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1 Rammer og føringer for 2022 

Miljødirektoratet har i brev av 18.11.2021 gitt føringer for bruk av tiltakspostene. Under 

følger utdrag fra dette. 

Midler til tiltak i verneområder – overordnet mål er at naturtilstanden i verneområder 

opprettholdes og bedres. Alle tiltak skal være i tråd med godkjent forvaltningsplan, 

skjøtselsplan eller besøksforvaltningsstrategi. Det er utarbeidet en egen strategi for bruk 

av midler som følger av regjeringens «Handlingsplan for styrket forvaltning av 

verneområdene» fra 2019. Prioritering i 6 kategorier - 1. Tiltak som direkte bidrar til å 

motvirke negative påvirkningsfaktorer knyttet til trusselbildet. Ramsar-områder og truede 

naturtyper prioriteres høyest blant disse tiltakene 2. Løpende skjøtselstiltak 3. 

Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging 4. Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker 

i verneområder med høyt besøkstrykk 5. Bruk av merkevaren i øvrige verneområder 6. 

Besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet (slik som fugletårn 

mm.). Midlene fra Miljødirektoratet skal fortrinnsvis være del-finansiering ved 

opparbeiding av større tilretteleggingstiltak. Det vil være høy terskel for tildeling av midler 

for tiltak som er mer omfattende og mer inngrep enn «enkel tilrettelegging». Forvaltning 

av kulturminner gjøres normalt med midler over kulturminnemyndighetenes 

budsjettposter.  

Om behov for og midler til andre formål - Forvaltningsplaner og bevaringsmål – det 

legges stor vekt på effektmåling av tiltak. Allerede i løpet av 2021 skal 

forvaltningsmyndigheten (i samråd med SNO) etablere bevaringsmål i fagsystemet 

NatStat for minst tre tiltak der målsetningen er å bedre/opprettholde naturtilstanden. For 

Kvænangsbotn og Navitdalen antar vi at det vil foreligge godkjente bevaringsmål som er 

operative i løpet av 2022.  

Innspill til prioritering og bestilling av personalressurser fra SNO-personell - 

Bestillingsmøtet mellom forvaltningsmyndigheten og SNO-lokalt skal sikre god dialog og 

forutsigbarhet med hensyn til prioritering av oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak i 

felt som SNO kan utføre. Bestillingsmøte 1 avholdes i november/desember hvor rapport 

og erfaringer fra året som har gått gjennomgås. Både forvaltningsmyndighet og SNO 

bidrar med sine erfaringer og diskuterer utfordringer og behov for kommende år. 

Bestillingene sendes inn direkte til SNO, på eget bestillingsskjema. Etter 

budsjettildelingen til forvaltningsmyndigheten, gjennomføres bestillingsmøte 2 hvor 

endelig prioritering av SNOs innsats avtales. 

Det er i tillegg kommet to innspill til samarbeid/tiltak fra hhv Statskog og fra Nord-Troms 

museum. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-styrket-forvaltning-av-verneomradene/id2661518/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-styrket-forvaltning-av-verneomradene/id2661518/


 07/01/2021 4 
Forslag tiltaksplan 2022 
 

4 
 

1.1 Prosess 

Prosess for planen og tiltakene er som følger; 

November Brev til samarbeidspartnere. Ønske om innspill. Frist 15. 

november. 

22. november Styrets første behandling. Idéutkast. 

Desember 2020 Lokal høring og idéinnspill 

7. januar 2022 Vedtak om forslag tiltaksplan 

10. januar 2022 Frist for innmelding av behov for midler. 

Februar / mars Svar på finansiering 

 Styrets endelige behandling 

  

Juni, august, november Justeringer av plan 
  
  

2 Tiltak i verneområder 

2.1 Restaurering av slåttemark i Kvænangsbotn 

I henhold til Skjøtselsplan for Storslåtta i Kvænangsbotn landskapsvernområde (under 

arbeid) bes det om midler til restaureringstiltak. Tiltaket omfatter hhv restaurering år 1 og 

2 og årlig skjøtsel fra år 3 med slått, hesjing/tørking og utfrakt av høy. 

MÅ AVKLARES 

Skal tiltaket gjennomføres med SNO som økonomisk ansvarlig eller skal det søkes 

særskilte midler over tiltaksmidler.  

Kostnad for restaurering anslått 135 000,- 

 

2.2 Natursti Kvænangsbotn 

Det finnes en eksisterende kultursti i Kvænangsbotn som formidler naturbruk og 

tradisjonskunnskap på veien inn til Dalstuene. Det er Kvænangen kommune som var 

ansvarlig for denne i sin tid, trolig på 90-tallet. Nord-Troms museum har planer om å 

revidere kulturstien.  
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Verneområdestyret ser dette som mulighet til å innarbeide også informasjon om natur- og 

verneverdier slik at konseptet også blir en natursti. Det legges opp til å bruke skiltstolper 

og vippeskilt jmf merkevarestrategien.  

Vi legger også opp opp til at informasjonen på skiltene skal være både på samisk, 

kvensk, engelsk og norsk. Kostnad til oversetting tas inn. 

Kostnad anslått Kr 110 000,- 

2.3 Reparasjon bruer og klopper Gearbbet 

Verneområdestyret finansierte tre bruer/klopper på stien mot Gearbbethytta i 2017. I 

2020 ble det flomskader på disse. Det er behov for rep av bru på stien opp mot Gearbbet. 

Vi anslår at det er to dagsverk med arbeid.  

Kostnad anslått Kr ,- 

2.4 Ny klopp/bru mot Gearbbet 

Det er ønske om bygging av bru/klopp der Ruossabakken renner inn i Nordbotnelva. 

Brua vil være om lag 8 meter lang. Den bygges i samme stil som de øvrige klopper/bruer 

langs veien. 

Kostnad anslått Kr 45 000,- 

 

2.5 Forsterkning av sti/veg mot Dalstuene 

Behov or forsterkning av vei på to-tre lokaliteter. Det slites betydelig i sammenheng med 

tilsyn av gjerde og annen ferdsel inn til Dalstuene.  

Tiltaket gjennomføres enten ved klopping av tre på en lokalitet og kombinasjon av 

fiberduk, pukk og grus på to andre lokaliteter.  

Kostnad anslått Kr 120 000,- 
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2.6  Tilrettelegging Dalstuene 

Det er opparbeidet en ny bru til dalstuene. Tiltaket ble mer omfattende pga naturskade 

etter vårflom i 2021. Vi ber om ekstra bevilgning for å dekke merkostnader til dette 

tiltaket. 

Kostnad anslått Kr 30 000,- 

 

2.7 Arrangement 

«Slåttegrøt» og formidlingsopplegg knyttet til natur og kultur i indre Kvænangen. Spesielt 

ved Dalstuene i samarbeid med Nord-Troms museum. Det bes om midler til andel av 

kostnader ved gjennomføring.  

Kostnad anslått Kr 25 000,- 

 

2.8 Informasjonstiltak 

Formidling gjennom skilting og annet materiell. 

Kostnad anslått Kr 25 000,- 

 

2.9 Generelt om gjennomføring av tiltak 

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.  

Det må vurderes løsninger for prosjektledelse som tilpasses tilgjengelig arbeidskapasitet i 

administrasjonen. Det er behov for å hente inn ekstra ressurser. 
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2.10 Oppsummering – tiltak i verneområdene 
2022 

 

Nr Kort beskrivelse               av tiltak Samarbeids- aktører Hvem 

gjennomfører 

tiltaket?

 Mulig 

gjennom

føring

Andel 

% VO 

styret

Omsøkt 

best.dialog

1
Restaurering av 7 daa slåttemark. 

Inkl kjøp av utstyr ti l  slått.
SNO/Fjelltjenesten 2022 132 500kr     

2 Natursti Kvænangsbotn NT museum, andre VO styret 2022 100  kr     110 000 

3 Reparasjon bruer/klopper Arbeid to dagsverk 2022  kr          8 250 

4 Ny klopp/bru på sti ti l  Gearbbet 2022  kr       45 000 

5
Forsterkningstiltak ved sti/veg mot 

Dalstuene

2022
 kr     120 000 

6 Tilrettelegging Dalstuene 2022  kr       30 000 

7 Arrangement Nord-Troms museum Vo-styret 2022  kr       25 000 

8 Informasjonstiltak Vo styret 2022  kr       25 000 

495 750kr     
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3 Planer, utredninger og 
prosesser 

Under dette avsnittet omtales arbeid og prosesser som krever ekstra finansiering og/eller 

som gjøres med eksisterende timeressurser av forvalterne. 

3.1 Midler til NiN kartlegging 

Mye av fundamentet for bevaringsmål og også annen oppfølging av tilstanden i 

verneområdene er gode grunnlagsdata – i hovedsak Nin-kartlegging. I tillegg til å be om 

prioritering gjennom systemet for grunnkartlegging (via Statsforvalteren) ber vi om 

finansiering av mindre kartleggingsprosjekter over driftsmidler. 

Kostnad anslått Kr 100 000,- 

3.2 Oppfølging av bevaringsmål verneområdene 

I henhold til føringer fra 2021 skal det utarbeides bevaringsmål for hvert verneområde 

som skal legges inn i fagsystemet NatStat og følges opp i årene fremover. Dette arbeidet 

omfatter en gjennomgang og oppdatering av sårbarhetsvurderinger  

3.3 Forarbeid – «plan for forsterkning og 
restaurering av kjørespor i Navitdalen» 

Det utarbeides en plan for forsterkning og restaurering av kjørespor fra grensen 

verneområdet og til Sáivva. Arbeidet gjøres i samarbeid med repr fra distrikt 35 

Fávrossorda. Det søkes ikke om midler til dette arbeidet men gjennomføres som del av 

arbeidet til forvalter. 

3.4 Bidrag til videreutvikling av innfallsporten 

Innfallsporten Sørstraumen bør videreutvikles. Det er tatt initiativ fra flere hold. Det er 

blant annet en idé for å arbeide for etablering av et informasjonssenter rettet mot 

publikum med tema reindrift. Hensikten er å formidle relevant informasjon om 
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reindriftsnæringen generelt og spesielt den med tilknytning i Kvænangen. Vi forutsetter at 

det gjøres i samarbeid mellom både reinbeitedistrikter og andre lokale interessenter. 

Verneområdestyret bør kunne bidra i arbeidet med disse prosjektene.  

Det søkes ikke om midler til dette arbeidet, men gjennomføres som del av arbeidet til 

forvaltere og styrerepresentanter. 

3.5 Videreutvikling av nye administrative 
nettsider for verneområdestyret - oppfølging 

I tillegg til innføring av ny publikumsrettet side for verneområdene skal de gamle 

administrative nettsidene også byttes ut – www.nasjonalparkstyre.no. Det betyr en del 

arbeid med flytting og re-etablering av data.  

Det søkes ikke om midler til dette arbeidet, men gjennomføres som del av arbeidet til 

forvaltere og styrerepresentanter. 

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. Det legges til grunn fire ordinære møter a 6 timer og 3 timer 

forberedelse og ett møte/befaring lunsj/lunsj. 

Driftsutgifter for rådgivende utvalg har vært lav. Det har vært få som møter, og stort sett 

lokale som har lave kostnader til reise.  
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4.1 Oppsummering utgifter til prosesser, drift og 
plan 

 

5 Personalressurs SNO 

Dette er styrets innspill til SNO med ønsker til timeressurs i 2022. Dette er arbeid som i 

hovedsak utføres av Fjelltjenesten gjennom den avtalen som foreligger mellom SNO og 

Statskog/Fjelltjenesten.  

Endelig plan vil bli avklart etter bevilgning foreligger og det er gjennomført et møte nr 2 

med SNO. 

 

Forslag budsjett  lokal forvaltning Kvænangsbotn lvo og Navitdalen lvo - 2022

Søknad Merknad - Begrunnelse

Driftsutgifter styre ordinære møter
 kr     225 000 

5 ordinære møter, lokal 

befaring.

Annet møte/befaring/ inkl  ekstra 

reiseutgifter
 kr      45 000 Konferanse Trondheim

Driftsutgifter rådgivende utvalg  kr      10 000 
2 ordinære møter. Dekning av 

reise og møtekostnader

Sum Driftsutgifter  kr    280 000 

Midler til Nin kartlegging  kr     100 000 

Sum plan og utredning 100 000kr       

Total SUM  kr       380 000 
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2022

Forvaltningmyndighet Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Verneområde/Tema Prioritering Beskrivelse av oppdrag og 

metode

Forankring i planverktøy Rapportering ( 

Verneområdelogg, 

Artsobs, Natstat). 

Merknad

Verneområde/Tilrettelegging

Reparasjon av bru/klopp på sti til Gearbbet Se tiltaksplan Verneområdelogg

Verneområde/Skjøtsel

Restaureringsprosjekt Dalstuene Se skjøtselsplan Skjøtselsplan Verneområdelogg

Verneområde/Bevaringsmål

Skjøtsel Dalstuene NatReg

Slitasje Navitdalen NatReg

Verneområde/Tilsyn og kontroll

Verneskilt 6 lokaliteter 1 Montere verneskilt ved viktige grensepunkter. Verneområdelogg

Besøkstellinger Verneområdelogg
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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, PB 6105, 
9291 Tromsø 

 

Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Og/eller 

Kvænangen næringsbygg, Sørstraumen 


