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Lett tilgjengelige arealer som i dag er fredet, vil bli frigitt til normal bruk som følge av en avtale om frivillig vern.
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Frigjør områder gjennom avtale om vern
FeFo vurderer avtale om frivillig vern av skog i de minst tilgjengelige områdene i Pasvik.
Forutsetningen er at interessene til reindrift, jegere, lokalbefolkning og andre rettighetshavere
blir ivaretatt.
FeFo ser nå på muligheten for å inngå en avtale i ordningen om frivillig vern av skog i deler av Pasvik. De aktuelle
områdene ligger i tilknytning til allerede vernede områder, er lite tilgjengelige, og utgjør om lag 100.000 dekar. Til
gjengjeld ønsker FeFo å få frigitt lett tilgjengelige områder, som i dag er vernet.
«En viktig årsak til at vi ser på dette, er at FeFo vurderer dagens vernegrenser som lite
hensiktsmessige», sier leder for grunn og rettigheter, Sverre Pavel (bildet).
I tillegg vanskeliggjør dagens grenser blant annet forvaltningen av skog og vilt, drift av
skogsbilveier og åpne koier og mulighetene for utvikling av et reiseliv og annen
næringsvirksomhet i tråd med verneformålet.
FeFo har i forkant vært i kontakt med flere sentrale rettighetshavere.

«Det er langt fram til en avgjørelse. Vi ønsker å informere så tidlig som mulig i prosessen, slik at alle berørte parter er
kjent med arbeidet og får god tid til å komme med innspill, og at vi dermed sikrer at alle interesser blir ivaretatt. Vi
setter også klare betingelser», sier Pavel.
Én forutsetning er at flere områder som i dag er fredet og som ligger nær ferdselsårer, blir frigitt til bruk. Disse
områdene utgjør om lag 30.000 dekar.
Andre forutsetninger som FeFo legger til grunn, er:
 Enklere og tydeligere regler for skogbruket i områdene.
 At arealer i dagens landskapsvernområde med morenemasse skal kunne tas ut, slik at de kan brukes til
veivedlikehold.
 Elgjakt og uttak av store rovdyr skal fortsette etter dagens regler.
 Hytter og koier skal kunne vedlikeholdes med dispensasjon fra motorferdselloven vinterstid.
 Ved må kunne hogges i nærområdet.
 Det skal være tillatt å merke og vedlikeholde stier og skiløyper samt preparere skiløyper med motorisert
utstyr.
 Det skal være tillatt å etablere traseer for sledekjøring med hund.
 Det skal være tillatt å drive miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter godkjent plan, og det skal i tillegg til
dagens bestemmelser være tillatt for lokale reiselivsbedrifter å arrangere turer i de vernede områdene.
 Forslag fra reindriftsnæringen, nasjonalparkstyret, kommunen, lokalbefolkningen i Pasvik og andre
rettighetshavere tas med i utredningen for å finne fram til bredest mulig enighet om grenser og krav til
reguleringer.
Prosessen med frivillig vern er ventet å være avsluttet tidligst i 2019.

LENKER:
Kartene i lenkene under viser områdene som vurderes fredet.
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lilla stiplet linje med raster gjelder områder som ønskes frigitt
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