PROTOKOLL 14. desember 2015
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Mandag 14.12. 2015.
Sted: Svanhovd
Møtetid kl. 10.00-15.00, juletallerken kl. 11.30-12.00.
Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen (styreleder)
Kurt Wikan (nestleder)
Ola Johansen (vara)
Aksel Emanuelsen (vara), uten
stemmerett
Forfall:
Staal Nilsen (medlem)
Mariann W. Magga (medlem)

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Sak 31/2015 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
a) Registrering av deltakere, Styret er beslutningsdyktig
b) Valg av underskrivere; Ola Johansen og Kurt Wikan underskriver protokollen.
c) Innkalling og saksliste ble godkjent.
d) Protokollen fra styremøtet 29.10.2015 ble godkjent.

Sak 32/2015 Orienteringssaker
a. Guidet tur Piilola-stien 2016, vedlagt bidrag fra Fylkesmannen
b. Gjøkhotellet som framtidig informasjonspunkt, status og videre arbeid, vedlagt
brev til FeFo-styret
c. Kontaktmøte med GSV 09.12.2015, vedlagt saksliste
d. Informasjon fra Miljødirektoratet om registrering i Enhetsregisteret, vedlegg
e. Ringmerking av fugler Øvre Pasvik 2015, vedlagt rapport
f. Møteplan 2016, opplæring og felles møte nasjonalparkstyrer i Finnmark
g. Driftsmidler nasjonalparkstyret 2016
h. Bruk av droner i verneområdene
i. Eventuelt, her ble Svanhovd NIBIOS/Øvre Pasvik besøkssenter sin rapport fra
åpningen av Porten til Treriksrøysa, referert.

Sak 33/2015 Behov for årsmelding fra Øvre Pasvik nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret ba i styremøtet 29.10.15 om å få dette som egen sak i neste
styremøte.
Styret diskuterte behov og eventuelle målgrupper for en årsmelding under møtet.
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik ser foreløpig ikke behov for å utarbeide årsmelding.
Imidlertid ønsker styret å gi sitt Faglig rådgivende utvalg (FRU) en oppsummering av
viktige saker og høydepunkter fra forrige år, under sitt første møte med FRU i det nye
året.

SAK 34/2015 Bestillingsdialogen 2016
Forvalter hadde i forkant drøftet aktuelle tiltak med behov for økonomiske midler
med SNO lokalt og forslo å søke finansiering over bestillingsdialogen for følgende
prosjekt; (se tabell neste side)

Prioritet

1.

Tiltak

Kartlegging; biologisk mangfold,
kulturspor i furu

Sum inkl.
mva

50.000

Merknader

Tilskudd kr 100.000 fra Sametinget;
Kartlegging samiske kulturspor

2.

Informasjonspunkt Øvre Pasvik

55.000

Utvikle natur og kulturinformasjon tilknyttet
Gjøkhotellet

3.

Vedlikehold adkomstveger

50.000

Via Veirådet for skogsbilveier

4.

Bli med en forsker,
undervisningopplegg skoler

30.000

Fuglemerking og urskog

5.

Ny utedo; Porten til Treriksrøysa,
Grensefossmoen

50.000

Samarbeid med Biotope AS

6.

Gapahuk Treriksrøysa

100.000

Samarbeid med Biotope AS

7.

Ved og gass åpne koier og rasteplasser

20.000

8.

Fast leirsted padlere Ellenvann

20.000

9.

Nytt tak vedskjul Ellenvann

15.000

10.

Stikking skiløype

10.000

Avtale med reinbeitedistrikt

11.

Guidet tur langs Piilolastien

10.000

Bidra til pilottur 2016, Fylkesmannen bidrar med
kr 15.000

12.

Etablering av Pasvik-gapahuk ved
Sortbrysttjern

260.000

Samarbeid med Biotope AS

13.

Hemmingkoia, vedlikehold og
reparasjon oppsynshytte

80.000

Behov for ny ytterkledning og ny vedovn med
pipe.

14.

Restaurering av konttori

50.000

I standsette en original konttori langs natur- og
kulturstien til Ellenvannskoia

15.

Historiske stedsnavn

30.000

Starte registreringen av tradisjonelle stedsnavn i
begge verneområdene

SUM

830.000

Benker og ildsted

Under bestillingsoppgaver til SNO lokalt innstilte forvalter på:
Generelt oppsyn og vedlikehold av informasjonsplakater mv.
Fastmerking av Piilolastien, fjerne løse merker i trær og erstatte med faste malte punkt
på trær.
Utkjøring av ved til åpne koier og rasteplasser.
Registrering av besøkende inn fra Sortbrysttjern mot Ellenvannskoia og mot Piilolahytta,
med ferdselsteller i barmarksesongen.
Styrets behandling
I dialog med lokalt SNO diskuterte nasjonalparkstyret tiltakene og ønsket å prioritere
kartlegging av lokale stedsnavn høyere (pkt 8), i tillegg å prioritere tjenestekjøp lokal
parkvokter som pkt 9. I forbindelse med oppføring av gapahuk ved Treriksrøysa ønsket
styret et samarbeid med grensemyndighetene, herunder finansiering av tiltaket. Styret

ønsket også å opprettholde ordningen med lokal parkvokter på Vaggetem av hensyn til å
benytte seg av opparbeidet lokalkunnskap ved oppfølging av prioriterte tiltak, og fordelen
med nærhet tili verneområdene ved akutte behov.
I forbindelse med tjenestekjøp fra lokalt SNO ønsket styret inn formuleringer knyttet til
informasjon og veiledning i felt.

Vedtak:

Bestillingsoppgaver til SNO lokalt
Generelt oppsyn og vedlikehold av informasjonsplakater mv.
Prioritering av informasjon og veiledning i felt.
Fastmerking av Piilolastien, fjerne løse merker i trær og erstatte med faste malte punkt
på trær.
Utkjøring av ved til åpne koier og rasteplasser.
Registrering av besøkende inn fra Sortbrysttjern mot Ellenvannskoia og mot Piilolahytta,
med ferdselsteller i barmarksesongen.

Sak 35/2015 Rullering forvaltningsplan-konkretisering av hensynssoner
Sør-Varanger kommune er i ferd med å rullere kommuneplanens arealdel.
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik har tidligere gitt et generelt innspill om behovet for
hensynssone. Her ble det påpekt at størrelsen på hensynssonene må være tilstrekkelig
for å skape en buffersone for støy, som en definert avstand fra verneområdet. I LNFsonen som grenser mot nasjonalparken i vest og landskapsvernområdet i øst, kan en
sammenhengende hensynssone vurderes pga. av det flate landskapet hvor støy bærer
langt. Bestemmelsene etter PBL 11-8 c) bør utformes slik at de hindrer etablering av
støyende aktiviteter som for eksempel hundekennel, støyende industriell aktivitet (f.eks
sagbruk), organisert skyting, motorsport, sivil helikopter-landingsplass, leteaktivitet
etter mineraler med etterfølgende utvinning, militær øving og lignende. Dette vil gi
tydelige signaler om at nærområdene ikke kan utnyttes på en slik måte at det medfører
vesentlig forringelse av verneverdiene i verneområdene , og sikre områdets
utviklingspotensiale som arena for naturbasert reiseliv.

Vedtak
Med bakgrunn i tidligere innspill til Sør-Varanger kommune i forbindelse med revisjon
kommuneplanene arealdel og nasjonalparkstyrets egen rullering av forvaltningsplan for
Øvre Pasvik nasjonalpark/Øvre Pasvik landskapsvernområde om behov for hensynssoner
etter Plan- og bygningsloven § 11-8c) vil nasjonalparkstyret konkretisere forslaget
geografisk iht vedlagte kartutsnitt:

_________________________
Karine Emanuelsen leder

Rett protokoll bekreftes

___________________________
Mariann W. Magga

__________________________
Kurt Wikan

