Innkalling til styremøte 04.01. 2017 i Øvre Pasvik
nasjonalparkstyre /Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Sted: NIBIO Svanhovd/Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Svanvik
Tidspunkt: Onsdag 04. januar 2017 kl. 12.00. Lunsj kl. 12.00.

SAKSLISTE:





Sak
Sak
Sak
Sak

01/2017
02/2017
03/2017
04/2017

Åpning av møte, registrering og godkjenning.
Orienteringssaker
Tilbud om opsjon Gjøkhotellet
Økonomi 2017 - bestillingsdialog
.

Sak 01/2017 Åpning av møte, registrering og godkjenning.
a) Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet
b) Valg av underskriver av protokoll
c) Godkjenning av innkalling og saksliste
d) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29.11.2016.

Sak 02/2017 Orienteringssaker
a. FeFo og frivillig skogvern
b. Rådgivende utvalg møte 29.11.2016
c. Eventuelt

Sak 03/2017 Tilbud om opsjon Gjøkhotellet
Styreleder og forvalter møtte ledelsen i FeFo i Lakselv mandag den 12. desember 2016.
Fra FeFo møtte direktør Jan Olli og Kate Persen, leder for næringsavdelingen. I forkant av
møtet hadde FeFo fått nasjonalparkstyrets forslag til en intensjonsavtale knyttet til et
samarbeid mellom Øvre Pasvik nasjonalparkstyre og FeFo om å utvikle Gjøkhotellet til et
informasjonspunkt for nasjonalparken spesielt og Øvre Pasvik generelt.
Under møtet sa FeFo at de ikke var beredte til å inngå en samarbeidsavtale som ville
skape presedens overfor andre nasjonalparkstyrer og deres ønsker. FeFos direktør var
derimot villig til å gi styret en opsjonsavtale i forhold en festekontrakt for Gjøkhotellet,
og fornyet tilbudet om at styret vederlagsfritt kunne overta Gjøkvannskoia for flytting til
Gjøkhotellet. FeFo var opptatt av at de verneverdige byggene på Gjøkhotellet skulle
ivaretas, og var villige til å bidra økonomisk her. Direktøren var positiv til å fremme ny
sak overfor sitt styre for å omgjøre flytting av to av disse byggene.
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Nasjonalparkstyret fikk den 14.12.2016 tilsendt et forslag til opsjonsavtale fra FeFo (2
vedlegg).
Det legges opp til en diskusjon om tilbudet fra FeFo under styremøtet. Besøkssenteret for
Øvre Pasvik nasjonalpark er invitert til å delta i denne saken.

Sak 04/2017 Økonomi 2017 - bestillingsdialog
A) Drift av nasjonalpark- og verneområdestyrer
Viser til saksframstilling i sak 25/2016.
Fylkesmannen koordinerer budsjettforslagene fra de ulike nasjonalparkstyrene, med 09.
01.2017 som frist for å sende samlet budsjettforslag til Miljødirektoratet. Fylkesmannen
har bedt om å få inn budsjettforslag fra styrene innen 06.01.2017.
Driftsbudsjettet for 2016 var på kr 220.000 med et forbruk på kr 238.000, hvor kr
11.994 av overforbruket ble dekket fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre som hadde et
underforbruk. Nasjonalparkstyret har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2016, med bl.a.
deltakelse på samlinger på fylkes- og nasjonalt nivå, og befaring til Reisa nasjonalpark.
Nasjonalparkstyret hadde kr 20.000 til arbeid med forvaltningsplan hvor forbruket er på
kr 19.700, hvor kr 19.000 er knyttet til oppdrag til Biotope.
Forvalter regner med at 2017 vil bli et aktivt år bl.a. med oppgaver i forbindelse med
utarbeiding av besøksstrategi og etablering av Gjøkhotellet som informasjonspunkt.
Forslag til vedtak
Nasjonalparkstyret søker om kr 230.000 til drift i 2017 og kr 50.000 til arbeid med
forvaltningsplan og besøksstrategi.

B) Bestillingsdialog; tiltaksmidler og skjøtselstiltak og oppsyn fra SNO
Søknadsfrist om midler til Miljødirektoratet er 10.01.2017.
Oppsyn og naturveiledning – Forslag til bestilling av lokalt SNO
1. Generelt oppsyn og vedlikehold av informasjonsplakater mv.
2. Prioritering av informasjon og veiledning i felt.
3. Utkjøring av gass og ved til åpne koier og rasteplasser.
4. Registrering av besøkende inn fra Sortbrysttjern mot Ellenvannskoia og mot
Piilolahytta, med ferdselsteller i barmarksesongen.
5. Flytte og supplere grenseskilt mot nasjonalparken
6. Fjerne piggtråd og bygningsrester i landskapsvernområdet
7. Overvåke rovfugl-lokaliteter i verneområdene
Tiltak –se tabell neste side
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Tabell – Forslag tiltak over bestillingsdialogen 2017

Tiltak 2017
Kartlegge biologisk
mangfold/kulturspor i Øvre
Pasvik nasjonalpark

Kostnader
100.000

Vedlikehold skogsbilveier;
Grensefossveien og
Sortbrysttjernveien

100.000

Bli med en forsker,
undervisningopplegg skoler,
august-september 2017
Ved og gass åpne koier,
rasteplasser
Tjenestekjøp lokal
parkvokter
Stikking skitrasé til
Ellenvannskoia
Utvikling av
Informasjonspunkt
Gjøkhotellet
Flytting av Gjøkvannskoia til
Gjøkhotellet
Guidet tur langs Piilolastien
Hemmingkoia, vedlikehold
og reparasjon av
oppsynshytte
Fornye klopper langs stien til
Ellenvannskoia
Fjerne piggtråd og
bygningsrester
Flytte utedo
Grensefossmoen
Sette bom fra FV 885 mot
avsluttet grustak
(Lemmikainen)
Portalskilt etter ny
merkevare for norske
nasjonalparker
SUM (inkl.mva)

50.000

Merknader
Anslår det gjenstår 2-3 års arbeid.
Rein Midteng, Asplan Viak. Støtte
kr 100.000 fra Sametinget vedr.
kulturminner.
Veirådet skal lage en 4 års plan for
opprusting av skogsbilveiene i
Pasvik (møte 03.01.2017)
Ringmerking av fugler og urskog

30.000
50.000

Arnstein Kalliainen

10.000

Samarbeid med reinbeitedistrikt
5A/C
Tiltak i besøksstrategi

300.000
150.000
10.000

Samarbeid med Øvre Pasvik
camping
Utsettes, vurderes i sammenheng
med eventuell frivillig skogvern

50.000
10.000

Landskapsvernområdet

10.000

Landskapsvernområdet

15.000

Et samarbeid hvor FeFo finansierer
bom og nasjonalparkstyret betaler
arbeidet
Produksjon og oppsett ved
Sortbrysttjern og Grensefossmoen

70.000
955.000

Forslag til vedtak
Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik vedtar bestillingsdialogen for 2017 som framlagt
under styremøtet.
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