PROTOKOLL 04.03.2013
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Mandag 04.03.2013
Sted: Bioforsk Svanhovd, Svanvik
Møtetid: 13.00-17.00, lunsj kl. 12.10-12.40. Møtetid 3,5 timer
Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen (styreleder)
Kurt Wikan (nestleder)
Mariann W. Magga

Meldt forfall:
Staal Nilsen

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Saksliste:
Sak 8/2013 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
a)
b)
c)
d)

Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet.
Mariann Wollmann Magga og Kurt Wikan undertegner protokollen.
Innkalling ble godkjent.
Protokoll fra styremøtet 01.02.2013 ble godkjent, med en endring i sak 1/2013
pkt c) hvor navn på forslagsstiller om tilleggssak 6/2013 ansees som unødvendig.

Sak 9/2013 Orienteringssaker
a) Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i
verneområdene, brev fra Miljøverndepartementet datert 14.11.2012. Til
orientering..
b) ABCG Heritage prosjekt, referat fra styringsgruppemøte desember 2012. Kurt
Wikan orienterte.
c) ABCG Heritage prosjekt, brev datert 11.10.2012 vedrørende nasjonalparkforvalter
som vararepresentant til styringsgruppen. Styret ser det som naturlig at
nasjonalparkforvalter er vara til slike utvalg.

Sak 10/2013 Konkurranse om utforming av informasjonstavle
Dette ble behandlet som sak 5/2013 i styremøtet 01.02.2013. Konkurransen er
annonsert Sør-Varanger Avis, Finnmarken, på hjemmesiden til Fylkesmannen i Finnmark
og nasjonalparkstyrets egen hjemmeside.

Vedtak
Styret for Øvre Pasvik nasjonalpark vil presentere innkomne forslag til ny utforming av
informasjonstavler for styrets Faglige rådgivende utvalg i møtet 4. mars 2013. Styret vil
kåre vinner av konkurransen direkte i etterkant av dette møtet.
Nasjonalparkstyret synes at alle innkomne forslag var interessante. Det var en bra
spennvidde, som la grunnlaget for en svært god diskusjon om framtidig utforming av
informasjonstavler tilknyttet verneområdene i Øvre Pasvik.
Etter møtet med det Faglige rådgivende utvalget vedtok nasjonalparkstyret å kåre
forslaget med bruk av slede fra Ben Arne Sotkajærvi, som vinner av konkurransen.
Styret vurderte forslaget om bruk av slede som en original og nytenkende ide for
utforming av informasjonstavler. Slede er et tradisjonelt redskap, som igjennom tidene
er brukt av alle folkegrupper i Pasvikdalen, og er i bruk fremdeles.
Sleden har hatt et variert bruksområde og dermed ulike utforminger. Enkelte sledetyper
som er påvirket av sibirske tundrasleder, er karakteristiske for Pasvikdalen. Styret
vurderer vinnerforslaget til å være funksjonell, og ha en tilknytning til Pasvikdalens
natur- og kulturhistorie.

Bakgrunn
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre ønsker forslag på nye informasjonstavler for Øvre Pasvik
nasjonalpark og -landskapsvernområde. Materialbruk og form skal ha tilknytning til lokal
kultur og natur, og tavlene må være funksjonelle.
Fristen ble satt til 1. mars 2013. Beste forslag premieres med kr 5000,-. Ved flere enn 5
forslag kåres det også andreplass som premieres med kr 1000,Målet er å få fram ideer på informasjonstavler med et utseende som har en tilknytning til
Pasvikdalens natur og kultur. Dagens tavler er standardiserte og kan sees i forbindelse
med naturinformasjon mv, i hele landet. De nye tavlene skal supplere, og etterhvert
erstatte de eksisterende tavlene når de slites ut.

På tavlene skal verneplakaten for Øvre Pasvik nasjonalpark og –landskapsvernområde
plasseres. Verneplakaten gir besøkende informasjon om vernebestemmelsene, om stier
og åpne koier, samt om natur- og kulturhistorie. Plakatens størrelse: 100 cm høy og 70
cm bred.
Nasjonalparkstyret ønsker forslag med tegninger og kort begrunnelse. Styret forbeholder
seg retten til å benytte ideer fra alle forslagene som kommer inn.

Det kom 3 forslag innen fristen:

Sak 11/2013 Revisjon av forvaltningsplanen før Øvre Pasvik
nasjonalpark og -landskapsvernområde
Gjeldende forvaltningsplan ble godkjent av Direktoratet for naturforvaltning (DN) i april 2009.
Nasjonalparkstyret behandlet oppfølging av forvaltningsplanen som sak 22/2011 i sitt møte
12. desember 2011, med følgende vedtak:
“Nasjonalparkstyret vedtar å starte en rullering av forvaltningsplanen for Øvre Pasvik nasjonalpark
med landskapsvernområde i 2012. Framdriften i arbeidet vil avhenge av finansieringen. Styret tar
sikte på en framtidig forvaltningsplan med en varighet på inntil 10 år, med årlige oppdateringer av
tiltaksdelen og oppdatering av bevaringsmål etter behov.”
I midten av oktober 2012 ble oppstart av revisjon annonsert i Sør-Varanger avis,
Finnmarken og på nasjonalparkstyrets hjemmeside. Styret satte 15.11.12 som frist for
innspill og merknader til oppstartmeldingen.
Nasjonalparkstyret arrangerte et åpent møte om revisjonen den 22.10.12 på Bioforsk
Svanhovd. Her deltok ca. 50 personer, referatet ligger på styrets hjemmeside
Det kom 3 innspill til oppstartmeldingen, disse er oppsummert i vedlagte notat om
revisjonen, som er sendt ut til styrets Faglig rådgivende utvalg. Nasjonalparkstyret skal
møte sitt rådgivende utvalg etter dagens styremøtet. Dette møtet forberedes under
styremøtet. Videre framdrift er utarbeiding av et planutkast fram til faglig godkjenning av
DN, før sommerferien. Det vil være behov for arbeidsmøter med sentrale brukere og
samarbeidsparter videre i prosessen fram til et planutkast.
Vedtak i saken
Tatt til orientering

_________________________
Karine Emanuelsen, styreleder

Rett protokoll bekreftes

___________________________
Mariann Wollmann Magga

__________________________
Kurt Wikan

