PROTOKOLL 12.12.2013
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Torsdag 12. desember 2013
Sted: Bioforsk Svanhovd/Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Svanvik
Møtetid: 10.00 – 16.00. Juletallerken kl 14.00
Kjersti Wikan fra Øvre Pasvik nasjonalparksenter var invitert, men kunne ikke møte. Jørn
Monsen fra SNO deltok på møtet, jf behandling av sak 30/2013 Bestillingsdialogen 2014.
Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen (styreleder)
Kurt Wikan (nestleder)
Mariann W. Magga)
Geir Mortensen (vara med talerett)
Aksel Emanuelsen (vara med talerett)
Meldt
forfall:
)
Staal Nilsen og Monica Hauge Stiansen

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Saksliste:
Sak 26/2013 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
a)
b)
c)
d)

Registrering av deltakere, styret er beslutning.
Kurt Wikan og Mariann W. Magga underskriver protokollen
Innkalling og saksliste ble godkjent
Protokollene fra 07.06.2013 og 17.09.2013 ble godkjent, med en korrigering av
en dato fra møtet den 17.09.2013.

Sak 27/2013 Orienteringssaker
a) Resultatene fra helikoptertaksering sangsvane Øvre Pasvik den 20.07.13 ble
gjennomgått.
b) Det ble orientert om padleaktiviteten i Øvre Pasvik nasjonalpark for 2013.
c) Årets kartlegging av kulturspor og biologisk mangfold i ØP landskapsvernområde
er under rapportering fra Asplan Viak.
d) Sluttrapport og kostnader ved fjerning av gifttønner ved Gjøkåsen i Øvre Pasvik
landskapsvernområde ble tatt til orientering.
e) Innspillet til SVK planprogram ved rullering av kommuneplanenes arealdel i
forhold til Hensynssoner til verneområdene i Øvre Pasvik ble referert.
f) Anbefalinger fra det trilaterale “Bird-seminar” på Svanhovd 16.10.13, ble referert.
g) Referat fra kontaktmøte GSV 12.11.13 ble gjenomgått.
h) Styret ble orientert om oppdrag fra Miljødirektoratet på oppdatering av truethetskategori i Naturbase for verneområdene.
i) Arbeidet og fremdriften i det trilaterale prosjektet ABCG Heritage, bl.a. med
vandreutstilling og film, ble referert. Styret foreslo SV-bibliotek, Kirkenes
videregående skole, grensestasjon Svanvik og informasjonspunkt Øvre Pasvik
som aktuelle steder for vandreutstillingen.
j) Økonomioversikt 2013 ble fremlagt på møtet og tatt til orientering.
k) Rullering forvaltningsplan, fremdrift tatt til orientering.
l) Eventuelt; ingen saker.

Sak 28/2013 Forprosjekt – Porten til Treriksrøysa
Nasjonalparkforvalter hadde sendt ut forespørsel om tilbud på arbeidet med å utarbeide
en plan for Porten til Treriksrøysa til 3 arkitektfirma med frist mandag 09.12.13. Under
styremøtet 12.12.2013, ble de innkomne tilbudene fra Biotope AS arkitekt & natur,
Rambøll Norge AS og Asplan Viak gjennomgått av styret.
I grunnlaget for tilbudsrunden het det:
Det skal etableres samordnet informasjonsskilting med politi og grensevakt, opplegg for parkering, renovasjon,
områdeavgrensning og tilrettelagt rasteplass med værskydd, utedo, benker og ildsted. Nasjonalparkstyret
ønsker utforminger som vektlegger Pasvikdalens natur- og kulturhistorie, som også kan danne grunnlag for en
gjenkjennbar profil for annen tilrettelegging. Denne innfallsporten skal preges av arkitektonisk utforming av
høy kvalitet, som settes i et relieff eller sammenheng med områdets natur- og kulturkvaliteter. Formgivning og
design skal ta hensyn til den fremtidige drift og vedlikehold, samt andre aktørers behov. Det kan være behov
for samlingspunkt for større grupper, startpunkt for guidede turer, grensevaktas behov mv.
Nasjonale føringer på profilering av naturvernområder skal ivaretas.
Nasjonalparkstyret ber om tilbud med referanser, på å utarbeide et forprosjekt, med en økonomisk ramme på
kr 50.000 inkl avgifter. Det påregnes 1 møte mellom nasjonalparkstyret og valgt leverandør, i Pasvik.
Leveransen skal inneholde løsningsforslag av tilstrekkelig kvalitet til å brukes som byggesøknad. Leveransen kan
utvides gitt tilgjengelige økonomiske rammer fremover.
Rambøll hadde gitt tilbakemelding om at denne rammen ble for liten, og ble bedt om å
komme med et tilbud på fritt grunnlag mht økonomi. Tilbudet fra Rambøll kom på kr
79.000 eksl. mva. De øvrige to tilbudene var på kr 50.000 inkl avgifter.
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik er svært tilfreds med at det kom inn 3 tilbud på
oppdraget fra firma med høy kompetanse og relevante referanser. Styrets vurdering er
at alle tilbyderne i utgangspunktet er aktuelle.

I den videre vurderingen tar ikke styret med tilbudet fra Rambøll siden det er 2 aktuelle
tilbydere nærmere den økonomiske rammen på kr 50.000 inkl. avgifter.
Styret har vurdert kvaliteten på tilbudet i forhold til kravene og ønskene i utlysningen.
Asplan Viak vil bruke en gruppe av landskapsarkitekter med bistand fra vegingeniør på
prosjektet. Kostnadsberegning inngår ikke i tilbudet, som har et antydet honorar rundt kr
45.000,- + reisekostnader etter statens satser. Biotope AS vil bruke arkitekter, og levere
anslagsvise materiallister og anslag på byggekostnader, til en fastpris på kr 50.000,-.
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik har merket seg at Biotope viser stor forståelse for
oppdraget gjennom vektlegging av pasvikfurua som hovedmateriale i anlegget,
interessante grep for å skape gode opplevelser for besøkende til området, samt tilbud om
å integrere en liten fugleforingsplass, for å øke naturopplevelsen ved anlegget.
Vedtak
Etter en samlet vurdering vedtar nasjonalparkstyret å gi oppdraget til Biotope AS. Styret
vektlegger Biotopes forståelse av oppdraget, herunder bruk av pasvikfuru som
hovedmateriale og forslag om en fugleforingsplass på anlegget, i tillegg til forutsigbar
økonomi gjennom fastpris innenfor de gitte rammene og komplett leveranse med
kostnadsoverslag fram til byggesaksbehandling.

Sak 29/2013 Informasjonspunkt Øvre Pasvik
Som en oppfølging av sak 23/2013 b) fra styremøtet 17.09.2013, har
nasjonalparkforvalter vært i kontakt med Øvre Pasvik nasjonalparksenter,
Finnmarkseiendommen og Miljødirektoratet.
Nasjonalparksenteret er interessert i en nærmere utredning om et informasjonspunkt ved
Hotell Gjøken. Finnmarkseiendommen ser Øvre Pasvik nasjonalparkstyre og
nasjonalparksenteret sine behov i Øvre Pasvik, og er positive til å drøfte dette videre.
Miljødirektoratet utlyste i høst midler til utvikling av forvaltningsknutepunkt for 2013,
med frist 10.10.2013. I samråd med styreleder ble det sendte en søknad på kr 50.000
(totalkostnad kr 60.000) på å utrede nærmere kost/nytteverdien av et
informasjonsknutepunkt ved Hotell Gjøken, se vedlegg. Nasjonalparkstyret har ikke fått
formelt svar enda, men det er bekreftet uformelt at søknaden er innvilget.
Vedtak
Nasjonalparkstyret før Øvre Pasvik ønsker i dialog med Øvre Pasvik nasjonalparksenter å
utrede behovet for et informasjonspunkt lokalisert i Øvre Pasvik, lokalisert til Hotell
Gjøken. Det vil være behov for å nytte eksterne utreder etter innhenting av tilbud.
Utredningen må vurdere nytten i forhold til forvaltning, oppsyn og skjøtsel av
verneverdiene, og nytten i forhold til publikumsforvaltning og naturveiledning, samt
utvikling og vedlikehold av infrastruktur. Utredningen må gi en vurdering av eventuell
nytte for andre aktører, herunder Fylkesmannen i Finnmark (Pasvik naturreservat),
Finnmarkseiendommen og lokalt næringsliv og reiseliv knyttet til verneområdene.
Utreder må også beskrive regelverk og eventuelle nødvendige tiltak ved lokaliteten i
forhold til å kunne tilby publikum enkel servering og overnatting, herunder universell
utforming.

Sak 30/2013 Bestillingsdialogen 2014
Nasjonalparkforvalter har drøftet aktuelle tiltak der det er behov for økonomiske midler
med SNO lokalt.
Søknadsfrist til SNO sentralt er 10.01.2014.
Nasjonalparkforvalter orienterte at opprustning av Ellenvannskoia med ny ovn og pipe,
samt 2 nye vinduer nå er finansiert over 2013 budsjettet. I dialog med lokalt SNO ønsker
styret å supplere innstillingen med søknad om midler til vedlikehold av skogsveiene inn
mot nasjonalparken, samt innkjøp av ferdselsteller.
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik søker følgende prosjekter og summer over
bestillingsdialogen for 2014

Prosjekt
Etablering av innfallsport til
Øvre Pasvik nasjonalpark;
Porten til Treriksrøysa
Hemingkoia i
nasjonalparken
(oppsynshytte)
Kartlegge kulturspor i
furutrær/ biologisk
mangfold i Øvre Pasvik
nasjonalpark.

Tiltak
Etter plan utarbeidet av
arkitekt

Beløp
Kr 400.000

Ny kledning utvendig
Ny ovn og pipe

Kr 100.000

Kartleggingen etter samme
mal som i
landskapsvernområdet
(Over 3 år-kostnad 1. år)

Kr 150.000

Vedlikehold av tilkomstveier

Bidra økonomisk i Vegrådet
for Pasvik, med vekt på
skogsvegene til
Sortbrysttjern og
Grensefoss
Innkjøp av ferdselsteller
Til de åpne koiene og
tilrettelagte leirsteder

Kr 50.000

Telling av besøkende
Innkjøp ved og gass
SUM

Kr 45.000
Kr 15.000
Kr 760.000

_________________________
Karine Emanuelsen, styreleder
Rett protokoll bekreftes

___________________________
Kurt Wikan

__________________________
Mariann Wollmann Magga

