PROTOKOLL 05.12. 2017
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Tirsdag 05. desember 2017 kl. 14.00-16.00. Juletallerken fra kl. 16.00.
Sted: Svanhovd
Jørn Monsen fra SNO deltok under styremøtet.
Tilstede:
Styret:
Karine Emanuelsen, nestleder
Knut Mortensen, styremedlem
Ola Johansen (vara for Mariann W.
Magga)

Meldt forfall:
Kurt Wikan, styreleder
Mariann W. Magga

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm,
nasjonalparkforvalter

Sak 25/2017 Åpning av møte, registrering og godkjenning
a) Registrering av deltakere, Styret er beslutningsdyktig og Karine Emanuelsen leder
møtet.
b) Valg av underskrivere; Knut Mortensen underskriver protokollen.
c) Innkalling og saksliste ble godkjent.
d) Protokollen fra styremøtet 09.10.2017 ble godkjent, med tilføyelse at Egil Kalliainen
deltok (vara uten stemmerett).

Sak 26/2017 Orienteringssaker
A. Bestillingsdialogen 2018, behandles på neste styremøte
B. Status anmeldelse Forsvarets lavtflygning i ØP nasjonalpark, -forvalter
orienterte om at det var sendt klage på henleggelse
C. Kontakt-/Miljømøte GSV 23.11.17, referat vedlagt. Tatt til orientering.
D. Hogst i Øvre Pasvik landskapsvernområde, Statens kartverk, Tas til
styrebehandling når Kartverket har levert sine merknader.
E. Søknad medfinansiering Finnmark fylkeskommune; Kolarctic søknad;
Phenomena of the Arctic Nature 2018-2020, vedlagt. Tas til orienteering.

F. Besøksstrategi Øvre Pasvik nasjonalpark / landskapsvernområde, prosess
overfor Miljødirektoratet, behandles som sak 28/2017.
G. Resertifisering av Pasvik-Inari Trilateral Park i 2018, tatt til orientering.
H. Sammenslåing fylkesmannen i Finnmark og fylkesmannen i Troms, tatt til
orientering.
I. Samling nasjonalparkstyrer Finnmark planlegges 6.-7. juni 2018 på Seiland,
tatt til orientering.
J. Eventuelt, styret ønsker informasjon om Finnmark friluftsråds holdning til å
flere perleturer i Øvre Pasvik.

Sak 27/2017 Søknad om driftsmidler 2018 for Øvre Pasvik
nasjonalparkstyre.
Miljødirektoratet har sendt brev til styret datert 16.11.2017. Fylkesmannen i
Finnmark samordner med andre nasjonalparkstyrer, og sender samlet søknad til
Miljødirektoratet innen 12. januar.
For 2017 har Øvre Pasvik nasjonalparkstyre fått tildelt driftsmidler på kr 230.000
og kr 50.000 til forvaltningsplan-besøksstrategi.
Forbruk av driftsmidler er på om lag kr. 165.000 og forbruk av midler til
besøksstrategi er på om lag kr 37.200.
Det har ikke vært noen landssamling for verneområdestyrer i 2017, som
forklarer en del av underforbruket.
Tabellen viser forvalters forslag til driftsbudsjett for 2018. Det er planlagt en
felles samling for nasjonalparkstyrene i Finnmark på Seiland tidlig i juni 2018, og
det tas høyde for at det også blir en landssamling.
Forslag driftsbudsjett 2018, Øvre Pasvik nasjonalparkstyre
Styrer, råd og utvalg - honorar

Kr

110 000

Andre anskaffelser

Kr

5 000

Møter interne

Kr

45 000

Reisekostnad

Kr

70 000

SUM

Kr

230 000

Vedtak
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik søker Miljødirektoratet om kr 230.000 i
driftsmidler for 2018.

Sak 28/2017 Besøksstrategi Øvre Pasvik nasjonalpark
Forvalter orienterte om framdrift. Første utkast ble diskutert under styremøtet 6.
mars 2017 og deretter sendt til gjennomgang i Miljødirektoratet. Marit Gystøl i
direktoratet sendte tilbakemelding på planen 28. april 2017. Forvalter har
revidert planen i høst. Det har vært direkte kontakt med det lokale
Reinbeitedistriktet 5A/C under revisjonen, pga. tilbakemeldingen fra
Miljødirektoratet og innspill fra distriktet til første utkast av strategien.

Vedtak
Nasjonalparkstyret ber forvalter om å ferdigstille besøksstrategien på bakgrunn
av innspillene under styremøtet. Når disse innspillene er innarbeidet sendes
strategien innen fredag 15.12.17, til styret for en siste gjennomlesning. Deretter
sendes besøksstrategien til endelig godkjenning i Miljødirektoratet. Styret ser det
som svært viktig å få besøksstrategien ferdig i forbindelse med
bestillingsdialogen for 2018.

_________________________
Kurt Wikan leder

Rett protokoll bekreftes:

___________________________
Knut Mortensen

