Protokoll 13.08. 2018
Styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Dato: Mandag 13. august kl. 13.00-16.00. 3 timer møtetid.
Sted: Svanhovd, Svanvik
Jørn Monsen fra Statens Naturoppsyn deltok under styremøtet.
TILSTEDE:

Styret:
Kurt Wikan, styreleder
Cecilie Hansen, styremedlem
Knut Mortensen, styremedlem
Egil Kalliainen, vara for Karine
Emanuelsen
Meldt forfall:
Karine Emanuelsen, nestleder

Sekretariat: Rolf E. Sch. Kollstrøm
nasjonalparkforvalter

Sak 21/2018 Åpning av møte, registrering og godkjenning
a) Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet, styret er beslutningsdyktig.
b) Cecilie Hansen velges til å underskrive protokollen
c) Innkalling og saksliste ble godkjent
d) Protokollene fra styremøtet 05.juni 2018 ble godkjent.

Sak 22/2018 Orienteringssaker
A. Fellesbrev august 2018, fra nasjonalparkstyrene i Finnmark til
Miljødirektoratet om Besøksstrategi, tatt til orientering.
B. Kolarctic, status for prosjektet Phenomena of the Arctic Nature,

D. Frivillig vern av skog I Pasvik; Naturfaglig vurderinger av verne
som ønskes frigitt. Rapport MU2018-16, tatt til orienteering.

E. Eventuelt:
I)
Styreleder representerer nasjonalparkstyret under Europa
konferansen i Skottland.
II)
Styret ber om et styremøte i Nikel i løpet av høsten.

Sak 23/2018 Ny handlingsplan Pasvik-Enare trilaterale park

Utkast til ny handlingsplan for Pasvik-Enare trilaterale park for 2019-2029
diskutert under møtet. Det ble arbeidet med planen under den trilaterale
idemyldringen på Svanhovd 5-6 april i år. Utkastet skal videre diskuteres
under det årlige Advisory Board-møtet, som i år er i Nikel 28-30 august 2
Under møtet ble det kommentert at planen nevner etableringen av Samet
på norsk side, man bør vurdere å kommentere også etableringen i Finland
Videre at hovedvassdraget-Pasvikelven er et fiskerikt vassdrag med mang
utfordringer innen fiske- og ressursforvaltning.

Vedtak
Nasjonalparkstyret har ingen merknader til planutkastet utover det som b
diskutert under møtet. Styret stiller seg positive til planutkastet datert
09.07.2018.

Sak 24/2018 Klage på henleggelse

Statens naturoppsyn (SNO) observerte den 18. mai 2017 at et helikopter
svært lavt gjennom sentrale deler av Øvre Pasvik nasjonalpark, og rappor
dette til forvalter. Antagelsen om at dette var Forsvarets helikopter ble i e
bekreftet av Grensevakta. I ett møte den 31. mai 2017 med Grensevakta
styreleder, forvalter og SNO møtte, ble det avklart at det ikke lå noe oper
behov for lavtflygingen i nasjonalparken. Flygingen synes derfor å være i
med verneforskriftens forbud mot motorferdsel i lufta under 300 meter i §
6.1. Grensevakta beklaget episoden.

Nasjonalparkstyret behandlet saken i sitt møte 08.06.17 som sak 19/2017
vurderte styret lavtflygingen som brudd på verneforskriften for Øvre Pasv

Henleggelsen ble (foreløpig) påklaget av nasjonalparkstyret til Statsadvok
den 14.11.2017 etter dialog mellom forvalter og styreleder. I klagen ba s
om innsyn i saksdokumenter/avhør mv. Styret ønsket en gjennomgang a
dokumentene som bakgrunn for en utdypende begrunnelse for sin klage.
Etter å ha purret en gang, mottok nasjonalparkstyret saksdokumentene f
politiet den 23.07.18. Her ble 06.08.2018 satt som frist for klagen. Etter
med styreleder fikk forvalter aksept fra Politiet om utsatt frist til 20.08.20

Vedtak
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik ber forvalter utforme en klage på Polit
henleggelse i saken basert på innspill gitt under styremøtet, og i dialog m
styreleder.

_________________________
Kurt Wikan leder

Rett protokoll bekreftes:

___________________________
Cecilie Hansen

