Nasjonalparkstyret
Saksnummer Ephorte:
Saksbehandler: Morten Johannessen
Dato: 01.03.2021

Protokoll fra styremøte 26. februar 2021
Saker:
2021/1–2021/9
Møtested: Digitalt
Dato:
26.02.2021
Kl:
10:00–13:30
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
Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall:
Camilla Langlo Skjerven
Henriette Vikre
Møteledelse:
Jone Blikra
Fra administrasjonen deltok:
Morten Johannessen
Andre deltakere:
Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 01.12.21. Merknader mottatt innen en uke
er innarbeidet.
Underskrifter, Kragerø xx.xx 2021:
……………………………….

………………………………….. …………………………….

………………………………

…………………………………..

Sak 2021/1: Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll.
Innkalling og sakskart ble godkjent. Protokoll blir underskrevet på neste fysiske møte.

2021/2: Vedtak etter delegert myndighet.
To vedtak ble tatt til orientering.

Sak 2021/3: Funksjoner i nytt besøkssenter. Foreløpige innspill.
Innstilling
Styret gir foreløpige innspill til prosjekteier om besøkssenterets funksjoner som bidrag til
videre arbeid. Endringer og tillegg som følge av behandlingen innarbeides i forslaget i
saksutredningen.
Vedtak
Styret gir foreløpige innspill til prosjekteier om besøkssenterets funksjoner i henhold til
forslag i saksutredningen.

Sak 2021/4: Orienteringssaker
Kathrine Kleveland orienterte om behandling i hovedutvalget i fylkeskommunen av søknad
om midler til planlegging og autorisasjon av besøkssenter. Vestfold og Telemark
fylkeskommune vil vurdere en eventuell søknad om tilleggsmidler hvis samlet finansiering blir
for knapp.
Jone Blikra orienterte om møte med leder av hovedutvalget i fylkeskommunen angående
samme søknad.
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.
• Diverse skogrydding på Jomfruland som er startet opp i februar.
• Manuskripter og produksjon av «prøvevideoer» til bruk på hjemmesida, i
informasjonspunkt på Øytangen og i besøkssenter.
• Restaurering av eikegjerde Holmsløkka

2021/5: Søknad om tillatelse til tiltak 29/52 Jomfruland.
Innstilling
Søknad om tillatelse etter verneforskriften § 11 til tiltak på eiendommen 29/52 avslås.
Begrunnelsen er hensyn til landskapsverdi og allmennhetens rett til fri ferdsel til fots i utmark.
Søker pålegges med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 å rette gjennomførte tiltak ved at
det fjernes før 1. juli 2021. Med hjemmel i naturmangfoldloven §§ 73 og 71 varsles det at
tvangsmulkt på 500 kroner pr. dag vil bli ilagt ved oversittelse av tidsfristen og at retting hvis
fristen oversittes vil bli gjennomført av forvaltningen for nasjonalparken.
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt.
Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen.
Behandling
Styret erklærte Viggo Nicolaysen inhabil i saken og Erling Krogh trådte inn i hans sted.

Erling Krogh og Torstein Kiil fremmet forslag om at varsel om tvangsmulkt og gjennomføring
av forvaltningen ved oversittelse tas ut, og at tidsfristen for pålegg om fjerning settes til
01.06.21. Torstein Kiil fremmet også forslag om at landskapsvirkningen framgår av vedtaket.
Vedtak
Søknad om tillatelse etter verneforskriften § 11 til tiltak på eiendommen 29/52 avslås.
Begrunnelsen er hensyn til landskapsverdi og allmennhetens rett til fri ferdsel til fots i utmark.
Tiltaket vurderes til å ha moderat negativ virkning for landskapsverdi. Det er et
fremmedelement og funksjonen ut over å ha en avvisningseffekt er uklar. Tiltaket er bygget
utenfor tradisjon for bygging av steingjerder og har ikke verdi i den sammenheng.
Søker pålegges med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 å rette gjennomførte tiltak ved at
det fjernes før 1. juni 2021.
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt.
Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen.

2021/6: Søknad om tillatelse til motorferdsel 29/323 Jomfruland
Innstilling
Bjarne Corwin gis tillatelse til motorferdsel med personbil på Hovedveien for transport av
personer og varer til og fra egen hytte på eiendommen 29/323. Tillatelsen gjelder inntil 8
turer pr. år fra og med 2021 til og med 2024. Tillatelsen er hjemlet i verneforskriften § 9 punkt
d) og e).
Corwin gis også tillatelse til motorferdsel med liten traktor for transport av stein til vedlikehold
av steingjerde mellom eiendommen 29/323 og 29/5. Steinen skal hentes på sted anvist av
forvalter. Tillatelsen. Tillatelsen er hjemlet i verneforskriften § 9 punkt c) og gjelder fra og
med 2021 til og med 2024.
Tillatelsene er gitt på følgende vilkår:
1. Kjøring for transport av personer og varer skal skje på Hovedveien.
2. Tillatelsene 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
Viggo Nicolaysen foreslo at nasjonalparken har et lett tilgjengelig lager med stein nord på
Jomfruland til bruk i slike sammenhenger.
Vedtak
Bjarne Corwin gis tillatelse til motorferdsel med personbil på Hovedveien for transport av
personer og varer til og fra egen hytte på eiendommen 29/323. Tillatelsen gjelder inntil 8
turer pr. år fra og med 2021 til og med 2024. Tillatelsen er hjemlet i verneforskriften § 9 punkt
d) og e).
Corwin gis også tillatelse til motorferdsel med liten traktor for transport av stein til vedlikehold
av steingjerde mellom eiendommen 29/323 og 29/5. Steinen skal hentes på sted anvist av
forvalter. Tillatelsen. Tillatelsen er hjemlet i verneforskriften § 9 punkt c) og gjelder fra og
med 2021 til og med 2024. Nasjonalparken tar sikte på å ha et lett tilgjengelig lager med
stein nord på Jomfruland til bruk i slike sammenhenger.
Tillatelsene er gitt på følgende vilkår:
1. Kjøring for transport av personer og varer skal skje på Hovedveien.

2.Tillatelsene 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.

Sak 2021/7: Tiltaksplan 2021 - revisjon
Innstilling
Styret godkjenner forslag til prioritering av tiltak i 2021 som vist i saksutredningen.
Behandling
Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag: Arbeidet med å forberede stiplan/turkart for
Jomfruland startes opp på administrativt nivå i 2021 i samarbeid med Utvalgte
kulturlandskap, slik at hele Jomfruland dekkes. Dersom det på slutten av året blir
tilgjengelige midler, innhentes tilbud på digitalisering og trykking av kart evt. legges prosjektet
inn på neste års tiltaksplan.
Vedtak
Styret godkjenner forslag til prioritering av tiltak i 2021 som vist i saksutredningen. Arbeidet
med å forberede stiplan/turkart for Jomfruland startes opp på administrativt nivå i 2021 i
samarbeid med Utvalgte kulturlandskap, slik at hele Jomfruland dekkes. Dersom det på
slutten av året blir tilgjengelige midler, innhentes tilbud på digitalisering og trykking av kart
evt. legges prosjektet inn på neste års tiltaksplan.

Sak 2021/8: Båtfeste 29/294 Jomfruland
Innstilling
Alternativ 1:
Nasjonalparkstyret velger å håndtere henvendelsen som søknad om båtfeste etter
verneforskriften § 3. Søknaden avslås med begrunnelse som framgår av saksutredningen.
Det er lagt vekt på hensyn til landskapsverdi og opplevelser i friluftslivet.
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt.
Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen.
Alternativ 2:
Det foreligger ikke ordinær søknad og saken utsettes i påvente av søknad med nærmere
informasjon om båtfestets tekniske løsning, forventet bruk og ønsket sted.
Behandling
Torstein Kiil og Jone Blikra foreslo at saken utsettes, jf. alternativ 2. Erling Krogh pekte på
behov for dialog mellom søker og forvalter i den videre prosessen. Viggo Nicolaysen foreslo
at opptrekk av lettbåt inne på stranda ikke blir en del av løsningen, da det gir slitasje i
erosjonskanten som gir vind og sjø angrepspunkt med graving innover dyneenga som
resultat. Torstein Kiil foreslo at søker bes om å legge fram spesifisert informasjon om
dybdeforholdene. En bøye som kommer vesentlig lengre ut enn Øytangen brygge vil være
negativt for båttrafikken.
Vedtak
Det foreligger ikke ordinær søknad og saken utsettes i påvente av søknad med nærmere
informasjon om båtfestets tekniske løsning, forventet bruk og ønsket sted. Søker og forvalter
holder dialog i den videre prosessen. Opptrekk av lettbåt inne på stranda er ikke en del av
løsningen, da det gir slitasje i erosjonskanten som gir vind og sjø angrepspunkt med graving
innover dyneenga som resultat. Søker bes om å legge fram spesifisert informasjon om
dybdeforholdene. En bøye som kommer vesentlig lengre ut enn Øytangen brygge vil være
negativt for båttrafikken.

Sak 2021/9: Ny sti Øytangen Jomfruland
Innstilling
Styret godkjenner plan om etablering av ny sti som tverrforbindelse nord på Øytangen for å
kanalisere en del av ferdselen bort fra Kråkaområdet lenger nord. Tiltaket gjennomføres som
skjøtselstiltak som forvaltningsmyndigheten selv kan iverksette, jf. verneforskriften § 13.
Vedtak
Styret godkjenner plan om etablering av ny sti som tverrforbindelse nord på Øytangen for å
kanalisere en del av ferdselen bort fra Kråkaområdet lenger nord. Tiltaket gjennomføres som
skjøtselstiltak som forvaltningsmyndigheten selv kan iverksette, jf. verneforskriften § 13.

2021/10: Eventuelt.
Møtetid med forberedelser settes til 4,5 timer.
2021/11: Styrets kvarter.
Er ikke protokollert.

