PROTOKOLL 29. november 2016
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Tirsdag 29. november 2016
Sted: NIBIO Svanhovd. I forkant av møte med Rådgivende utvalg og lokale
reiselivsbedrifter. Tormod Amundsen fra Biotope deltok på begge møter og orienterte om
deres engasjement i Øvre Pasvik. Anne Wikan fra Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark
deltok under sak 26/2016 Gjøkhotellet som Informasjonspunkt.

Møtetid kl. 14.00-17.00
Tilstede:
Styret:
Kurt Wikan, styreleder
Karine Emanuelsen, nestleder
Mariann W. Magga

Meldt forfall:
Knut Mortensen, varamedlem Tove
Alstadsæter meldte også forfall

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Sak 23/2016 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) Protokollene fra styremøtene 04.05.16, 23.06.16, 27.09.16 og 08.11.16 ble godkjent.

Sak 24/2016 Orienteringssaker
a. Brev fra Miljødirektoratet 14.11.16, Delegering av myndighet til nasjonalparkstyre
etter NML §§ 69, 70, 71 og 73 (håndheving og sanksjoner). Tatt til orientering.
b. Brev fra Miljødirektoratet 15.11.1, Registrering av dispensasjoner fra
verneforskrifter i Miljøvedtaksregisteret. Tatt til orientering.
c. Brev fra ØP nasjonalparkstyre til SV-kommune 02.08.16, Innspill til
kommuneplanen. Brev og påfølgende møte med kommunen den 25.08.16 ble
referert. Styreleder Kurt Wikan og forvalter deltok på møtet.
d. Referat, kontaktmøte-miljømøte GSV 17.11.16. Tatt til orientering. Forvalter
deltok på møtet.
e. ANNET – «Arctic Network of Nature Education and Tourism», initiativ I PasvikEnare Trilateral Park. Aktuelt at nasjonalparkstyret foreslår fremmer ivaretakelse
og bruk av verneverdige bygg på Gjøkhotellet og flytting av Gjøkvannskoia til
Gjøkhotellet inn i prosjektet. Forvalter følger opp saken.
f. Ønske fra Bente Christiansen fylkesmiljøvernsjef, om å gi en orientering til
nasjonalparkstyret. Styret ønsker dette på styremøte i februar/mars.
g. Møte med Rådgivende utvalg 29.11.16, kl 18.00-20.30. Styret forberedte møtet i
forhold til å presentere elementer i en besøksstrategi for nasjonalparken.

Sak 25/2016 Økonomi-bestillingsdialog 2017 - Besøksforvaltning
Driftsmidler styret –midler forvaltningsplan/besøksstrategi 2017
Fylkesmannen koordinerer budsjettforslagene fra de ulike nasjonalparkstyrene, med 09.
01.2017 som frist for å sende samlet budsjettforslag til Miljødirektoratet. Se vedlagte
brev fra Miljødirektoratet «Drift av nasjonalpark- og verneområdestyrer-søknad om
midler for 2017» datert 08.11.2016.
Fylkesmannen har bedt om å få inn budsjettforslag fra styrene innen 06.01.2017.
For 2016 fikk Øvre Pasvik nasjonalparkstyre bevilget kr 220.000 til egen drift og kr
20.000 til arbeid med forvaltningsplanen.
Bestillingsdialog; tiltaksmidler og skjøtselstiltak og oppsyn fra SNO
Søknadsfrist midler 10.01.2017.
Miljødirektoratet signaliserer i brevet at besøksstrategier skal være klar senest i løpet av
2020, og at disse strategiene vil være førende for fremtidige tildeling av penger.
Direktoratet understreker også at all ny publikumsinformasjon må være i henhold til den
nye merkevaren for Norske nasjonalparker.
Forvalter har hatt det første dialogmøte med SNO den 15.11.16.
Foreløpig oversikt over aktuelle tiltak er:
Oppsyn og naturveiledning
Generelt oppsyn og vedlikehold av informasjonsplakater mv.
Prioritering av informasjon og veiledning i felt.
Utkjøring av ved til åpne koier og rasteplasser.
Registrering av besøkende inn fra Sortbrysttjern mot Ellenvannskoia og mot Piilolahytta,
med ferdselsteller i barmarksesongen.
Tiltak –se tabell neste side

Utkast - Tiltak 2017 (foreløpig ikke
kostnadsberegnet)

Merknader

Kartlegge biologisk mangfold/kulturspor i
Øvre Pasvik nasjonalpark

Anslår det gjenstår 2-3 års arbeid. Rein
Midteng, Asplan Viak

Vedlikehold skogsbilveier; Grensefossveien
og Sortbrysttjernveien

Veirådet skal lage en 5 års plan for
opprusting

Bli med en forsker, undervisningopplegg
skoler, august-september 2017

Ringmerking av fugler og urskog

Ved og gass åpne koier, rasteplasser
Tjenestekjøp lokal parkvokter

Arnstein Kalliainen

Stikking skiløypa til Ellenvannskoia

Samarbeid med reinbeitedistrikt

Utvikling av Informasjonspunkt
Gjøkhotellet

Tiltak i besøksstrategi

Guidet tur langs Piilolastien
Hemmingkoia, vedlikehold og reparasjon
av oppsynshytte
Fornye klopper langs stien til
Ellenvannskoia
Flytte og supplere grenseskilt mot
nasjonalparken
Fjerne piggtråd og bygningsrester

Landskapsvernområdet

Flytte utedo Grensefossmoen

Landskapsvernområdet

Sette bom fra FV 885 mot avsluttet
grustak (Lemmikainen)

FeFo finansierer bom, styret betaler
arbeidet

Portalskilt etter ny merkevare for norske
nasjonalparker

Sortbrysttjern og Grensefossmoen

Forvaltningsplan - Besøksstrategi
Rulleringen av forvaltningsplanen for Øvre Pasvik nasjonalpark og landskapsvernområde
er ikke fullført. Grunnen til dette er at det fra sentralt hold har kommet mange nye
rammer i forhold til verneområdeforvaltningen etter reformen med lokal forvaltning, bl.a.
ny merkevarestrategi og veiledere for besøksforvaltning og innfallsporter. En annen
viktig grunn er den formelle prosessen for å opprette hensynssoner til nasjonalparken og
landskapsvernområdet etter Plan- og bygningsloven. Her er det krav om at rullering av
forvaltningsplanen og rullering av kommuneplanenes arealdel skal sammenfalle i tid.
Hensynssonene må inn i kommuneplanen ved rullering etter plan- og bygningsloven,
mens rullering av forvaltningsplanen følger systemet i naturmangfoldloven. Dette
forutsetter at forvaltningsplanen ikke blir endelig vedtatt før prosessen med hensynsonen
er kommet så langt at det er klart for vedtak også i Sør-Varangers kommunes arealplan.
Dette var et tema på møtet forvalter og styreleder hadde med Sør-Varanger kommune
25.08.16.
Imidlertid handler svært mye av arbeidet som er gjort i forbindelse med rulleringen av
forvaltningsplanen om besøksforvaltning, og kan gå direkte inn i en besøksstrategi for
Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde.

Vedtak
Nasjonalparkstyret møter onsdag 4. januar kl. 12.00 for å vedta driftsbudsjett, budsjett
for utarbeiding av en besøksstrategi og endelig tiltaksplan over bestillingsdialogen.
Arbeidet med rullering av forvaltningsplanen må koordineres med Sør-Varanger
kommunes rullering av arealdel av kommuneplan. Besøksstrategi for Øvre Pasvik
nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde må prioriteres 1. halvår 2017.

Sak 26/2016 Gjøkhotellet som Informasjonspunkt
Nasjonalparkstyrets søknad om å disponere Gjøkhotellet som Informasjonspunkt i Øvre
Pasvik ble sendt FeFo den 15.11.2016. Her ba styret om et møte med FeFo-direktøren for
å gi utfyllende opplysninger og å drøfte en kontrakt for disponering av Gjøkhotellet.
Den 18.11.2016 fikk styret en respons fra Jan Olli, direktør i FeFo, i form av en e-post.
Her er FeFo positiv til å etablere en festeavtale med nasjonalparkstyret for Gjøkhotellet.
Videre er FeFo positive til å fremme vedtaket om flytting av to av de verneverdige
byggene for FeFo-styret på nytt. Her ber FeFo om en redegjørelse for hvordan styret ser
for seg å bruke og ivareta byggene. FeFo forutsetter at det inngås en egen avtale om
disponering og forvaltning av de verneverdige byggene.
FeFo er også positive til at styret kan overta Gjøkvannskoia vederlagsfritt mot at
nasjonalparkstyret påtar seg ansvaret for flytting av bygget til Gjøkhotellet.
Jan Olli foreslår et møte om saken i Lakselv i uke 50, og etter samråd med styreleder har
forvalter foreslått møte mandag 12.12.16.
Saken ble diskutert i styremøtet, Anne Wikan fra Besøkssenteret for Øvre Pasvik
nasjonalpark deltok under behandlingen av saken.

Vedtak
Styreleder og forvalter møter FeFo i Lakselv den 12.12 2016 for å diskutere et samarbeid
hvor Gjøkhotellet kan nyttes som et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik nasjonalpark.
Forvalter utarbeider et forslag til Intensjonsavtale med FeFo om Gjøkhotellet som sendes
på intern e-post runde i styret for merknader, før den sendes FeFo i forkant av møtet den
12.12.
…………………………..
Forvalter sendte nasjonalparkstyret et utkast til intensjonsavtale med FeFo den 06.12.16.
Styret ga sin tilslutning til forslaget som ble sendt FeFo den 08.12.2016.

_________________________
Kurt Wikan leder

Rett protokoll bekreftes:

___________________________
Karine Emanuelsen

