Nasjonalparkstyret
Saksnummer Ephorte:
Saksbehandler: Morten Johannessen
Dato: 16.10.2020

Protokoll fra styremøte 12. oktober 2020
Saker:
2020/19–2020/24
Møtested: Velhuset, Jomfruland
Dato:
20.10.2020
Kl:
10:00–11:00
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
Henriette Vikre
Camilla Langlo Skjerven
Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall:
Møteledelse:
Jone Blikra
Fra administrasjonen deltok:
Morten Johannessen
Andre deltakere: Ingen
Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 16.10.20. Merknader mottatt innen en uke
er innarbeidet.
Underskrifter, Kragerø xx.xx 2020:
……………………………….

………………………………….. …………………………….

………………………………

…………………………………..

Sak 2020/19: Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll.
Innkalling og sakskart ble godkjent, protokoll ble underskrevet.
2020/20: Vedtak etter delegert myndighet.
Fem vedtak ble tatt til orientering.

Sak 2020/21: Orienteringssaker.
Knut Jarle Sørdalen orienterte om sak 97/20 i kommunestyret i Kragerø om eierskap
til nytt anlegg med tårn på Øytangen på Jomfruland.
Jone Blikra orienterte om:
• Positivt møte med Miljødirektoratet om igangsetting av arbeid med besøkssenter.
• Åpent møte på Jomfruland 18. juli.
Torstein Kiil orienterte om:
• Strandrydding på Stråholmen
• Skjøtsel av vegetasjon på Stråholmen
• Forsøk med elektroniske klaver (Geofence) på sau på Stråholmen
• Mange vipeunger kom på vingene i 2020, etter at store svenskeasaler ble fjernet i
2019. Kråkene brukte asalene som jaktpost.
Viggo Nicolaysen orienterte om:
• Bra nedbeiting på Jomfruland i 2020, noe tørt.
• Viper i sør på Jomfruland, men ikke i nord.
Solfrid Rui Slettebakken minnet om spørreundersøkelse i regi av Nordlandsforskning
om forvaltningsmodellen med styrer.
Forvalter orienterte om:
• Status og plan for bygging av nytt anlegg med tårn på Øytangen, Jomfruland
• Status og plan for legging av jordkabler og riving av luftstrekk i nasjonalparken
nord på Jomfruland
• Fjerning av varder og groper, samt rydding av treverk på Jomfruland i september.
• Produksjon og utsetting av sittebenker på Stråholmen, Jomfruland og Stangnes.
• Restaurering av steingjerder på Øytangen i september.
• Planer om online web-kamera i sjø.
• Status for skjøtsel i regi av Statens naturoppsyn. Forsinkelser, men er planlagt
gjort i løpet av høsten
2020/22: Økonomistatus pr. utgangen av september og prioriteringer for resten
av året.
Innstilling
Styret tar regnskapsstatus til etterretning.
Vedtak
Styret tar regnskapsstatus til etterretning.

2020/23: Møtedato- og sted, fjerde styremøte i 2020.
Møtet holdes 04.12.20 fra kl. 10:00 på Kragerø rådhus.
2020/23: Eventuelt.
Knut Jarle Sørdalen foreslo følgende oversendelse til Kragerø kommune:
Nasjonalparken er villig til å gå inn som deleier av nytt anlegg med tårn på Øytangen
på Jomfruland sammen med Kragerø kommune og andre aktører. Nasjonalparken vil
overføre sin deleierandel til et nytt besøkssenter når/hvis det kommer, da anlegget vil
ha funksjon som besøksattraksjon og være en naturlig del av senteret.
Vedtak
Nasjonalparken er villig til å gå inn som deleier av nytt anlegg med tårn på Øytangen
på Jomfruland sammen med Kragerø kommune og andre aktører. Nasjonalparken vil
overføre sin deleierandel til et nytt besøkssenter når/hvis det kommer, da anlegget vil
ha funksjon som besøksattraksjon.
2020/24:

Styrets kvarter.

