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SØR-VARANGER TURLAG, SØKNAD OM ORGANISERT FERDSEL MED
KAJAKK I ØVRE PASVIK NASJONALPARK–
INVITASJON TIL STYRETS FAGLIG RÅDGIVENDE UTVALG
Det vises til e-post fra Øvre Pasvik nasjonalparkstyre av 28.08 og 05.09. 2013, og e-poster / søknad fra
Sør-Varanger Turlag datert 05.09, 05.09, 06.09 og 14.09.2013, og telefonsamtale med Dag Norum.
Sør-Varanger Turlag planlegger en kajakktur i Øvre Pasvik nasjonalpark 20.-22.09.2013. Turen er
annonsert på Turlagets hjemmeside og deres Facebook-side. Per 14.09 var det 9 påmeldte til turen.
Turen starter med overnatting ved Sortbrysttjern til lørdag 21.09. Derfra padles det til Ellenneset i
Ellenvann, hvor det blir teltleir på sørsiden av Ellensundet. Søndagen går turen tilbake til Sortbrysttjern.
Styret behandlet søknaden i sitt styremøte 17.09.2013, med følgende vedtak:
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik gir Sør-Varanger Turlag tillatelse til en organisert kajakktur i
Sortbrysttjern og Ellenvann med tilgrensende vann, helgen 20.-22.09.2013.
Styret ser det som positivt at det ikke legges opp til leirslagning på øyer og holmer.
Vilkår
1. Ferdselen skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Det må utvises spesielle hensyn ved kulturminner som hesjeanlegg for elvesnelle, se vedlagte
oversikt, og leirsted med gapahuk på Ellenneset, slik at disse ikke blir berørt.
3. Leirslagning bør skje ved etablerte leirplasser, og det forutsettes at det skal foretas full
opprydding
Ved brudd på vilkårene trekkes tillatelsen umiddelbart tilbake

Verneforskriften følger vedlagt. Ytterligere informasjon herunder gjeldende forvaltningsplan finner dere på
nasjonalparkstyrets hjemmeside; http://www.nasjonalparkstyre.no/Ovre-Pasvik/
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Bakgrunn for saken
Verneformålet i Øvre Pasvik nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende barskogområde
som i det vesentlige urørt i forhold til tekniske inngrep, ta vare på et skogøkosystem med et
egenartet og variert biologisk mangfold, sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen samt ta
vare på landskapsformer, særpregede geologiske forekomster og kulturminner. Nasjonalparkstyret for

Øvre Pasvik har hatt forvaltningsansvaret for Øvre Pasvik nasjonalpark og –landskapsvernområde siden
2011. Tidligere var et Fylkesmannen som var forvaltningsmyndighet.
I verneforskriften for Øvre Pasvik nasjonalpark § 3, pkt 5 heter det at all ferdsel skal skje varsomt og
ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Videre i pkt 5.1 om organisert bruk heter det at
bestemmelsen i forskriften ikke er til hinder for tradisjonell turvirksomhet i regi av turforeninger,
skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger. Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan
skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf forvaltningsplanen.
I forvaltningsplanen for Øvre pasvik nasjonalpark (2009) defineres organisert ferdsel som ferdsel der
lag, firma eller lignende planlegger og arrangerer turer der publikum kan melde seg på. Aktiviteten er
kunngjort på forhånd. Søknadsplikten har flere formål; først og fremst å unngå aktiviteter som er til
skade for naturmiljøet, eller styre den til områder som tåler dette, og samtidig få oversikt over
aktiviteter som foregår i verneområdene.

Vurdering
Sør-Varanger Turlags organiserte kajakktur til Øvre Pasvik nasjonalpark er annonsert og publikum kan
melde seg på, slik at turen vurderes å være søknadspliktig, jf verneforskriftens §3 pkt 5.1 og
forvaltningsplanens definisjon av organisert ferdsel, side 20.
I gjeldende forvaltningsplan (2009) er ferdsel på vannene omtalt to steder:
Side 8: “På holmer og øyer i Ellenvannsystemet har det tidligere vært hekking av sangsvaner. Denne

er forsvunnet fra området, muligens på grunn av forstyrrelser fra kanopadlere og andre som
går i land på holmene i hekkeperioden.”
Side 18: “I og ved Ellenvann og Sortbrysttjern er det en del slitasje på vegetasjon og trær. Det er
mange bålplasser på enkelte holmer og øyer. Det har tidligere vært vurdert å frakte ved til
enkelte plasser og å innføre ferdselsforbud i hekkesesongen for å verne om sårbare
fuglearter, men dette har ikke blitt gjennomført.”
Konsekvenser for vernerdiene ved padling i nasjonalparken ble vurdert ved utarbeidelsen av gjeldende
forvaltningsplan, og er også et viktig tema i forbindelse med pågående rullering av samme plan. Fuglelivet
i området er godt kjent gjennom Naturbase og pågående overvåking. Nasjonalparkstyret har plassert ut
viltkameraer for å overvåke vannfugl, og sist sommer ble det registrert hekkende sangsvaner fra
helikopter i nasjonalparken. Nyere tids kulturminner er relativt godt kartlagt på øyer og holmer og langs
stranden.
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik nasjonalpark er i ferd med å rullere forvaltningsplanen. I den
forbindelse blir padling i nasjonalparken spesielt vurdert i forhold til forstyrrelser på hekkefugl spesielt
sangsvane, og slitasje på øyer og holmer i Ellenvannssystemet.
I foreliggende sak foregår padlingen utenom hekkesesongen og leirslagning er planlagt på fastland, slik at
det oppstår ingen direkte konflikter mot verneformålet.
Langs ruten er det kulturminner i form av hesjeanlegg for elvesnelle og på Ellenneset er det gamle
leirsteder bl.a. med gapahuk av trevirke. Disse kulturminnene er til dels nedfalt og i dårlig forfatning.
Vedlikehold og restaurering vil bli diskutert i forbindelse med rullering av forvaltningsplanen.
Styret behandlet søknaden i sitt styremøte 17.09.2013, med følgende vedtak:
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Vedtak
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik gir Sør-Varanger Turlag tillatelse til en organisert kajakktur i
Sortbrysttjern og Ellenvann med tilgrensende vann, helgen 20.-22.09.2013.
Styret ser det som positivt at det ikke legges opp til leirslagning på øyer og holmer.
Vilkår
4. Ferdselen skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
5. Det må utvises spesielle hensyn ved kulturminner som hesjeanlegglegg for elvesnelle, se
vedlagte oversikt, og leirsted med gapahuk på Ellenneset, slik at disse ikke blir berørt.
6. Leirslagning bør skje ved etablerte leirplasser, og det forutsettes at det skal foretas full
opprydding
Ved brudd på vilkårene trekkes tillatelsen umiddelbart tilbake

Klageadgang
Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker etter mottak av dette
brev, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes via
nasjonalparkstyrets adresse under, jf. forvaltningsloven § 32;
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre
Fylkesmannen i Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

INVITASJON TIL STYRETS FAGLIGE RÅDIVENDE UTVALG
Avslutningsvis vil Nasjonalparkstyret invitere Sør-Varanger Turlag til å delta i styrets Faglig Rådgivende
utvalg (FRU) med 2 medlemmer, -ett av hvert kjønn. Utvalget består av ulike bruker- og
rettighetsinteresser, og har 1-2 møter i året. I forbindelse med rullering av forvaltningsplanen for
nasjonalparken er FRU styrets referansegruppe. Nasjonalparkstyret ser at Turlaget med sin kompetanse
kan være en viktig bidragsyter i utvalget. Eventuelle medlemmer til FRU fra Sør-Varanger Turlag meldes
inn til nasjonalparkforvalter.
Med hilsen

--sign-Rolf Erik Schaanning Kollstrøm
nasjonalparkforvalter

ØVRE PASVIK NASJONALPARKSTYRE/ BÁHČAVEAJI ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA

SIDE 3

KOPI:
Miljødirektoratet

post@miljodir.no

PB 5672 Sluppen

7485

Trondheim

Finnmark Fylkeskommune

postmottak@ffk.no

Areal- og kulturvernavdelingen

9815

Vadsø

Finnmarkseiendommen

post@fefo.no

Postboks 133

9811

Vadsø

Fylkesmannen i Finnmark

FMFIPostmottak@fylkesmannen.no Statens hus

9815

Vadsø

Reinbeitedistrikt 5A og 5C Pasvik

kalliain@online.no

v/Egil Kallieinen, Rødsand

9925

SVANVIK

Sametinget

samediggi@samediggi.no

Kultur- og næringsavdelingen Postboks 144

9735

Karasjok

Statens naturoppsyn Kirkenes

jorn.monsen@dirnat.no

Postboks 90

9901

KIRKENES

Sør-Varanger kommune

postmottak@sorvaranger.kommune.no

Plan- og utviklingsavdelingen Postboks 406

9915

Kirkenes

Øst-Finnmark politidistrikt

post.ostfinnmark@politiet.no

9917

KIRKENES

9915

KIRKENES

Forum for Natur og Friluftsliv-Finnmark finnmark@fnf-nett.no

ØVRE PASVIK NASJONALPARKSTYRE/ BÁHČAVEAJI ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA

PB 26

SIDE 4

