Ingenting 
om øvrige artsgrupper. 

Planteliv, 
karplanter 

Artsregistreringer av NINA i 
oppdragsmelding 2005, 
Artsregisteringer i artskart og 
artsobs 

Noe Ønskelig med mer stedfestet data 
og lokale oppdateringer 

Planteliv, sopp, 
moser og lav 

Særdeles få artsregistreringer i 
artskart 

Lite Artsregistreringer av rødlista arter. 

Naturtyper Naturtypekartlegging av Ecofact 
2012, 
Rapport utvalgte trelevende biller, 
Artsregistreringer av NINA i 
oppdragsmelding 2005, 
Bare kartlagt utvalgte naturtyper, 
og utelukkende i kjerneområder i 
Kvænangsbotn 

Lite Kan med fordel gjøres en NiN-
kartlegging. Det trengs mer 
kunnskap om naturtypene i 
Navitdalen spesielt.   
Ny basiskartlegging i 2019 på noe 
av området. 

Kulturminner –  NiKU-rapport om kulturhistorien   Ny kartlegging i 2019. Endrer 
status til god. 

Kulturlandskap Ecofact 2018 Bra Kartlegging av 
kulturlandskapsverdier og mulige 
skjøtselstiltak okt 2018. Kan 
gjennomføres også for andre 
områder. 

Bruken av 
verneområde/bruk
erinteresser  

Skog- og jordbruksinteresser Noe Gjennomføre 
brukerundersøkelse. 
Besøkstellinger. Intervju med 
lokale.  
 

Oversikt over antall 
besøkende til 
verneområdene?  

Hyttebøker og selvregistering ved 
bruk av skiløyper, fiskekort og 
jaktkort.  

Noe Gjennomføre besøkstelling.  

Reiselivsvirksomhe
ten  

Rapport om reiselivets bruk av 
områdene 2017-2018. 

 Følge opp gjevnlig. 

Reindriften sin bruk 
av KLVO og NVLO 

Rapport om reindriftsvirksomhet 
Distriktsplaner  

OK Løpende kunnskapsutveksling 
med utøvere av reindrift. 

Sårbarhets-
vurderinger 

Sårbarhetsvurdering 
Kvænangsbotn 

Noe Gerbbetveien, Dalstuene 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Forslag%20til%20landskapsfaglige%20bevaringsm%c3%a5l%202011%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Forslag%20til%20landskapsfaglige%20bevaringsm%c3%a5l%202011%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Landskapsbeskrivelse%20og-evaluering%20nov%202005%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Geologisk%20landskapsvern%202004%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/NOF-rapport%202016-11%20Fugleregistreringer%20i%20Kv%c3%a6nangsbotn,%20Navitdalen%20og%20i%20Reisa%20nasjonalpark.pdfhttp:/www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/NOF-rapport%202016-11%20Fugleregistreringer%20i%20Kv%c3%a6nangsbotn,%20Navitdalen%20og%20i%20Reisa%20nasjonalpark.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Leveomr%c3%a5der%20for%20utvalgte%20trelevende%20biller%20i%20Kv%c3%a6nangsbotn%20LVO%20nov%202011.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Naturfaglig%20unders%c3%b8kelser%20i%20Kvb%20og%20Na%20jan%202005%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Naturfaglig%20unders%c3%b8kelser%20i%20Kvb%20og%20Na%20jan%202005%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Naturfaglig%20unders%c3%b8kelser%20i%20Kvb%20og%20Na%20jan%202005%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Naturfaglig%20unders%c3%b8kelser%20i%20Kvb%20og%20Na%20jan%202005%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Naturtypekartlegging%20Kv%c3%a6nangsbotn%20og%20Navitdalen%20LVO%202012.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Naturtypekartlegging%20Kv%c3%a6nangsbotn%20og%20Navitdalen%20LVO%202012.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Leveomr%c3%a5der%20for%20utvalgte%20trelevende%20biller%20i%20Kv%c3%a6nangsbotn%20LVO%20nov%202011.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Naturfaglig%20unders%c3%b8kelser%20i%20Kvb%20og%20Na%20jan%202005%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Naturfaglig%20unders%c3%b8kelser%20i%20Kvb%20og%20Na%20jan%202005%20.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Kulturhistorie%20og%20kulturminner%20i%20Kvb%20og%20Na%20des%202004.pdfhttp:/www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Kulturhistorie%20og%20kulturminner%20i%20Kvb%20og%20Na%20des%202004.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Skog-%20og%20jorbruksinteresser%20i%20Kvb%20og%20Na%20LVO%20des%202004.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Reindriftsvirksomhet%20i%20KVB%20og%20Na%20LVO%20des%202004.pdfhttp:/www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/Fagrapporter/Reindriftsvirksomhet%20i%20KVB%20og%20Na%20LVO%20des%202004.pdf
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Sårbarhets-
vurderinger 

Sårbarhetsvurdering Navitdalen Lite Gerbbetveien, Dalstuene 

 

4.2 Tiltaksplan 

Tiltaksplan utarbeides i sammenheng med forvaltningsplan og får også virkning på 

besøksforvaltningsstrategien.  

 

4.3 Sårbarhetskartlegging for deler av 
Kvænangsbotn lvo 

Det er gjennomført sårbarhetskartlegging for de to viktigste ferdselsårene i 

Kvænangsbotn hhv til Gearbbethytta og til Dalstuene. Rapporten finnes på styrets 

hjemmeside under «fagrapporter».  

 

4.4 Tilrettelegging oversikt 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Planer-og-publikasjoner/Fagrapporter/
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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 

Co/ Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 
PB 6105, 9291 Tromsø 

 

Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Og/eller 

Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen 


