PORTEN TIL TRERIKSRØYSA – forprosjekt
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre ber om tilbud på å utarbeide et forprosjekt for "Porten til Treriksrøysa"
ved Grensefoss i Øvre Pasvik landskapsvernområde. Sommerstid er dette startpunktet for 800-1000
årlige besøkende til Treriksrøysa på grensen til Øvre Pasvik nasjonalpark. Hit er det en 5 km vandring
langs en etablert natur og kultursti, langs forsvarets ATV-trase. Treriksrøysa er en varde av stein som
markerer punktet der grensene for Norge, Russland og Finland møtes.
Verneformålene er å ta vare på internasjonalt verneverdig urskog, våtmarksområder som er viktige
hekkeområder for truede fuglearter, og ett særpreget natur og kulturlandskap i et grenseland hvor øst
møter vest. Besøkende skal styres gjennom tilretteleggingstiltak og informasjon slik at verneverdiene
ivaretas. Nasjonalparkstyret vil i fremtiden vektlegge tilrettelegging i randsonene til verneområdene,
for blant annet å unngå slitasje i nasjonalparken. Innfallsporten til området via Sortbrysttjern skal
befestes, og innfallsporten via Grensefoss til Treriksrøysa skal opprustes og utvikles.

Dagens situasjon

Bildet er satt sammen av to fotos, slik at den venstre informasjonstavla vises to ganger.

Det skal etableres samordnet informasjonsskilting med politi og grensevakt, opplegg for parkering,
renovasjon, områdeavgrensning og tilrettelagt rasteplass med værskydd, utedo, benker og ildsted.
Nasjonalparkstyret ønsker utforminger som vektlegger Pasvikdalens natur- og kulturhistorie, som også
kan danne grunnlag for en gjenkjennbar profil for annen tilrettelegging. Denne innfallsporten skal
preges av arkitektonisk utforming av høy kvalitet, som settes i et relieff eller sammenheng med
områdets natur- og kulturkvaliteter. Formgivning og design skal ta hensyn til den fremtidige drift og
vedlikehold, samt andre aktørers behov. Det kan være behov for samlingspunkt for større grupper,
startpunkt for guidede turer, grensevaktas behov mv.
Nasjonale føringer på profilering av naturvernområder skal ivaretas:
http://profilbank.dirnat.no/verneomraader/

På strekningen fra OP Grenseberget (bildet) til Treriksrøysa har
Forsvaret anlagt en kjøretrasé for terrengkjøretøy
(Schengentrasè). Trasèen som i hovedsak sammenfaller med
turveien til Treriksrøysa, går i Øvre Pasvik landskapsvernområde i
en 200 meter bred sone mellom russegrensa og Øvre Pasvik
nasjonalpark. Skogsbilvegen inn til Grensefoss brøytes ikke
vinterstid. På vinterføre er det en kommunal sneskuterløype langs
skogsbilvegen til Grensefoss og langs traseen helt frem til
Treriksrøysa.
Bildet til venstre viser sledetavla som nasjonalparkstyret for Øvre
Pasvik ønsker brukt som fremtidens informasjonstavle for
verneområdene i Øvre Pasvik, bl.a. ved “Porten til Treriksrøysa”.
Utformingen er et resultat etter en åpen konkurranse i regi av
nasjonalparkstyret vinteren 2013.

Leveransen:
Nasjonalparkstyret ber om tilbud med referanser, på å utarbeide et forprosjekt, med en økonomisk
ramme på kr 50.000 inkl avgifter. Det påregnes 1 møte mellom nasjonalparkstyret og valgt
leverandør, i Pasvik. Leveransen skal inneholde løsningsforslag av tilstrekkelig kvalitet til å brukes som
byggesøknad. Leveransen kan utvides gitt tilgjengelige økonomiske rammer fremover.
Tilbudet sendes Øvre Pasvik nasjonalparkstyre,
e-post adresse: FMFIPostmottak@fylkesmannen.no
FRIST: 09. desember 2013
Det tas forbehold om i hvilken grad hovedprosjektet realiseres, bl.a. på grunn av usikkerhet rundt
finansiering.
Utfyllende informasjon bl.a. kart, verneforskrifter og forvaltningsplan, finner dere på
nasjonalparkstyrets hjemmeside: www.nasjonalparkstyre.no/ovre-pasvik
Informasjon fra Grensekommisæren:

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/grensekommissariatet/Vedlegg_1207.pdf

Kontaktperson: Rolf E Sch Kollstrøm, nasjonalparkforvalter, tlf 48059308,
e-post: rolf.kollstrom@fylkesmannen.no

Norges nasjonalparker – vår felles naturarv
Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder – fra hav til fjell. For naturens egen skyld, for oss og for
kommende generasjoner. Nasjonalparkene rommer storslagen natur med variert dyre- og planteliv, fosser og breer, høye fjell,
endeløse vidder, dype skoger, vakre fjorder og kystområder. I tillegg finner du kulturminner som viser hvordan områder ble
brukt tidligere. I nasjonalparkene finnes et mangfold av muligheter for gode og spennende naturopplevelser. Bruk den flotte
naturen vår - på naturens premisser. Velkommen til Norges nasjonalparker!

