PROTOKOLL 27. september 2016 i Alta
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Tirsdag 27. september 2016
Sted: Scandic Hotell Alta. I tilknytning til styrebefaring i Reisa nasjonalpark
Møtetid kl. 18.00-20.00
Tilstede:
Styret:
Kurt Wikan, styreleder
Karine Emanuelsen, nestleder
Tove Alstadsæter (vara for Knut
Mortensen

Meldt forfall:
Mariann W. Magga
Knut Mortensen

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Sak 18/2016 Åpning av møte, registrering og godkjenning
a) Registrering av deltakere, Styret er beslutningsdyktig.
b) Valg av underskrivere; Tove Alstadsæter underskriver protokollen.
c) Innkalling og saksliste ble godkjent.
d) Godkjenning av protokollene fra styremøtene 04.05.2016 og 23.06.16, utsettes.

Sak 19/2016 Orienteringssaker
a. Besøk fra nasjonalparkstyret Øvre Dividalen 22.-23.08.2016. Orientering
gitt under møtet.
b. Ferdigstilling Lemmikainens grustak i Øvre Pasvik landskapsvernområde.
Forvalter orienterte om avslutningen som ble gjort høsten 2015, styret
vurderte avslutningsarbeidet som tilfredsstillende.
c. Ferdigstilling Gjøkåsen grensestasjon; sanering av stillinger mv. fra
Forsvarsbygg. Forvalter orienterte om restarbeidet med opprydning av

gamle stillinger, fjerning av bru som var utført i 2016. Styret vurderte
opprydningen som tilfredsstillende.
d. Møte med S-V kommune om arealplan 25.08.16. Styreleder og forvalter
orienterte om sitt møte med Bernt Kvamme og Tommy Vik, på bakgrunn
av høringsinnspill til kommuneplanenes areadel, gitt i brev av 02.08.2016
fra styret. Av sentrale tema for nasjonalparkstyret som ble tatt opp var
behov for hensynssone og framtidig bruk av Gjøkhotellet.
e. Kartlegging i Øvre Pasvik nasjonalpark, Rein Midteng 2016. Forvalter
orienterte om foreløpige resultater fra kartleggingen høsten 2016.

Sak 20/2016 Gjøkhotellet som Informasjonspunkt i Øvre Pasvik
Styreleder orienterte om møtet med FeFo-styret om Gjøkhotellet, 01.09.16 på
Svanvik. Her ble det gitt en positiv muntlig respons på bruk av dette bygdetunet
som Informasjonspunkt for Øvre Pasvik nasjonalpark. FeFo ba om å få en
formell søknad fra Øvre Pasvik nasjonalparkstyre.
Vedtak:
Forvalter forbereder i samråd med Besøkssenteret for Øvre Pasvik nasjonalaprk,
Svanhovd, en søknad til FeFo om tilgang/leie av Gjøkhotellet fra 2017. Dette
inkluderer interesse for flytting av Gjøkvannskoia til Gjøkhotellet.
Styret ønsker et utkast til behandling, før søknaden oversendes FeFo.

_________________________
Kurt Wikan leder

Rett protokoll bekreftes:

___________________________
Knut Mortensen

