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1 Rammer og føringer for 2023 

1.1 Generelt 

Miljødirektoratet har i brev av 2. november 2022 gitt føringer for «Rammer og opplegg for 

statsforvalteren og verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i 

verneområder, naturrestaurering og SNO-ressurser i verneområder – 2023» 

Midler til tiltak i verneområder – følger samme føringer som i «strategi for bruk av 

midler til tiltak i verneområder 2020-2025» - 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. Det betyr at myndighetene forventes at midlene 

som benyttes skal bedre naturtilstanden. Bevaringsmål skulle etableres i løpet av 2021. 

Verneområdestyret har hatt en prosess på dette høsten 2021 bla med dialog med 

Miljødirektoratet og SNO. Styret vedtok målene 7.januar 2022 og gjorde justeringer 

underveis fram til sommeren. Det vil foreligge godkjente bevaringsmål som er operative i 

løpet av første kvartal 2023.  

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 ble avholdt 7. desember 2022. Bestillingene 

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/
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som sendes inn direkte til SNO, på eget bestillingsskjema, følger av denne tiltaksplanen. 

Etter budsjettildelingen til forvaltningsmyndigheten, gjennomføres bestillingsmøte 2 hvor 

endelig prioritering av SNO sin innsats avtales. 

Styret har gjennomført et åpent møte med rådgivende utvalg 1. desember 2022. Der kom 

det muntlige innspill til planen. Deretter har planutkast vært på åpen høring med frist for 

innspill 2. januar 2023. Styrets endelige behandling ble gjort i teams-møte 4.januar 2023. 

1.1.1 Mulighet for midler til drift 

Miljødirektoratet har i brev av ber verneområdestyrene om å melde inn behov for midler til 

drift som omfatter løpende drift og vedlikehold av for eksempel anlegg. For 2023 kan 

behovet for slike midler meldes inn under samme post som «drift av styrer», men kan fra 

2024 muligens inngå som en grunntilskudd/rammetildeling til verneområdestyrene.  

1.1.2 Prosess med tiltaksplanen 

Prosess for planen og tiltakene er som følger; 

November Brev til samarbeidspartnere. Invitasjon til rådgivende 

utvalg. 

1 desember Drøfting av tiltaksplan i styremøte 
5 desember Idéutkast sendes styret og samarbeidspartnere 

Desember 2020 Lokal høring og idéinnspill 

7. desember  Samarbeidsmøte 1 med SNO og Fjelltjenesten 
4. januar 2023 Vedtak om forslag tiltaksplan 

10. januar 2023 Frist for innmelding av behov for midler. 

Februar / mars Svar på finansiering 

 Styrets endelige behandling 

Februar/mars Bestillingsmøte 2, SNO 
  

Juni, august, november Justeringer av plan 
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2 Tiltak i verneområder 

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. 

2.1 Restaurering av slåttemark i Kvænangsbotn 

I henhold til Skjøtselsplan for Storslåtta i Kvænangsbotn landskapsvernområde (vedtatt 

7.januar 2022) bes det om midler til skjøtselstiltak. Tiltaket omfatter i 2023 2. års rydding 

av slåttemark (restaurering) og første års «grovslått». 

Det er verneområdestyret som er ansvarlig for prosjektet/tiltaket. I henhold til gjeldende 

avtale gjøres det praktiske arbeidet av Statskog-Fjelltjenesten.  

Vi legger til grunn arbeidstid for restaureringsarbeidet del 2 til å være 5 dagsverk = 40 

timer. I tillegg anslår vi tilsvarende for selve grovslått, raking, mv.til 5 dagsverk = 40 timer. 

Det inkluderer transport og logistikk. I tillegg trengs innkjøp av ryddesag som vil være 

slåtteverktøy de neste årene. Kostnad om lag Kr 20 000,-. Slåmaskin kan bli aktuelt 

senere når enga er bedre etablert men trengs ikke de første årene. 

Kostnad for restaurering og grovslått inkl utstyr 2023 anslått Kr 120 000,- 

2.2 Natursti Kvænangsbotn 

Prosjekt igangsatt i 2022. I 2023 trengs det design og trykk av skilter og montering av 

skiltstolper i terrenget.  
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Kostnad for tiltaket anslått Kr 25 000,- 

2.3 Restaurering av vei 

Det ses behov for videre arbeid med forsterkning av vei til Dalstuene. Det gjøres på 

strekninger hvor det er fujtig grunn og hvor det oppstår problem med utvasking eller 

slitasje. Vi tar for 2023 sikte på tiltak på til sammen 250 meter.  

Kostnad anslått Kr 187 500,- 

2.4 Arrangement og skoleopplegg 

Arrangement 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 slik som i 2022. I hovedsak er kostnaden transportutgifter. 

Kostnad anslått Kr 15 000,- 

2.5 Informasjonstiltak og skilting ved vo grense 

Formidling gjennom skilting og annet materiell. Kjøp av bilder, design og trykking. 

Produksjon av enkelt info-materiell. 

Kostnad anslått Kr 25 000,- 

2.6 Forsterke sti til Rundvannet 

Vo styret har bidratt til opprusting av et besøkspunkt ved Rundvannet. Stien fra parkering 

og til vannet er om lag 200 m. Det trengs forsterkning av stien og noe omlegging for å 

unngå myrområde. 

Kostnad anslått Kr 75 000,- 
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2.7 Tiltak som er drøftet men ikke prioritert i 2023 

- Statskog ønsker å restaurere/skifte ut en eldre gamme ved Kvalvannet. 

Verneområdestyret er forespurt om å være bidragsyter. Styret tar ikke stilling til det 

nå, og ber Statskog om at alt av formelle prosesser rundt dette tiltaket avklares 

først. Eventuelle bidrag fra vo styret må tas opp for plan i 2024. 

2.8 Oppsummering – tiltak i verneområdene 2023 
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3 Drift av styre, planer, 
utredninger og prosesser 

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

som gjøres med eksisterende timeressurser av forvalterne. Midlene som bes om gjøres 

over driftsmidler. 

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. 

Kostnad anslått Kr 100 000,- 

3.2 Oversetting av nettsider – «Kvanangsbotn-
Navitdalen» - til kvensk 

Som del av tiltaksplan for 2021 ble nettsidene https://kvanangsbotn-navitdalen.no/ 

ferdigstilt på norsk. På slutten av året ble de oversatt til engelsk og lansert på 

begynnelsen av 2022. Litt senere på året ble nettsidene oversatt til nordsamisk.   

I løpet av 2023 er det ønske om å oversette sidene også til kvensk. Det krever 

oversetting og teknisk arbeid fra nettsideleverandør. 

Kostnad anslått Kr 75 000,- 

3.3 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 

https://kvanangsbotn-navitdalen.no/


 02/01/2023 10 
 
Tiltaksplan 2023 – versjon 2. januar 2023 
 

 
 

10 
 

omfatter en gjennomgang og oppdatering av sårbarhetsvurderinger. Det er laget egen 

plan for bevaringsmål i Kvænangsbotn og Navitdalen 2022.  

Oppfølging gjøres over SNO sitt budsjett og krever ikke særskilte midler. 

3.4 Bidrag til etablering av et besøkssenter for 
reindrift i Sørstraumen 

Arbeidet omfatter deltakelse i arbeidsgrupper i prosjektet med etablering av et 

«besøkssenter for reindrift». 

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

til forvaltere og styrerepresentanter. Det forventes inn til 10% stilling til dette 

arbeidet. 

3.5 Skjøtselsprosjektet – tilknytta tiltak. 
Involvering av lokalsamfunn og andre 
interesser. 

I sammenheng med skjøtselsprosjektet er det interesse for å knytte til andre 

tiltak/prosjekter fra andre aktører. Det kan dreie seg om hvordan skjøtselstitlaket kan gi 

positive ringvirkninger i lokalsamfunnet i Kvænangsbotn, og/eller inkludering av barn- og 

unge fra regionen til å delta i arbeid rundt skjøtsel av natur- og kulturminner. 

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

til forvaltere. 

3.6 Skorpa-Nøklan 

Hvis det lykkes med å finansiere et utviklingsprosjekt for Skorpa og Nøklan 

landskapsvernområder, vil det og medføre at verneområdestyret får ansvar for flere 

verneområder. 

Det søkes særskilt om midler til dette arbeidet. 

 



 02/01/2023 11 
 
Tiltaksplan 2023 – versjon 2. januar 2023 
 

 
 

11 
 

3.7 Andre samarbeidsprosjekter 

Norges arktiske universitet - Universitetet i tromsø har sammen med flere 

samarbeidspartnere satt fokus på bruk av tradisjonell økologisk kunnskap i forvaltning av 

verneområder. I Nord-Canada er det flere aktører som har jobbet med dette i svært 

mange år allerede og har utviklet modeller for samarbeid mellom urfolksorganisasjoner 

og forvaltningsmyndigheter. Verneområdestyret er invitert til å være med som partner i 

arbeidet og som mulig partner for senere prosjekter som kan kome ut av arbeidet. 

3.8 Drift av styre 

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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3.9 Oppsummering drift av styret, plan og 
utredning 

 

4 Drift av infrastruktur 

 I Kvænangsbotn og Navitdalen har verneområdestyret i stor grad et delt ansvar for drift 

og vedlikehold av infrastruktur. Dette omfatter tilsyn og løpende vedlikehold, renovasjon, 

og periodisk vedlikehold som maling og mindre – moderate reparasjoner. Under listes 

opp de anlegg vo-styret har ansvar for å drifte og behov for timer og materiell/utstyr. Tas 

også med anlegg som vo-styret har medansvar og hvor det tidligere er gitt bidrag til 

vedlikehold. 

Anlegg navn Oppgaver Timeforbruk 
pr år 

Materiale / 
utstyr /tjenester 

Kostnad pr 
år 

Gammen i 
Navitdalen 

Tilsyn, vask og 
frakt av ved 

20 Ved i sekker Kr 2000,- 

     

Uteanlegg i 
Sørstraumen 
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Innfallsport 
Navitfoss inkl 
toalett 

Tilsyn, løpende 
vasking og 
periodisk 
tømming 

40 Sanitærbark, 
vaskemidler- og 
utstyr 

Kr 500,- 

   Renovasjon Kr 3000,- 

     

Gapahuk 
Rundvannet 

Tilsyn og 
løpende 
vedlikehold 

30 Ved i sekker Kr 1000,- 

     

Hengebrua Løpende tilsyn 
vinter 

15   

   Periodisk tilsyn 
teknisk konsulent 

? 

     

Dalstuene* Tilsyn, vask og 
frakt av ved 

30 Ved i sekker Kr 2000,- 

     

Klopper/bruer 
Gearbbet 

Tilsyn og 
løpende 
vedlikehold 

10   

     

Toalett 
Rundvannsbekken 

Tilsyn, løpende 
vasking og 
periodisk 
tømming 

40 Sanitærbark, 
vaskemidler- og 
utstyr 

Kr 500,- 

     

Digitale tjenester Driftsavtaler for 
egne nettsider 
og bildebank. 

  Kr 6000,- 

  185**  Kr 15 000,- 

 10 timer tilsvarer omtrent ett dagsverk. *=andel tilknyttet åpen del **=timespris varierer 

med tilbyder som er tilgjengelig. Fra om lag Kr 450 i foreninger til Kr 1000 fra 

profesjonelle feltaktører. Det betyr behov for bevilgning på mellom ca Kr 85 000 og Kr 

185 000,- til arbeid. 
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5 Personalressurs SNO 

Dette er styrets innspill til SNO med ønsker til timeressurs i 2023. 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. 
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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/Árres, 
Sørstraumen 


