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 Dato: 24.03.2020 

 

 

Protokoll fra styremøte 23. mars 2020 

Saker:  2020/1–2020/10 

Møtested:   Skype 

Dato: 23.03.2020 

Kl:  09:00–11:30 

Faste medlemmer som deltok: 

Jone Blikra 

Kathrine Kleveland  

Knut Jarle Sørdalen 

Viggo Nicolaysen 

Torstein Kiil 

Varamedlemmer som deltok: 

Solfrid Rui Slettebakken 

Bjørn Kristoffer Dolva 

Erling Krogh 

Camilla Langlo Skjerven 

Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall: 

Henriette Vikre 

Møteledelse: 

Jone Blikra  

Fra administrasjonen deltok: 

Morten Johannessen 

  Andre deltakere:  

 

Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 24.03.20. Merknader mottatt innen en uke 
er innarbeidet.  

Underskrifter, Kragerø 12. juni 2020: 

 

……………………………….        …………………………………..  ……………………………. 

 

………………………………         ………………………………….. 

 



 

Sak 2020/1: Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll 

Innkalling og sakskart ble godkjent. Protokoll ble ikke underskrevet da det ikke var et fysisk 

møte som følge av Koronaepidemi. 

Sak 2020/2:  Konstituering av styret med valg av leder og nestleder 

Behandling 
Knut Jarle Sørdalen fremmet følgende forslag: Jone Blikra velges som leder og 
Kathrine Kleveland velges som nestleder. 

Vedtak 
Jone Blikra velges som leder og Kathrine Kleveland velges som nestleder (enst.). 

2020/3: Anlegg med tårn på Øytangen, Jomfruland, eierskap. 
Innstilling 

Saken ble fremmet uten innstilling. 

Behandling 
Torstein Kiil og Viggo Nicolaysen fremmet følgende forslag: Nasjonalparkstyret 
mener det nye utkikkstårnet på Øytangen vil være en naturlig del av besøkssenteret 
til nasjonalparken. Styret anmoder derfor Kragerø kommune om å ta eierskapet til 
anlegget. Det anbefales å opprette et samarbeidsorgan for driften og hvor Norsk 
Ornitologisk forening, avd. Telemark inviteres inn.  
Nasjonalparkstyret ved prosjektgruppen, kan dersom kommunen ønsker det, 
videreføre arbeidet med realiseringen av anlegg og tårn frem til ferdigstillelse. 

Knut Jarle Sørdalen og Jone Blikra fremmet følgende tillegg: Før det sendes 
henvendelse til Kragerø kommune undersøker forvalter om Norsk ornitologisk 
forening Telemark synes at eierskapet bør legges til kommunen. Hvis foreningen er 
enig i det, beskrives det i oversendelsen hvilke forpliktelser det innebærer for 
kommunen. 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret mener det nye utkikkstårnet på Øytangen vil være en naturlig del 
av besøkssenteret til nasjonalparken. Styret anmoder derfor Kragerø kommune om å 
ta eierskapet til anlegget. Det anbefales å opprette et samarbeidsorgan for driften og 
hvor Norsk Ornitologisk forening, avd. Telemark inviteres inn.  

Nasjonalparkstyret ved prosjektgruppen, kan dersom kommunen ønsker det, 
videreføre arbeidet med realiseringen av anlegg og tårn frem til ferdigstillelse. 

Før det sendes henvendelse til Kragerø kommune undersøker forvalter om Norsk 
ornitologisk forening Telemark synes at eierskapet bør legges til kommunen. Hvis 
foreningen er enig i det, beskrives det i oversendelsen hvilke forpliktelser det 
innebærer for kommunen. 

Sak 2020/4: Utveksling av plantemateriale mellom Færder og Jomfruland 
nasjonalparker. 

Innstilling 
Styret slutter seg til plan om utveksling av strandtorn og kammarimjelle mellom 
Færder og Jomfruland nasjonalparker. 

 



Vedtak 
Styret slutter seg til plan om utveksling av strandtorn og kammarimjelle mellom 
Færder og Jomfruland nasjonalparker. 

Sak 2020/5: Regler i nasjonalparken, populærversjon 

Innstilling 
Forslag til populærversjon av regler for nasjonalparken godkjennes med de 
merknader som framkom i møtet. Publikasjonen legges ut på nasjonalparkens 
hjemmeside som kan hentes opp fra andre hjemmesider, blant andre for Kragerø 
kommune. 

Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende tillegg: Publikasjonen gir lettere tilgang til regelverket 
enn forvaltningsplanen, men bør utprøves i en periode. Den bør derfor i første 
omgang være digital. Publikasjonen bør «luftes» med flere bilder. 

Bjørn Kristoffer Dolva fremmet følgende tillegg:  
Rådgivende utvalg bør få anledning til å kommentere publikasjonen før den legges 
ut. 

Kathrine Kleveland fremmet følgende tillegg: Styret ønsker å få publikasjonen 
forelagt før den trykkes opp. 
Vedtak 
Forslag til populærversjon av regler for nasjonalparken godkjennes med de 
merknader som framkom i møtet. Publikasjonen legges ut på nasjonalparkens 
hjemmeside som kan hentes opp fra andre hjemmesider, blant andre for Kragerø 
kommune. 

Publikasjonen gir lettere tilgang til regelverket enn forvaltningsplanen, men bør 
utprøves i en periode. Den bør derfor i første omgang være digital. Publikasjonen bør 
«luftes» med flere bilder. 

Rådgivende utvalg bør få anledning til å kommentere publikasjonen før den legges 
ut. 

Styret ønsker å få publikasjonen forelagt før den trykkes opp. 

Sak 2020/6: Bålpanne på Skratta 

Innstilling 
Kragerø kommune ved Skjærgårdstjenesten gis tillatelse til utsetting av bålpanne på 
Skratta på følgende vilkår:  

1. Bålpanna skal være av samme eller tilsvarende type som den som er vist i 
søknaden. 

2. Bålpanna skal ha jevnlig tilsyn og skal tømmes for eventuelt avfall.  
3. Hvis/når den skal fjernes, skal eventuelt stålfundament i fjell kappes jevnt med 

fjellet og sparkles med grå, bestandig masse. 

Tillatelsen er gitt etter verneforskriften § 11. 

Behandling 

Knut Jarle Sørdalen, Solfrid Rui Slettebakken og Jone Blikra fremmet følgende 
forslag: Styret ønsker færrest mulig installasjoner på mindre holmer og skjær i 
nasjonalparken. Det gis derfor tillatelse for tre år, med evaluering av erfaringer med 
bålpanna på Skratta og ellers i Skjærgårdsparken etter treårs-perioden. 



Vedtak 
1. Bålpanna skal være av samme eller tilsvarende type som den som er vist i 

søknaden. 
2. Bålpanna skal ha jevnlig tilsyn og skal tømmes for eventuelt avfall.  
3. Hvis/når den skal fjernes, skal eventuelt stålfundament i fjell kappes jevnt med 

fjellet og sparkles med grå, bestandig masse. 
4. Styret er av flere grunner skeptiske til bålpanner i nasjonalparken, men det gis 

tillatelse for tre år, med evaluering av erfaringer med bålpanna på Skratta og ellers 
i Skjærgårdsparken etter treårs-perioden. 

Tillatelsen er gitt etter verneforskriften § 11. 

Sak 2020/7: Møteplan 2020 

Behandling 
Jone Blikra fremmet følgende forslag: 
Styreleder og forvalter gis fullmakt til å vurdere møtevirksomheten framover på ut fra 
utviklingen av Koronaepidemien. Dato for neste møte settes tentativt til fredag 12. 
juni fra kl. 10:00 i Kragerø. Om epidemien fortsatt er et problem, gjennomføres møtet 
på Skype. 

Erling Krogh, Torstein Kiil og Jone Blikra fremmet følgende forslag: 
Forutsatt at det det fortsatt ikke er epidemiproblemer i sommer, gjennomføres åpent 
møte på Jomfruland i andre halvdel av juli. Møtet har blitt en tradisjon og er viktig når 
det gjelder kommunikasjon med sommergjestene om nasjonalparken. Det kan ligge 
til rette for at hovedtemaet er besøkssenter, ettersom samlingen tidligere i mars ble 
utsatt, da som et felles arrangement i regi av Kragerø kommune og nasjonalparken. 

Vedtak 
Styreleder og forvalter gis fullmakt til å vurdere møtevirksomheten framover på ut fra 
utviklingen av Koronaepidemien. Dato for neste møte settes tentativt til fredag 12. 
juni fra kl. 10:00 i Kragerø. Om epidemien fortsatt er et problem, gjennomføres møtet 
på Skype. 

Forutsatt at det det fortsatt ikke er epidemiproblemer i sommer, gjennomføres åpent 
møte på Jomfruland i andre halvdel av juli. Møtet har blitt en tradisjon og er viktig når 
det gjelder kommunikasjon med sommergjestene om nasjonalparken. Det kan ligge 
til rette for at hovedtemaet er besøkssenter, ettersom samlingen tidligere i mars ble 
utsatt, da som et felles arrangement i regi av Kragerø kommune og nasjonalparken. 

2020/8: Rullering av tiltaksoversikten i forvaltningsplanen 

Innstilling 
Forslag til tiltaksoversikt godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Styret 
ber om sak om ny rullering i første halvår 2021.  

Behandling 
Bjørn Kristoffer Dolva og Jone Blikra fremmet følgende tillegg: Det bør utarbeides en 
enkel årsmelding for nasjonalparken. 

Kathrine Kleveland fremmet følgende tillegg: Årsmeldingen bør rettes inn mot de 
tiltakene som har stor interesse for publikum, også med tanke på medieutspill. 

Torstein Kiil fremmet følgende tillegg: I tillegg til årsmeldingen bør hjemmeside, 
Facebook og arbeid med tekster i Samordningsgruppe for Jomfruland og Stråholmen 
benyttes. 



Vedtak 
Forslag til tiltaksoversikt godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Styret 
ber om sak om ny rullering i første halvår 2021.  

Det bør utarbeides en enkel årsmelding for nasjonalparken. Årsmeldingen bør rettes 
inn mot de tiltakene som har størst interesse for publikum. 

I tillegg til årsmelding bør hjemmeside, Facebook og arbeid med tekster i 
Samordningsgruppe for Jomfruland og Stråholmen benyttes. 

2020/9: Eventuelt 

Knut Jarle Sørdalen tok opp ferdselshindringer på Midtstien på Jomfruland. Torstein 
Kiil orienterte om at han overfor Kragerø kommune har anbefalt en løsning som kan 
løse problemet uten en omfattende reguleringsplanprosess. 

Sak 2020/10: Vedtak etter delegert myndighet 

Sju vedtak ble tatt til orientering. 

 


