ØVRE PASVIK NASJONALPARKSTYRE/
BÁHČAVEAJI ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA

MELDING OM OPPSTART AV

REVISJON AV FORVALTNINGSPLAN FOR ØVRE PASVIK
NASJONALPARK OG LANDSKAPSVERNOMRÅDE.
- FRIST FOR INNSPILL 15. NOVEMBER 2012
- INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE MANDAG 22.OKTOBER 2012

Varsel – mulighet for medvirkning
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre varsler med dette oppstart av revisjon av forvaltningsplanen for
nasjonalparken og landskapsvernområde i Øvre Pasvik. Gjeldende forvaltningsplan ble utarbeidet i
perioden 2006-2007 og godkjent av Direktoratet for naturforvaltning (DN) i 2009. Styret planlegger
utfra en 10 års planperiode, med mulighet for årlige rulleringer av tiltaksdelen.
Styret ber om innspill til arbeidet, med frist 15. november 2012. Deretter vil et utkast til ny
forvaltningsplan sendes ut på en bred høring.
For å presentere planarbeidet og å få innspill til ny forvaltningsplan inviteres berørte parter, brukere
og andre interesserte til et informasjonsmøtemøte mandag 22. oktober 2012 på Svanhovd
konferansesenter, Svanvik, kl 19.00. Enkel bevertning. Forhåndspåmelding til
ovre.pasvik@fylkesmannen.no.
Det faglig rådgivende utvalget for Øvre Pasvik nasjonalpark/landskapsvernområde vil være en
sentral referanse i arbeidet med planen. Styre oppfordrer berørte parter å komme med innspill i
denne tidlige fasen av arbeidet. I neste fase legger styret opp til møter og en bred høring av
planutkastet. Styret vil ha en god dialog med Fylkesmannen og DN. DN skal godkjenne den
endelige planen.

Lokal forvaltning – internasjonalt samarbeid
Forvaltningen av nasjonalparken og landskapsvernområdet er fra 2011 overført fra Fylkesmannen i
Finnmark til et lokalt styre. Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet etter forslag på
medlemmer fra Sør-Varanger kommune, Sametinget og Finnmark fylkesting. Leder er Karine
Emanuelsen. Styret har et nært samarbeid med det lokale Statens naturoppsyn (SNO) som blant
annet har tilsynsmyndighet i disse verneområdene,
Verneområdene som forvaltes av det lokale nasjonalparkstyret, grenser i vest mot Vätseri
ødemarksområde i Finland, i øst mot Pasvik zapovednik i Russland og i sør til Pasvik naturreservat.
Det norske naturreservatet forvaltes av Fylkesmannen i Finnmark og omfattes av en egen
forvaltningsplan (under utarbeidelse). Det er et stort spenn i naturtyper fra unike urskog av furu til
internasjonalt verneverdige våtmarksområder. Alle disse verneområdene er med i et samarbeid
over landegrensene under felles betegnelsen Pasvik-Inari trilaterale park.

Store bruks- og verneverdier
Området har et omdømme som både ødemark og villmark, og er attraktivt for både lokalt friluftsliv
og tilreisende gjester. Samtidig utnyttes området i tradisjonell tamreindrift, deler av
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landskapsvernområdet er aktuelt område for skogdrift og naturbasert reiseliv er under utvikling.
Forsvaret har også en relativ stor tilstedeværelse i området på grunn av grenseforholdene.
Forvaltningsplanen utdyper verneforskriften for det vernede areal, skal være et praktisk
hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet. Videre skal planen sikre en enhetlig
forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og
tilrettelegging. Planen vil derfor være til nytte, og skape større forutsigbarhet både for brukerne og
de som skal forvalte verneområdet.
Forvaltningsplanen for Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde skal ha
strategier for forvaltningen, gi konkrete bestandsmål for enkelte truete og sårbare arter, gi rammer
og retningslinjer for brukerinteressene, og sier noe om hvilke tiltak som planlegges i områdene. Ved
revisjonen ønsker Øvre Pasvik nasjonalparkstyre å ha spesielt fokus på følgende tema:
•
•
•
•
•
•
•

Opplegg for kartlegging av natur- og kulturhistorie
Informasjon og tilrettelegging for besøkende
Samarbeid med utmarksbasert reiseliv
Samarbeid med Forsvaret og reindrifta som to viktige brukere, samt skogbruket (FeFo) i
landskapsvernområdet
Konkrete bevaringsmål for landskap, karakterarter og trua arter, med eventuelle tiltak
Undervisningsopplegg for barn og unge (skoleverket)
Trilateralt samarbeid

Mer informasjon - innspill
Ytterligere informasjon herunder gjeldende forvaltningsplan finner du på hjemmesiden til Øvre
Pasvik nasjonalparkstyre: www.nasjonalparkstyre.no/ovre-pasvik
Innspill kan sendes per post til:
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre, Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 Vadsø
eller elektronisk til ovre.pasvik@fylkesmannen.no
Frist: 15. november 2012
Ved spørsmål kan du henvende deg til nasjonalparkforvalter Rolf E. Sch. Kollstrøm, kontorsted
Bioforsk Svanhovd, Svanvik, mobil: 48059308, e-post: rolf.kollstrom@fylkesmannen.no
Vel møtt til åpent informasjonsmøte mandag 22. oktober kl 19.00 på Bioforsk Svanhovd!
- Husk forhåndspåmelding.
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