PROTOKOLL 07.06.2013
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Fredag 07. juni 2013
Sted: Bioforsk Svanhovd, Svanvik
Møtetid: 11.00-15.00, lunsj kl. 12.00-12.45.
Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen (styreleder)
Kurt Wikan (nestleder)
Geir Mortensen (vara for Mariann W.
Magga)
Aksel Emanuelsen (vara med talerett)
Meldt
Monicaforfall:
Hauge Stiansen (vara for
Mariann W. Magga og Staal Nilsen

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Saksliste:
Sak 18/2013 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
a)
b)
c)
d)

Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet
Kurt Wikan og Geir Mortensen underskriver protokollen
Innkalling og saksliste ble godkjent
Protokoll fra styremøtet 18.04.2013 ble godkjent

Sak 19/2013 Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)

Invitasjon til nasjonalparkkonferanse, Trondheim 5. november 2013 ble referert.
FeFos tilskudd til fjerning av krigsetterlatenskaper (inntil kr 50.000) ble referert.
Program for 11.06.13, reevaluering av Pasvik-Inare Trilaterale Park, ble referert.
Program for MONA-samling i Pasvik 12.-14.06.13, ble referert.
Avgjørelse i klagesak fra Blåfjella_Skjækerfjella nasjonalpark, -hensyn til
reindrifta, ble referert
f) ABCG Heritage, referat fra arbeidsgruppemøte 21.05.13 (engelsk), ble referert.
g) Møteplan for nasjonalparkstyret 2. halvår 2013. Ved behov blir det styremøte
26.08. Datoer for styrebefaring i Øvre Pasvik blir 17.-18.09.13.
Nasjonalparksamling i Trondheim 5-6.11.13
h) Økonomioversikt i store trekk ble presentert.
i) Nasjonalparkforvalter orienterte fra feltarbeid våren 2013.
Orienteringssakene ble tatt til etteretning.

Sak 20/2013 Pasvikdalen Næringsråd ønsker plass i Faglig Rådgivende
utvalg
Pasvikdalen næringsråd er revitalisert, og de har henvendt seg til styreleder og bedt om
å få en plass i det Faglig Rådgivende utvalget for Øvre Pasvik nasjonalparkstyre.
Bakgrunn
I vedtektene for nasjonalparkstyret heter det:

I nasjonalparkstyrets aller første møte 29.04.2011, ble det vedtatt å nedsette et Faglig
rådgivende utvalg, som sak 6. I vedtaket ble dagens 10 institusjoner i utvalget, invitert
til å delta med 2 representanter hver, en av hvert kjønn.
Pasvikdalens næringsråd var på den tiden ikke aktiv. Nå som organisasjonen er
revitalisert, vurderer nasjonalparkforvalter næringsrådet som en viktig aktør å få med i
det faglige rådgivende utvalget.
Vedtak
Pasvikdalen næringsråd inviteres til å delta med 2 representanter, en av hvert kjønn, i
nasjonalparkstyrets Faglig rådgivende utvalg.

Sak 21/2013 Grovskisse til ny forvaltningsplan for Øvre Pasvik
nasjonalpark og –landskapsvernområde.
Nasjonalparkstyret drøftet det første utkastet til rullering av forvaltningsplanen.
Utgangspunktet er at dagens forvaltningsplan vil gjelde hvis ikke konkrete endringer
tas inn under revisjonen.
Vedtak
Utkast til rullering av forvaltningsplanen for Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik
landskapsvernområde tas til etteretning. Nasjonalparkforvalter jobber videre med
dokumentet og neste gjennomgang bør være sammen med Faglig rådgivende utvalg.
Alle varamedlemmene innkalles til kommende møter om rullering av forvaltningsplanen,
på like vilkår med faste styremedlemmer

_________________________
Karine Emanuelsen, styreleder

Rett protokoll bekreftes

___________________________
Kurt Wikan

__________________________
Geir Mortensen

