PROTOKOLL 25. februar 2016
Konstituerende styremøte i Øvre Pasvik
nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Torsdag 25.02.2016
Sted: Svanhovd
Møtetid kl. 16.45-19.45. Middag kl 16.00
Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen
Kurt Wikan
Mariann W. Magga
Knut Mortensen

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Sak 01/2016 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
a) Registrering av deltakere, Styret er beslutningsdyktig
b) Valg av underskrivere; Karine Emanuelsen underskriver protokollen.
c) Innkalling og saksliste ble godkjent.
d) Protokollen fra styremøtet 14.12.2015 ble godkjent.

Sak 02/2016 Konstituering av Øvre Pasvik nasjonalparkstyre 2016-2019
Miljødirektoratet oppnevnte i brev av 05.02.2016 nasjonalparkstyre for Øvre Pasvik
nasjonalpark for 2016-2019, med bakgrunn i innstillinger fra Finnmark fylkeskommune
og Sør-Varanger kommune. Representant fra Sametinget har funksjonstid til 2017.
Fra
Fra
For
Fra

Sør-Varanger kommune:
Sør-Varanger kommune:
Finnmark fylkeskommune:
Sametinget:

Karine Emanuelsen, personlig vara: Egil Kalliainen
Knut Mortensen, personlig vara: Tove Alstadsæter
Kurt Wikan, personlig vara: Inga Berit Sara A. Sara
Mariann W. Magga, personlig vara: Ola Johansen

I følge vedtektene for Øvre Pasvik nasjonalparkstyre pkt. 4 skal nasjonalparkstyret selv
velge sin leder og nestleder.

Styrets behandling
Mariann W. Magga foreslo Karine Emanuelsen som styreleder og Knut Mortensen foreslo
Kurt Wikan som styreleder. Pga at av styret har partall antall medlemmer, ble styreleder
valgt per loddtrekning mellom de foreslåtte kandidatene. Det var enighet om at den
andre kandidaten ble valgt som nestleder.

Vedtak
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre velger Kurt Wikan som styreleder fra 2016.
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre velger Karine Emanuelsen som nestleder fra 2016.

Sak 03/2016 Orienteringssaker
a. Hårfeller for bjørn i Enare-Pasvik inkl ØP nasjonalpark 2015, rapport fra NIBIO,
Vedlegg rapport fra NIBIO på engelsk
b. Avgjørelse i klagesak vedr massetak i ØP landskapsvernområde, tatt til
orientering. Styret ønsker utdyping av vedtaket av jurist fra M.dir. i forbindelse
med samlingen på Stabbursnes 7. mars.
c. Referat kontaktmøte med GSV/Grensevakta, Tatt til orientering.
d. Felles samling nasjonalparkstyrene 7.-8 mars på Stabbursnes (påmelding innen
28.02), Kurt Wikan og Knut Mortensen kan delta.
e. Orienteringer til ny kontingent grensevakter. Forvalter orienterte om kursing
22.01.16 og 05.02.16 på Pasvik grensestasjon, Svanvik.
f. Gjøkhotellet, forvalter orienterte om dialog med Øvre Pasvik besøkssenter og
Biotope AS.
g. S-V kommunes høring på snøscooterløyper, forvalter orienterte. Styret tok saken
til orientering.
h. Høring om bruk av el-sykler i utmark, forvalter orienterte. Styret tok saken til
orientering.
i. Under eventuelt ønsket styret at forvalter ordnet blomster med hilsen til de som
går ut av nasjonalparkstyret, innbefattet varamedlemmer.

Sak 04/2016 Øvre Pasvik nasjonalparkstyre er registrert i
Enhetsregisteret, Org.nr 916268939
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre ble registrert i Enhetsregisteret den 25.01.2016, med eget
organisasjonsnummer. Dette var mulig etter at de nye vedtektene for styret fra 2015, i
pkt. 2 fastslo at nasjonalparkstyret ansees som en juridisk person med myndighet til å
inngå avtaler og påta seg forpliktelser innenfor de økonomiske rammene styret
disponerer.

Styret vedtok den 29.10.2015 i sak 29/2015 å registrere seg i Enhetsregisteret, med
bakgrunn i et presserende behov å få på plass festeavtale med FeFo om grunn til
Pasvikgapahuken på Grensefossmoen i Øvre Pasvik landskapsvernområde. I tillegg var
det i saksutredningen nevnt at øvrige bygg som er åpne for publikum i Øvre Pasvik
nasjonalpark og landskapsvernområde, også formelt bør festes av nasjonalparkstyret.
Forvalter har vært i kontakt med FeFo og SNO vedrørende øvrige bygg, og status er at
Ellenvannskoia er festet av Fylkesmannen, det er ikke opprettet festekontrakt for
Piilolahytta som er registrert på fylkesmannen. SNO opplyser at Hemmingkoia som er en
låst koie og kun brukes av oppsynet, ikke er festet av SNO men har fylkesmannen som
hjemmelshaver.

Vedtak
Nasjonalparkstyret ønsker å rydde opp i ansvarsforholdet for de åpne koiene i
nasjonalparken, samt Hemmingkoia. Dette innebærer at man ønsker en dialog med
fylkesmannen, SNO, FeFo og Sør-Varanger kommune med mål om å formalisere
nasjonalparkstyrets ansvar for disse byggene, gjennom å opprette festekontrakter.
Nasjonalparkforvalter får fullmakt til å arbeide videre med saken.

_________________________
Kurt Wikan leder

Rett protokoll bekreftes:

___________________________
Karine Emanuelsen

