PROTOKOLL 23.03.2015
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Mandag 23. mars 2015.
Sted: Svanhovd
Lunsj kl 12.00. Møtetid kl 12.30-15.00.
Jørn Monsen fra SNO deltok på styremøtet under sak 12/2015

Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen (styreleder)
Kurt Wikan (nestleder)
Mariann W. Magga (medlem)
Staal Nilsen (medlem)
Askel Emanuelsen (vara uten
stemmerett)
Meldt forfall:

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Saksliste:
Sak 10/2015 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
a) Registrering av deltakere, Styret er beslutningsdyktig
b) Valg av underskrivere; Mariann Wollmann Magga og Staal Nilsen underskriver
protokollen.
c) Innkalling og saksliste ble godkjent
d) Protokoll fra styremøte 16. desember 2014 ble godkjent med en korrigering; Staal
Nilsen deltok. Protokoll fra styremøte den 23. februar 2015 ble godkjent.

Sak 11/2015 Orienteringssaker
a. Gjøkhotellet, brev fra nasjonalparkstyret til Sør-Varanger kommune datert
12.03.2015 ble referert. Styret ønsket her at forvalter etterlyser svar fra FeFo om
Gjøkhotellet som Informasjonspunkt.
b. Eiendomsskatt Ellenvannskoia; vedlagt melding om vedtak fra Sør-Varanger
kommune datert 20.02.2015. Styret behandlet dette som ny sak 13/2015.ønsket
at forvalter søker SVK om fritak som åpne hytter for allmennheten.
c. Brev fra fylkesmannen til nasjonalparkstyrene i Finnmark datert 05.03.2015,
-svar på henvendelse, tatt til orientering.
d. Eventuelt

Sak 12/2015 Bestillingsdialogen 2015, prioritering av prosjekter
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre fikk en tildeling fra SNO-sentralt/Miljødirektoratet på kr
240.000 (300.00 inkl. mva) til tiltak/prosjekter over bestillingsdialogen, hvorav kr 40.000
fordelt via lokalt SNO, samt kr 230.000 til drift av nasjonalparkstyret.
Nasjonalparkforvalter har i samråd med lokalt SNO laget følgende forslag til fordeling av
tildelte tiltaksmidler, hvor en pott på kr 22.500 (inkl. mva) foreløpig er udisponert. I
tillegg er det kr 30.000 udisponert på prosjekt “Informasjonspunkt Øvre Pasvik”
(samarbeid med Bioforsk Svanhovd) og et tilsagn på kr 20.000 i støtte fra FeFo til
“Porten til Treriksrøysa”.

Vedtak
Etter samråd med lokalt SNO fordeler nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik nasjonalpark
tildelte midler over bestillingsdialogen 2015 med kr 227.500 på 8 prosjekter som innstilt.
I tillegg kommer kr 50.000 til tjenestekjøp som fordeles via lokalt SNO. Styret holder av
kr 22.500 som udisponert.
Nasjonalparkforvalter kan i samråd med styreleder bruke de udisponerte midlene til
uforutsette tiltak og utgifter.
Tiltak “Gapahuk Treriksrøysa” søkes samfinansiert via samarbeidsparter.

Sak 13/2015 Eiendomsskatt Ellenvannskoia; vedr. vedtak fra SørVaranger kommune
Sør-Varanger kommune har taksert Ellenvannskoia Gnr 15, bnr 1, fnr 38 (Ellenkoia) til kr
30.000, med skattetakst 3o/oo , og gjort vedtak om en eiendomsskatt på kr 90,-.
Vedtaket er sendt til Fylkesmannen i Finnmark, med arkivdato 10. mars 2015.

Vedtak
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre søker Sør-Varanger kommune om fritak av eiendomsskatt
for Ellenvannskoia og Piilolakoia i Øvre Pasvik nasjonalpark, som åpne hytter for
allmennheten.

_________________________
Karine Emanuelsen leder

Rett protokoll bekreftes

___________________________
Mariann W. Magga

__________________________
Staal Nilsen

