Kvænangsbotn Grendehus

Org. nr. 989 060 473

Kto.: 47403361468

Besøksadresse: Sildneset 13,
9162 Sørstraumen.
Til
Statskog ved Ann Hege Hanstad,
Storslett.
Viser til tidligere samtaler om avtale drift av Kvalvannsgammen. Styret for Kvænangsbotn
Grendehus behandlet saken i møte mandag 28. februar og fattet følgende vedtak.

Drift av Kvalvannsgammen.
Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt:
1.Saken legges fram for årsmøte til endelig vedtak den 27/4 -22.
2. Følgende uttalelse sendes Statskog samt Styret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO:
Grendehuset hadde en avtale med Statskog om drift av gammen som gikk ut i 2019. Statskog
ønsker at vi tegner en ny og oppgradert avtale slik det foreligger i vedlegget.
Styret er i utgangspunktet ikke negativ til en avtale. Pr. dato har styret imidlertid liten oversikt
over tilstanden til gammen. Det er andre som veit mer om hva som mangler og hva som må
gjøres for å få gammen i god stand.
På et rent prinsipielt grunnlag er det av stor interesse å ha en gamme i nevnte område. Rent
historisk har utmarksressursene i området fra fjorden og inn til Tverrvannet – Soika vært
brukt og utnyttet av lokalbefolkningen innafor Lillestraumen. Her fisket man røye om våren
og sommeren. Om vinteren drev man jakt og fellefangst. Forsommeren var tida da man skar
never så langt inn i Kvænangsdalen som en fant bjørk, dvs. helt mot Tverrvannet. I hele
området førte man opp enkle gammer som man brukte ved jakt og fisk. Etter krigen forfalt
omtrent samtlige og gikk tilbake til naturen. På 1960 tallet og tidlig 70-tallet var noen av disse
inntakte, men i dag er flere falt sammen slik at de bare framstår som en forhøyning i
landskapet.
Gammene var gode å komme inn i ved regnvær og på kalde dager. De gav ly når en var langt
av gårde på neverskjæring i månedsskiftet juni/juli. Også om vinteren, når man drev
snarefangst, var disse gode å ha.
Kvalvannsgammen kan på samme måte gi ly og være en trygghet når man besøker området
rundt Tverrvannet. Den vitner om kontinuitet i bruken av naturen. Derfor synes styret for
Grendehuset at det er godt å ha gammen der. Spørsmålet blir om det er Grendehuset som skal
stå for alle utgiftene til oppgradering og drift. Vi må få et kvalifisert beløp på investeringer og
drift før vi går inn i avtalen. Laget må også få på plass avtaler om hvordan vedlikeholdet skal
gjøres.
Styret anser at vi ikke har mandat til å inngå avtalen slik den foreligger. Det er for mye
usikkerhet både om økonomi og ansvar til at styret kan undertegne det framlagte forslag til
avtale. Vi må også forholde oss til to andre parter, Statskog og Landskapsvern-området. Det
er to aktører som skal ha et ord med i laget både når det gjelder krav til vedlikehold og drift.
Styret i Kvænangsbotn Grendehus vil legge fram en positiv eller negativ innstilling overfor
årsmøtet. Hvordan innstillingen blir, avhenger av om vi får en forutsigbar avtale med hensyn
til økonomi og arbeidsforpliktelser. Styret oversender derfor denne uttalelsen til Statskog ved
Ann-Hege Hanstad og styret for Kvænangsbotn LVO ved Rune Benonisen. Til deres
orientering avvikles årsmøtet for Grendehuset etter påske (Se over).
Løkvik 1. mars 2022
Vennlig hilsen
Styret i Kvænangsbotn Grendehus v/Tryggve Enoksen, leder

