PROTOKOLL 28.mai 2015
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Torsdag 28. mai 2015.
Sted: Svanhovd
Møtetid kl 14.30-18.00.
Bjørnar Olsen orienterte om sin rapport til nasjonalparkstyret over kulturminner i Øvre
Pasvik, før møtet ble satt. Nasjonalparkstyret møtte sitt Faglig rådgivende utvalg til
middag kl. 18.00. Etterpå deltok alle på de åpne publikumsforedragene om kulturminner
i Pasvik kl. 19.00 som var et samarbeid mellom nasjonalparkstyret og
nasjonalparksenteret/Svanhovd (foredrag ved Bjørnar Olsen og Jan Ingolf Kleppe)

Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen (styreleder)
Kurt Wikan (nestleder)
Mariann W. Magga (medlem)

Meldt forfall:
Staal Nilsen (medlem)

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Saksliste: (saksnummer er endret fra innkallingen)
Sak 14/2015 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) Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mars 2013 ble utsatt.

Sak 15/2015 Orienteringssaker
a. Grensekommisæren, tiltak ved Treriksrøysa, forvalter orienterte om varsel av
søknad om strømkabel fra norsk til finsk side.
b. Ringmerking av fugler høsten 2015, Øvre Pasvik, i regi av Biotope AS, tatt til
orientering.
c. Endringer tildeling over bestillingsdialogen, tatt til orientering.
d. Rullering forvaltningsplan, det ble diskutert problemstillinger vedrørende
hensynssoner til verneområdene og hensetting av bobiler/campingvogner.
e. Vedlikehold Grensefossveien 2015, forvalter har tatt initiativ sammen med GSV.
Tatt til etteretning.

Sak 16/2015 Høring fra Sør-Varanger kommune -Gjøkhotellet
Sør-Varanger kommune sendte den 04.05.2015 ut en høring på FeFos søknad om
fradeling av tomt til hundekennel ved Gjøkhotellet, med tanke på bortfeste til Radius AS.
Kommunen opplyste at søknaden måtte behandles som en dispensasjon etter plan- og
bygningsloven.
Under styremøtet ble saken drøftet av nasjonalparkstyret. Siden saken var sendt ut uten
forslag til vedtak ønsket styret en e-post runde i ettertid. Her skulle forvalter innstille til
vedtak på bakgrunn av drøftingen under styremøtet. Den 2. juni sendte forvalter saken
ut med følgende forslag til vedtak:
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre er positiv til at Sør-Varanger kommune kjører en bred
høring vedrørende framtidig bruk av Gjøkhotellet.
Saken er kompleks og prinsipiell, og krever at Sør-Varanger kommune vurderer
søknaden både ut i fra plan- og bygningsloven (kommuneplanens
arealdel), naturmangfoldloven (§ 49 utenforliggende virksomhet som kan medføre skade
inn i et verneområde) og finnmarksloven (§4 om endret bruk av utmark).
Nasjonalparkstyret viser for øvrig til sine merknader i brev til kommunen av 12.03.2015.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Den 5. mai ble nasjonalparkstyrets høringsuttalelse til Sør-Varanger kommune vedtatt
som innstilt.

SAK 17/2015 FeFo-søknad om dispensasjon til masseuttak i Øvre Pasvik
landskapsvernområde
FeFo spurte per e-post den 15.04.2015 om det var sannsynlig at det ville bli mulighet for
uttak av masse ved Gjøkåsen i Øvre Pasvik landskapsvernområde i sommer. Saken går
helt tilbake til 2012, da nasjonalparkstyret behandlet en søknad fra FeFo (05.09.2012)
om nedlegging av massetaket nord for Gjøkåsen grensestasjon, og om uttak av masse til
lokale formål fra aktuelle massetak sør for grensestasjonen (nå nedlagte stasjon) i Øvre
Pasvik landskapsvernområde.

Gjeldende forvaltningsplan for Øvre Pasvik landskapsvernområde sier at aktuelle
massetak skal avsluttes, og i vurderingen til styresaken, som fulgte svarbrevet til FeFo
den 04.10.2012, het det blant annet:
“En foreløpig vurdering av søknaden om videreføring av Gjøkåsen massetak som et bygdetak er at en eventuell
tillatelse må behandles som en dispensasjon etter naturmangfoldlovens § 48 (tidligere verneforskriftens § 4). Her
kreves det at søknader inneholder nødvendig dokumentasjon på tiltakets virking på verneverdiene.
Nasjonalparkforvalter kan ikke se at søknaden tilfredsstiller dette kravet.”

I etterkant har området vært befart, massetaket har vært drøftet med
nasjonalparkstyrets Faglig rådgivende utvalg i forbindelse med rullering av
forvaltningsplanen for Øvre Pasvik landskapsvernområde, og FeFo har kommet med
tilleggsopplysninger og dokumentasjon om det planlagte uttaket.
Styrets behandling
Styret kommenterte tidspunktene som var satt i vilkårenes punkt 3. Her er det spesifisert
hensyn til det nærliggende Pasvik naturreservat i forhold til eventuell bruk av støyende
installasjoner i massetaket. I forslag til vedtak var det ved en inkurie angitt “før 15. juni
2015 og etter 1. september 2015”. Dette ble rettet til “etter 15. juni og før 1. september
2015”, slik at støy unngås i den viktige trekk- og rastetida for fugl på våren og om
høsten. Vedtaket ble forøvrig vedtatt som innstilt.
Vedtak
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre har drøftet masseuttak i Øvre Pasvik nasjonalpark i flere
sammenhenger i forbindelse med rullering av forvaltningsplanen, blant annet med sitt
Faglig rådgivende utvalg. Styret vurderer at avslutning av aktuelle massetak ved
Gjøkåsen ikke ble problematisert og drøftet tilstrekkelig ved opprettelsen av
verneområdet og spesielt ved utarbeiding av eksisterende forvaltningsplan. I lys av dette
vurderer nasjonalparkstyret at søknaden kan vurderes etter NML § 48.
Etter anmodning fra FeFo og tilleggsopplysninger som er gitt til FeFos søknad fra
05.09.2012, tar styret søknaden nå til behandling etter naturmangfoldloven.
Nasjonalparkstyret vurderer søknaden på inntil 200m3 i året som en forsiktig utnytting av
massetaket, uten av å være i strid mot verneformålet og som heller ikke påvirker
verneverdiene nevneverdig.
Imidlertid er det for framtiden nødvendig med en bedre dokumentasjon fra søker, av
behov for masser, tilgjengelige masser, spesielt i forhold til at landskapshensyn krever at
uttaket ikke skaper innsyn fra Gjøkmyra i nordvest, og vurdering av massetakets levetid
i forhold til alternativer for å dekke massebehovet. Videre må det utarbeides en plan for
trinnvis avslutning med god tilpasning til landskapet og revegetering med stedegent
materiale.
I medhold av verneforskriften for Øvre Pasvik landskapsvernområde og NML §48 1.ledd,
1. alternativ, gir nasjonalparkstyret Finnmarkseiendommen, FeFo, dispensasjon til uttak
av inntil 200 m3 masse fra etablert massetak sør for gamle Gjøkåsen grensestasjon i
2015, med formål lokal bruk herunder vedlikehold av skogsveger i Øvre Pasvik.
Videreføring av dispensasjonen for kommende år krever at FeFo lager en drift- og
avslutningsplan som beskriver nødvendige landskapshensyn og trinnvis avslutning.
Vurdering av skader på verneverdiene i Pasvik naturreservat etter NML §49, gir grunnlag
for vilkår ved eventuell etablering av faste installasjoner som medfører særlig støy.

Vilkår
1. Masseuttaket må være godkjent av Sør-Varanger kommune som
arealplanmyndighet.
2. Uttaket må fortsette i forlengelsen av eksisterende uttak, og må ikke skape
innsyn til massetaket fra Gjøkmyra i nordvest, og ikke berøre Forsvarets tidligere
skytebane.
3. Eventuell bruk av faste installasjoner som medfører særlig støy, f.eks, ved
knusing og sålding av masse, må skje etter 15. juni 2015 og før 1. september
2015, av hensyn til rastende trekkfugl i det nærliggende Pasvik naturreservat.
4. Etter avslutning av uttaket skal nasjonalparkstyret ha en rapport over uttaket.

_________________________
Karine Emanuelsen leder

Rett protokoll bekreftes

___________________________
Mariann W. Magga

__________________________
Kurt Wikan

