PROTOKOLL 16.12.2014
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Tirsdag 16. desember 2014.
Sted: Svanhovd
Juletallerken kl 17.00. Møtetid kl 18.00-20.45.
Anne Wikan fra Bioforsk Svanhovd var tilstede under sak 29/2014.
Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen (styreleder)
Kurt Wikan (nestleder)
Staal Nilsen (medlem)
Mariann W. Magga (medlem)
Aksel Emanuelsen (vara uten
stemmerett)

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Saksliste:
Sak 27/2014 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
a) Registrering av deltakere, Styret er beslutningsdyktig
b) Valg av underskrivere; Mariann Wollmann Magga og Kurt Wikan underskriver
protokollen.
c) Innkalling og saksliste ble godkjent
d) Protokollene fra styremøtene 20.10.2014 og 20.11.2014 ble godkjent.

Sak 28/2014 Orienteringssaker
a) Søknad om driftsbudsjett for Øvre Pasvik nasjonalparkstyre for 2015
-Nasjonalparkforvalter orienterte at Fylkesmannen har sendt samlesøknad for alle
nasjonalparkstyrene; søkt kr 230.000 for drift av Øvre Pasvik nasjonalparkstyre.
Styret slutter seg til budsjett og søknad.
b) Nasjonalparkforvalterne i Finnmark møte med FeFo den 18.12.14 i Lakselv,
-tatt til orientering.
c) Brev fra nasjonalparkstyrene i Finnmark til Fylkesmannen i Finnmark,
-tatt til orientering
d) Referat fra kontaktmøtet med GSV 19.11.2014,
-tatt til orientering
e) Interaktiv presentasjon av nasjonalparkene, Miljødirektoratet,
-tatt til orientering

Sak 29/2014 Informasjonspunkt Øvre Pasvik – Gjøkhotellet
Vedtak:
A) Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik vil på bakgrunn av forstudie
Informasjonspunkt Øvre Pasvik, i partnerskap med Øvre Pasvik
nasjonalparksenter melde sin interesse for Gjøkhotellet som informasjonspunkt
for Øvre Pasvik, overfor FeFo.
B) Partene har behov for mer tid for å arbeide med økonomien i prosjektet avhengig
av tilbakemeldinger som blir gitt fra FeFo. Det er behov for å skaffe tilveie
offentlig finansiering i prosjektet, og samtidig må forstudiens tanker om
driftsmodell for Gjøkhotellet utvikles.

Saksfremlegg
Dag Norum Rådgivning AS leverte den 8. desember 2014 sin forstudie på
Informasjonspunkt i Øvre Pasvik tilknyttet FeFos eiendom “Hotell Gjøken”. Forstudien er
finansiert med midler fra Miljødirektoratet. Prosjektet ble lyst ut til aktuelle leverandører,
og oppdraget ble gitt til Dag Norum Rådgivning gjennom styrevedtak 07/2014 i møte
24.03.2014.
Prosjektet er et samarbeid mellom Øvre Pasvik nasjonalparkstyre og Øvre Pasvik
nasjonalparksenter (Bioforsk Svanhovd). Det lå i kortene ved etableringen av Øvre
Pasvik nasjonalparksenter ved Svanhovd rundt år 2000, at det etter hvert skulle
etableres ett informasjonspunkt i Øvre Pasvik. Tanken var at informasjonspunktet kunne
være en satellitt for nasjonalparksenteret, med publikumstilbud nærmere verneområdene
i Øvre Pasvik. Nasjonalparkstyret ønsket med dette prosjektet å ta denne tanken videre.
Under etableringen av forprosjektet var FeFo positiv til å gjøre eiendommen
“Gjøkhotellet” tilgjengelig for verneområdeforvaltningen og nasjonalparksenteret i
framtiden. FeFo har imidlertid bedt om en avklaring om interesse for Gjøkhotellet innen
utgangen av 2014, av hensyn til nåværende leietaker. Nåværende leiekontrakt med
Radius utløper i 2015.
Eiendommen ble vurdert til å ha en svært god beliggenhet i forhold til verneområdene i
Øvre Pasvik, og har også form av et bygdetun med 3 verneverdige bygninger fra den
tidlige norske historien i området, fra 1880-1911.

Tidligere har nasjonalparkstyret engasjert Rolf Randa til å beskrive Gjøkhotellets
historikk, med blant annet nærmere beskrivelser av bygningene som er samlet i dette
tunet.
Faglig Rådgivende utvalg
I løpet av forstudien har Dag Norum hatt møter med mange lokale aktører i Pasvik, og
han har hatt to møter med Nasjonalparkstyret/Nasjonalparksenteret. Norum fikk
tilbakemelding om sin foreløpige rapport fra nasjonalparkstyrets Faglig rådgivende utvalg
(FRU) i møtet den 20.11.2014. Nasjonalparkforvalter oppfattet at FRU var svært positive
til Gjøkhotellet som et eventuelt Informasjonspunkt i Øvre Pasvik. FRU understreket at
tilbudene til publikum ikke måtte være i konkurranse med næringsaktører, samt at den
flotte beliggenheten i Øvre Pasvik med historikken knyttet til bygningene, var kvaliteter
som talte for Gjøkhotellet som Informasjonspunkt.
Konklusjon /anbefaling
I sin forstudie konkluderer Dag Norum med at det vil være formålstjenelig med å
etablere et informasjonspunkt for Øvre Pasvik. Norum anbefaler også å utrede Vaggetem
som mulig informasjonspunkt før endelig lokalisering besluttes. Norum skisserer også
investeringsbehov knyttet til etablering, og kostnader knyttet til drift av Gjøkhotellet som
Informasjonspunkt.
Vurdering
Nasjonalparkforvalter har drøftet forstudien med Øvre Pasvik nasjonalparksenter,
Svanhovd.
I forkant av etableringen av forprosjektet var aktuelle lokaliteter for informasjonspunktet
drøftet. Nasjonalparkstyret havnet tidlig på at Gjøkhotellet var en egnet lokalitet, med
sin nærhet til verneområdene, sin flotte beliggenhet i nærhet av offentlig vei og med sin
historikk knyttet til bygningene på tunet. Nasjonalparkstyrets Faglig rådgivende utvalg er
også positive til lokaliteten, slik at nasjonalparkforvalter ser ikke grunn til å utrede
alternative lokaliteter.
Øvre Pasvik nasjonalparksenter er positive til Gjøkhotellet som informasjonspunkt.
Imidlertid er det behov for å arbeide videre med forstudien fra Dag Norum, ikke minst
med tanke på økonomien i prosjektet.
Forslag til vedtak
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik vil på bakgrunn av forstudie Informasjonspunkt Øvre
Pasvik, i partnerskap med Øvre Pasvik nasjonalparksenter melde sin interesse for
Gjøkhotellet som Informasjonspunkt for Øvre Pasvik, overfor FeFo. Partene har behov for
mer tid for å arbeide med økonomien i prosjektet. Det er behov for å skaffe tilveie
offentlig finansiering i prosjektet, og samtidig må forstudiens tanker om driftsmodell for
Gjøkhotellet utvikles.
Styrets behandling
Nasjonalparkforvalter justerte sin innstilling slik at 2. setning lyder “Partene har behov
for mer tid for å arbeide med økonomien i prosjektet avhengig av tilbakemeldinger som
blir gitt fra FeFo.”
Vedtaket ble stemt over i 2 deler:
A)

(Vedtatt mot en stemme)

Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik vil på bakgrunn av forstudie
Informasjonspunkt Øvre Pasvik, i partnerskap med Øvre Pasvik
nasjonalparksenter melde sin interesse for Gjøkhotellet som Informasjonspunkt
for Øvre Pasvik, overfor FeFo.
B)

(Enstemmig vedtatt)

Partene har behov for mer tid for å arbeide med økonomien i prosjektet avhengig
av tilbakemeldinger som blir gitt fra FeFo. Det er behov for å skaffe tilveie
offentlig finansiering i prosjektet, og samtidig må forstudiens tanker om
driftsmodell for Gjøkhotellet utvikles.

Sak 30/2014 Bestillingsdialogen 2015
Vedtak:
Oppsyn og
besøksforvaltning

Følgende tiltak søkes finansiert over bestillingsdialogen 2015
Hemmingkoia, reparasjon oppsynshytte, ble ikke
prioritert i 2014 pga manglende midler
Konttori, reparasjon langs kultursti

Kr 300.000

Ny utedo Grensefossmoen
Gapahuk Treriksrøysa
Fast leirplass padlere i Ellennvann, fastland
Tilbud om guidet tur fra Sortbrysttjern til Nellim
Kartleggingovervåking

Kartlegging biologisk mangfold og kulturspor i Øvre
Pasvik nasjonalpark, etter samme mal som i
landskapsvernområdet
Overvåking av slitasje på vegetasjon

Kr 200.000

Historiske stedsnavn
Informasjon

Årlig skjøtsel og
besøksforvaltning

Ny verneplakat, -lokalitetsplakat Grensefoss
Informasjonspunkt Gjøkhotellet

Kr 75.000

Naturveiledning; “Bli med en forsker”
Kompetanseoverføring grunnskoler/videregående
skoler i forbindelse med natur- og kulturkartlegging

Kr 50.000

Vedlikehold av adkomstveger
Utkjøring ved og gass
Opprydning gjerder og krigsavfall

Kr 100.000

Stikking skitrase
SUM

Kr 725.000

Styrets behandling
I tillegg til tiltakene som har kommet fram i dialog med lokalt SNO og tiltaksplanen,
ønsker styret å føye til et naturveiledningstiltak for skoleverket med et beløp på kr
50.000
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med tilføyelsen som framkom under styremøtet.

_________________________
Karine Emanuelsen leder

Rett protokoll bekreftes

___________________________
Mariann W. Magga

__________________________
Kurt Wikan

