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…………………………………..

Sak 2020/26: Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll.
Innkalling og sakskart ble godkjent. Protokoll blir underskrevet på neste fysiske møte.
2020/27: Vedtak etter delegert myndighet.
Fem vedtak ble tatt til orientering.

Sak 2020/28: Orienteringssaker.
Knut Jarle Sørdalen orienterte om:
• Sak i Kragerø om eierskap til nytt anlegg med tårn på Øytangen på Jomfruland.
• Prosjekt Renere Frierfjord
Forvalter orienterte om:
• Status for bygging av nytt anlegg med tårn på Øytangen, Jomfruland
• Status legging av jordkabler og riving av luftstrekk i nasjonalparken nord på
Jomfruland
• Fjerning av varder og groper, samt rydding av treverk på Jomfruland, gjennomført
i september.
• Status for oppsetting av sittebenker på Stråholmen, Jomfruland, Stangnes og i
Kragerø.
• Restaurering av steingjerder på Øytangen i september.
• Status for online web-kamera i sjø.
• Oppstart av videofortellinger, basert på arbeid i Samordningsgruppa.
2020/29: Skjøtselsplan for rullesteinstrender og strandvoller på Jomfruland
Innstilling
Styret tar planforslaget til orientering. Forvalter bes om å innarbeide tiltakene i samlet
tiltaksplan for 2021 – 2025.
Behandling
Etter spørsmål fra Viggo Nicolaysen utdypet forvalter problematikk rundt solgroper som ikke
skal fjernes og utjevning av traktorspor på Skadden.
Vedtak
Styret tar planforslaget til orientering. Forvalter bes om å innarbeide tiltakene i samlet
tiltaksplan for 2021 – 2025.

2020/30: Tiltaksplan 2021
Innstilling
Styret tar tiltaksplanen til orientering. Forvalter bes om å fremme sak våren 2021 om rullering
av tiltaksplan 2021 – 2025. Styret slutter seg til forslag om søknad om midler til skjøtselsplan
for Styrmannsholmen og Larsholmen i 2021.
Behandling
Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag:
• Utarbeidelse av vei- og stiplan for Jomfruland prioriteres og innarbeides i tiltaksplanen for
2021. Planen skal gi grunnlag for fremstilling av både et turkart og et forvaltningskart hvor
standard vei, skilting, rasteplasser mm. er innarbeidet.
• Investering i nye, digitale klaver til sau på Stråholmen utsettes til 2022.

• Sak om prioritering av tiltak fremmes for styret når økonomisk ramme fra Miljødirektoratet
er avklart.
Knut Jarle Sørdalen fremmet følgende forslag: I forbindelse med rullering av tiltaksplanen
gjør styret en evaluering av et utvalg av tidligere vedtatte tiltak.
Bjørn Kristian Dolva fremmet følgende forslag: Det bør utarbeides årsrapporter for
nasjonalparken som informerer om de viktigste tiltakene hvert år.
Forvalter fremmet følgende tilleggsforslag: Ny sti som tverrforbindelse mellom stiene på
innsiden og utsiden nord på Øytangen utredes og ny sak legges fram for styret. Tiltaket
legges inn som del av søknad om tiltaksmidler i 2021.
Vedtak
1. Styret tar tiltaksplanen til orientering. Forvalter bes om å fremme sak våren 2021 om
rullering av tiltaksplan 2021 – 2025. Styret slutter seg til forslag om søknad om midler til
skjøtselsplan for Styrmannsholmen og Larsholmen i 2021.
2. Utarbeidelse av vei- og stiplan for Jomfruland prioriteres og innarbeides i tiltaksplanen for
2021. Planen skal gi grunnlag for fremstilling av både et turkart og et forvaltningskart hvor
standard vei, skilting, rasteplasser mm. er innarbeidet.
3. Investering i nye, digitale klaver til sau på Stråholmen utsettes til 2022.
4. Sak om prioritering av tiltak fremmes for styret når økonomisk ramme fra Miljødirektoratet
er avklart.
5. I forbindelse med rullering av tiltaksplanen gjør styret en evaluering av et utvalg av
tidligere vedtatte tiltak.
6. Det bør utarbeides årsrapporter for nasjonalparken som informerer om de viktigste
tiltakene hvert år.
7. Ny sti som tverrforbindelse mellom stiene på innsiden og utsiden nord på Øytangen
utredes og ny sak legges fram for styret. Tiltaket legges inn som del av søknad om
tiltaksmidler i 2021.

2020/32: Møteplan første halvår 2021
Første møte i 2021 er fredag 26. februar. Andre møte er fredag 30. april. Smittevernreglene
avgjør om det blir fysiske eller digitale møter. Det bør tas sikte på at møtet i april er fysisk, og
at det kombineres med befaringer. Sak om prioritering av tiltak i 2021 behandles digitalt
mellom møtene. Det samme gjelder medvirkning til etablering av besøkssenter og eventuelle
andre aktuelle saker.

2020/33: Eventuelt
Ingen saker
2020/34: Styrets kvarter
Ble ikke holdt.

2020/35: Søknad om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med byggearbeid,
29/294 Jomfruland
Innstilling
Henrik Albretsen gis tillatelse på vilkår til motorferdsel med traktor med henger til og fra egen
hytte på Jomfruland i 2020, 2021 og 2022 i forbindelse bygningsarbeid. Tillatelsen gjelder
fem turer i perioden. Hvis det skulle vise seg å ikke være tilstrekkelig, kan det søkes om
tilleggsturer.
Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 9.c, på følgende vilkår:

1. Kjøringen skal skje på Hovedveien.
2. Tillatelsen skal tas med under kjøringen og vises fram på forespørsel fra Politi,Statens
Naturoppsyn eller grunneier.
Det må i tillegg innhentes tillatelse fra grunneier. Det gis tillatelse til kjøring på den delen av
Hovedveien som ligger på statens eiendom 29/5 Øytangen. Eier av 29/6 Hasselgården er
Kari Nicolaysen.
Behandling
Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag: Tillatelsen gjelder kjøring på tørr eller frossen
mark.
Bjørn Kristoffer Dolva fremmet følgende forslag: I oversendelsen gjøres det oppmerksom på
at transport av byggevarer og redskap på sjø inn til brygga på Øytangen kan være et
supplement.
Vedtak
Henrik Albretsen gis tillatelse på vilkår til motorferdsel med traktor med henger til og fra egen
hytte på Jomfruland i 2020, 2021 og 2022 i forbindelse bygningsarbeid. Tillatelsen gjelder
fem turer i perioden. Hvis det skulle vise seg å ikke være tilstrekkelig, kan det søkes om
tilleggsturer.
Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 9.c, på følgende vilkår:
1. Kjøringen skal skje på Hovedveien på tørr eller frossen mark.
2. Tillatelsen skal tas med under kjøringen og vises fram på forespørsel fra Politi,Statens
Naturoppsyn eller grunneier.
3. Det gjøres oppmerksom på i oversendelse at transport av byggevarer og redskap på sjø
til brygga på Øytangen kan være et supplement.
Det må i tillegg innhentes tillatelse fra grunneier. Det gis tillatelse til kjøring på den delen av
Hovedveien som ligger på statens eiendom 29/5 Øytangen. Eier av 29/6 Hasselgården er
Kari Nicolaysen.

Sak 2020/36: Henvendelse om endring av vernegrense i sjø ved 7/125 og 7/77
ved Storholmen
Innstilling
Styret anbefaler Miljødirektoratet om å ikke endre vernegrensen ved de tre holmene innenfor
Storholmen. Begrunnelsen er hensynet til sjøfugl utenom sommerperioden, hensynet til
landskapsverdi i denne delen av nasjonalparken og at eksisterende vernegrense ikke
vanskeliggjør igangværende bruk.
Vedtak
Styret anbefaler Miljødirektoratet om å ikke endre vernegrensen ved de tre holmene innenfor
Storholmen. Begrunnelsen er hensynet til sjøfugl utenom sommerperioden, hensynet til
landskapsverdi i denne delen av nasjonalparken og at eksisterende vernegrense ikke
vanskeliggjør igangværende bruk.

2020/37: Prosjektgruppe for planlegging av besøkssenter – representasjon fra
nasjonalparken
Kommunedirektør Inger Lysa orienterte om status og planer for videre arbeid. Styret
stilte spørsmål og kom med noen innspill, blant annet om en egen gruppe som jobber
med finansiering av hovedprosjektet og at bygget bør være skalerbart og kan bygges

i flere trinn. Prosjektleder i Asplan viak, Anne Karin Haukland og leder av
omstillingsprogrammet, Kari Rasmussen Theting deltok som observatører.
Representasjon fra nasjonalparken i prosjektgruppa var fremmet uten innstilling.
Behandling
Kathrine Kleveland fremmet forslag om at forvalter Morten Johannessen representerer
nasjonalparken.
Henriette Vikre fremmet forslag om at kommunen bes å vurdere å utvide prosjektgruppa med
en representant fra Portør – Levangsheiaområdet, for å få medvirkning også fra den sørlige
delen av nasjonalparken.
Viggo Nicolaysen fremmet forslag om at kommunen bes om å vurdere å utvide
prosjektgruppa til to representanter fra Utvalgte kulturlandskap Jomfruland – Stråholmen, da
det er en todeling i UKL-systemet mellom de to øyene.
Jone Blikra fremmet forslag om at kommunen oppfordres til å holde et bredt anlagt møte
med informasjon og muligheter for medvirkning før sak om oppstart av planarbeid og
lokalisering kommer til behandling i kommunestyret. Kommunestyret er en sentral
målgruppe.
Jone Blikra fremmet forslag om at nasjonalparken ber om å bli representert med to personer
i prosjektgruppa, med Kathrine Kleveland (nestleder) i tillegg til forvalter.

Vedtak
1. Forvalter Morten Johannessen representerer i utgangspunktet nasjonalparken.
2. Kragerø kommune bes å vurdere å utvide prosjektgruppa med en representant fra Portør
– Levangsheiaområdet.
3. Kragerø kommune bes om å vurdere å utvide prosjektgruppa til to representanter fra
Utvalgte kulturlandskap Jomfruland – Stråholmen.
4. Kragerø kommune oppfordres til å holde et bredt anlagt møte før sak om oppstart av
planarbeid og lokalisering kommer til behandling i kommunestyret.
5. Nasjonalparken ber om å bli representert med to personer i prosjektgruppa, med Kathrine
Kleveland (nestleder) i tillegg til forvalter.

Sak 2020/38: Ny sti for å kanalisere ferdsel nord på Øytangen, Jomfruland
Innstilling
Ny sti som tverrforbindelse mellom stiene på innsiden og utsiden nord på Øytangen utredes
og ny sak legges fram for styret. Tiltaket legges inn som del av søknad om tiltaksmidler i
2021.
Vedtak
Ny sti som tverrforbindelse mellom stiene på innsiden og utsiden nord på Øytangen utredes
og ny sak legges fram for styret. Tiltaket legges inn som del av søknad om tiltaksmidler i
2021.

