Innkalling til styremøte 04.05. 2016 i Øvre Pasvik
nasjonalparkstyre /Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Sted: NIBIO Svanhovd/Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Svanvik
Tidspunkt: Onsdag 04. mai 2016 kl. 11.00. Møtet starter med lunsj.
SAKSLISTE:







Sak 09/2016 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
Sak 10/2016 Orienteringssaker
Sak 11/2016 Øvre Pasvik landskapsvernområde,
Forsvarsbygg/Skifte eiendom søker tillatelse om tiltak i i
forbindelse med fjerning av Gjøkåsen grensestasjon
Sak 12/2016 Møte i Vegrådet for skogsbilvegene i Pasvik
Sak 13/2016 Norsk Institutt For Naturforskning (NINA) søker
tillatelse til å lande med helikopter og fangst/merking av
rovfugler

Sak 09/2016 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
a) Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet
b) Valg av underskriver av protokoll
c) Godkjenning av innkalling og saksliste
d) Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.04.16
Sak 10/2016 Orienteringssaker
a. Pasviksseminar III, 31. mai 2016 kl. 09.00-17.00, Svanhovd. Status
forurensning, helse og matsikkerhet i grenseområdet
b. Møtet med Rådgivende utvalg 06.04.16
c. Eventuelt
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Sak 11/2016 Øvre Pasvik landskapsvernområde, Forsvarsbygg/Skifte
eiendom søker tillatelse om tiltak i i forbindelse med fjerning av
Gjøkåsen grensestasjon
I to separate henvendelse fra Forsvarsbygg/Skifte eiendom (FBSE) søkes det om
tiltak i Øvre Pasvik landskapsvernområde. Begge henger sammen med
nedleggingen av Gjøkåsen grensestasjon i 2014. Det ene tiltaket er
miljøkartlegging av skytebanen i det nærliggende grustaket i 2016 i forhold til en
risikovurdering og tiltaksplan som eventuelt utføres i 2017 (e-post datert
19.04.2016), og det andre tiltaket er fjerning av 6 stillinger, fjerning av en bru
over Gjøkbekken og fjerning av en skivebu ved den omtalte skytebanen (brev
datert 01.04.2016). Det siste prosjektet ledes av Kongsberg Prosjektservice på
vegne av FBSE. Kongsberg prosjektservice beskriver stillingene som nedgravde
stillinger utført i kreosotimpregnert virke. Etter kartlegging utført av Norconsult,
vil miljøfarlig avfall og treverk leveres mottak. Deretter vil stillingene fylles igjen
med tidligere utgravde masser. Overflaten tilpasses landskapet og de foreslår at
området får gro til på en naturlig måte.
Det vil bli brukt egnet maskinutrustning og spor i terrenget vil bli slettet når
arbeidet avsluttes. Alle arbeider planlegges gjort sommeren 2016.
Forvalter vurderer dette til nødvendig etterarbeid i forbindelse med nedleggingen
og rivningen av Gjøkåsen grensestasjon. Da fikk FBSE i sak 13/2014 den
30.05.2014, dispensasjon fra nasjonalparkstyret til å rive Gjøkåsen
grensestasjon. I vilkår nr. 7 til denne tillatelsen ba styret FBSE «om å kartlegge
og gjennomføre tiltak for å avslutte og sanere spor, eventuell forsøpling og
forurensning, fra aktivitet som opphører med nedlegging av Gjøkåsen
grensestasjon som forlegning. Dette gjelder blant annet kjørespor og
forurensning fra skyteaktivitet. Styret ber om rapport fra slik kartlegging innen 1.
september 2015.»
Forvalter har etter rivningen hatt en god dialog med Norconsult som lokalt
ansvarshavende i forhold til rivning og gjenlegging av tomta. Videre har forvalter
vært på befaring med miljøvernoffiser ved GSV og lokalt SNO. Det var enighet
om at både forvalter og GSV skulle rapportere behov for sanering av gamle
stillinger og nødvendigheten av miljøundersøkelser ved skytebanen til FBSE.
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik vurderte i 2014 at rivningen av stasjonen mv.
ikke var i strid med verneformålet i Øvre Pasvik landskapsvernområde og heller
ikke ville påvirke verneverdiene negativt. Vurderingen var heller at tiltaket førte
området til en tilstand og bruk som er mer i tråd med verneformålet. Tidligere
praksis etter forvaltningsplanen for Øvre Pasvik landskapsvernområde, med
fjerning av utrangerte bygg brukt av grensevakta, ga også en presedens til fordel
for tiltaket.

2

Forslag til vedtak
Styret før Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde viser
til dispensasjon gitt i sak 13/2014 til rivning av Gjøkåsen grensestasjon mv.
Styret viser også til kontakt forvalter har hatt med GSV ved miljøvernoffiser og
mot FBSE. Styret synes det er svært positivt at FBSE nå prosjekterer det
nødvendig etterarbeidet i forbindelse med rivningen og nedleggingen av
Gjøkåsen grensestasjon som forlegning.
Arbeidet med miljøkartlegging av skytebanen med eventuelle nødvendige tiltak,
og sanering av stillinger, bru og skivebu tilknyttet tidligere Gjøkåsen
grensestasjon i Øvre Pasvik landskapsvernområde vurderer styret å være
innenfor dispensasjon gitt den 30.05.2014 i sak 13/2014. Styret viser derfor til
denne, og spesielt til vilkår nr. 7. Her vil styret igjen be FBSE å kartlegge og
legge igjen også kjørespor knyttet til tidligere militære aktiviteter i stasjonens
næromåder. Styret minner også om vilkår nr. 6 hvor nasjonalparkforvalter
gjennom befaringer skal godkjenne planer for- og ferdigstillelse av tilbakeføring
av landskapet etter rivning.

Sak 12/2016 Møte i Vegrådet for skogsbilvegene i Pasvik
FeFo som et sekretariat, inviterer Vegrådet til møte den 19. mai i Kirkenes, se
vedlegg. Nasjonalparkstyret er medlem i Vegrådet, og har spesiell prioritet på
oppgradering og vedlikehold av Grensefossvegen og Sortbrysttjernvegen som
innfallsårer for besøkende til Øvre Pasvik nasjonalpark.
Andre medlemmer er FeFo, Sør-Varanger kommune, Garnisonen i Sør-Varanger,
Pasvikdalens Nærings- og utviklingsråd. Skogbruksmyndighetene bidrar også til
finansering av arbeidet.
Det legges opp til en diskusjon i styremøtet om med bruk av styrets tiltaksmidler
i forbindelse med prosjekter i regi av Vegrådet.

Sak 13/2016 Norsk Institutt For Naturforskning (NINA) søker tillatelse
til å lande med helikopter og fangst/merking av rovfugler
Vedlagte søknad kom nettopp inn. Forvalter vil presentere saken under
styremøtet.
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