PROTOKOLL 24.03.2014
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Mandag 24. mars 2014 kl. 14.00
Sted: Bioforsk Svanhovd/Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Svanvik
Møtetid: kl. 14.00 til middag kl. 17.00. Fra kl. 18.00 til 20.30 møte med Faglig
rådgivende utvalg om rullering av forvaltningsplan

Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen (styreleder)
Kurt Wikan (nestleder)
Mariann W. Magga (medlem)
Geir Mortensen og Aksel Emanuelsen
(vara med talerett)
Meldt forfall:
Staal Nilsen

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Saksliste:
Sak 05/2014 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
Protokollen fra styremøtet 24.02 utsettes til neste styremøte

Sak 06/14 Orienteringssaker
a) Referat fra arbeidsgruppemøte i Enare-Pasvik trilaterale Park, Enare 27. februar,
tatt til orientering
b) Riksrevisjonens rapport om forvaltning av nasjonalparker, tatt til orientering
c) Eventuelt; -Det må tas kontakt med Sametinget for å avklare konsultasjon i
forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Øvre Pasvik nasjonalpark og
Øvre Pasvik landskapsvernområde

Sak 07/2014 Tilbud om å utføre et forprosjekt Informasjonspunkt Øvre
Pasvik; Gjøkhotellet
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre fikk i 2013 en ekstratildeling på kr 60.000 for en forstudie
på å etablere Gjøkhotellet i Øvre Pasvik som et informasjonspunkt. Prosjektet er i
samarbeid med Øvre Pasvik nasjonalparksenter.

Vedtak:
Etter samråd med Øvre Pasvik nasjonalparksenter vedtar Øvre Pasvik nasjonalparkstyre
å gi oppdraget med Forstudie informasjonspunkt Øvre Pasvik til Dag Norum rådgivning,
innenfor rammen av kr 48.000 eksl. mva.
Nasjonalparkforvalter inngår nærmere avtale med bedriften, og administrerer prosessen
videre i samråd med Øvre Pasvik nasjonalparksenter og FeFo.

Bakgrunn
Nasjonalparkforvalter sendte 26.02.14 ut forespørsel om tilbud til 3 aktuelle konsulenter,
med frist 19.03.14. Vedlagt forespørselen var en beskrivelse av bygningene med vekt på
verneverdige bygg, på Gjøkhotellet, som er utarbeidet av Rolf Randa for
nasjonalparkstyret (vedlagt). FeFo som eier av Gjøkhotellet, er holdt løpende orientert
om prosessen.
Kjetil Langseth bedriftsrådgivning opplyste at han ikke kom til å gi tilbud fordi dette var
utenom hans kompetansefelt. Innen fristen kom det tilbud fra Dag Norum rådgivning
(vedlagt) og Kirkenes næringshage. Begge hadde tatt forbehold om redusert omfang i
forhold til kravspesifikasjonen siden de vurderte at den økonomiske rammen var lav.
Kirkenes næringshage tok også forbehold om at dere tilbud ikke var i konkurranse med
egen medlemsbedrift. Siden Dag Norum rådgivning er en medlemsbedrift i Kirkenes
næringshage, foreligger det i realiteten kun ett tilbud.
Vurdering
Nasjonalparkforvalter har drøftet det aktuelle tilbudet med Øvre Pasvik
nasjonalparksenter, og vi er enige om at aktuelle tilbud har fanget opp kjernen i vår
etterspørsel. Norum har bred bakgrunn innen utvikling av reiseliv og natur- og
kulturnæringer. I tilbudet opplyser han at oppdraget kan utføres i perioden 1. juni til 1.
oktober 2014. Dette er uproblematisk siden Gjøkhotellet er bortfestet ut 2015.
Forslag til vedtak
Enstemmig vedtatt

Sak 08/2014

Bestillingsdialogen 2014, prioritering av prosjekter

Etter samråd med SNO-lokalt søkte Øvre Pasvik nasjonalparkstyre kr 760.000 på 6 ulike
prosjekt for 2014; jf. vedtak i sak 30.2013 den 12.12.2014.
I uke 12 kom tildelingsbrevet fra SNO-sentralt/Miljødirektoratet. Øvre Pasvik
nasjonalparkstyre fikk en tildeling på kr 450.000 til prosjekter, samt kr 30.000 til
forvaltningsplanen. Det er ikke tildelt frie midler i år, men det er åpnet for at
nasjonalparkstyret kan omdisponere mindre summer til annet enn de innmeldte
prosjekter.
Nasjonalparkforvalter har i samråd med lokalt SNO laget følgende forslag til fordeling av
tildelte midler, hvor en pott på kr 50.000 foreløpig er udisponert.

Prosjekt

Opprinnelig søknad

Forslag om vedtak

Kr 400.000

Kr 200.000

Hemingkoia i nasjonalparken
(oppsynshytte), opprustning

Kr 100.000

Utsettes

Kartlegge kulturspor i furutrær/
biologisk mangfold i Øvre Pasvik
nasjonalpark.

Kr 150.000

Kr 100.000

Vedlikehold av tilkomstveier,
bidrag til veirådet med prioritering
av Grensefoss- og
Sortbrysttjernvegene

Kr 50.000

Kr 40.000

Telling av besøkende/tellematte

Kr 45.000

Kr 45.000

Innkjøp ved og gass

Kr 15.000

Kr 15.000

Kr 760.000

Kr 400.000

Porten til Treriksrøysa
Opparbeidelse etter plan
utarbeidet av arkitekter

SUM

Vedtak (enstemmig som innstilling)
Etter samråd med lokalt SNO fordeler nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik nasjonalpark
tildelte midler over bestillingsdialogen 2014 med kr 400.000 på 5 prosjekter som innstilt,
med et foreløpig udisponert beløp på kr 50.000.
Nasjonalparkforvalter kan i samråd med styreleder bruke de udisponerte midlene til
uforutsette tiltak og utgifter, og de tildelte kr 30.000 til forvaltningsplanen for Øvre
Pasvik nasjonalpark og –landskapsvernområde.

_________________________
Karine Emanuelsen, styreleder
Rett protokoll bekreftes

___________________________
Kurt Wikan

__________________________
Mariann W. Magga

