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Protokoll fra styremøte 6. april 2017 

Saker:  2017/1–2017/14 

Møtested:  Heimat, Brokelandsheia 

Dato: 06.04.2017 

Kl:  14.15–16.15 

Faste medlemmer som deltok: 

Jone Blikra 

Tone Berge Hansen 

Solfrid Rui Slettebekken 

Viggo Nicolaysen 

Torstein Kiil 

Varamedlemmer som deltok: 

Knut Jarle Sørdalen 

Kathrine Evensen 

Erling Krogh 

Bjørn Kristoffer Dolva 

Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall: 

Charlotte Therkelsen Sætersdal 

Møteledelse: 

Arne Malme ledet møtet ved godkjenning av innkalling og sakskart, samt sak 2017/1. 

Jone Blikra ledet møtet under sakene 2017/2 – 2017/14. 

Fra sekretariatet deltok: 

Arne Malme 

Hans Bakke 

Morten Johannessen 

 

Godkjenning av protokollen:  

 



 

 

Innkalling og sakskart ble godkjent enst. Viggo Nicolaysen ble valgt t enst. til å underskrive 

protokollen sammen med styrets leder. Torstein Kiil fremmet forslag om to saker til sak 

2017/14 Eventuelt.  

Sak 2017/1: Konstituering av nasjonalparkstyret med valg av leder og nestleder 

Sekretariatets innstilling: 

Saken ble lagt fram uten innstilling.  

Behandling: 

Tone Berge Hansen fremmet forslag om valg av Jone Blikra som leder. 

Jone Blikra fremmet forslag om Tone Berge Hansen som nestleder. 

Enstemmig vedtak: 

Jone Blikra velges til styreleder. 

Tone Berge Hansen velges til nestleder. 

Utskrift ekspederes til: 

Miljødirektoratet, Kragerø kommune og Telemark fylkeskommune. 

Sak 2017/2: Referatsaker 

Enstemmig vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

Sak 2017/3: Plan for oppnevning av rådgivende utvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Sekretariatet gis fullmakt til å vurdere når rådgivende utvalg skal etableres. Det fremmes ny 

sak med konkret forslag til representasjon, hvilke oppgaver utvalget skal medvirke i og 

aktivitetsplan for det nærmeste året. 

Behandling: 

Torstein Kiil fremmet følgende endringsforslag: Rådgivende utvalg opprettes før 1.juli. 

Sekretariatet vurderer når første møte holdes. Det holdes minst et møte mellom rådgivende 

utvalg og styret i året. I tillegg holder styret et åpent møte på Jomfruland på sommeren, 

første gang i 2017. 

Tone Berge Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: DNT Telemark inviteres til å delta i 

rådgivende utvalg.  

Enstemmig vedtak: 

Rådgivende utvalg opprettes før 1.juli. Sekretariatet vurderer når første møte holdes. Det 

holdes minst et møte mellom rådgivende utvalg og styret i året. I tillegg holder styret et åpent 

møte på Jomfruland på sommeren, første gang i 2017. DNT Telemark inviteres til å delta i 

rådgivende utvalg. 

Sak 2017/4: Styrets medvirkning i planlegging av åpningsarrangement 

Sekretariatets innstilling: 

Styret slutter seg til organiseringen av arbeidet, tar skisse til program for åpningsdagen til 

orientering og ber om ny orientering på neste styremøte. 



 

 

Behandling: 

Erling Krogh og Tone Berge Hansen hadde merknader om behovet for å involvere 

lokalbefolkningen.  Torstein Kiil hadde merknader om behovet for god informasjon for å 

unngå kaos med båter i Tårnbryggaområdet.   

Enstemmig vedtak: 

Styret slutter seg til organiseringen av arbeidet, tar skisse til program for åpningsdagen til 

orientering og ber om ny orientering på neste styremøte. Styret sluttet seg ellers til 

merknader som framkom på møtet. 

Sak 2017/5: Delegering av ansvar for å gjennomføre igangsatte tiltak i 2017 

Sekretariatets innstilling: 

Styret delegerer ansvaret for gjennomføring av allerede planlagte og igangsatte tiltak i 

nasjonalparken i 2017 til Fylkesmannen. 

Behandling: 

Jone Blikra fremmet følgende endringsforslag: Styret ber om utredning og forslag til 

prioritering av tiltak i 2017 på neste styremøte.  

Enstemmig vedtak: 

Styret ber om utredning og forslag til prioritering av tiltak i 2017 på neste styremøte. 

Sak 2017/6: Søknad om tillatelse til tiltak ved brygge, 29/5 Øytangen på Jomfruland 

Sekretariatets innstilling: 

Saken ble lagt fram uten innstilling, men med råd om hjemmel, gyldighetsperiode og vilkår, 

dersom styret kommer til at det er grunnlag for å gi tillatelse. 

Behandling: 

Jone Blikra fremmet følgende forslag: Fylkesmannen i Telemark gis tillatelse til tiltak ved 

brygge på 29/5 Øytangen som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel med hjemmel i 

verneforskriften § 3 pkt. l. Tillatelsen gjelder i to år fra vedtaksdato. Det settes følgende 

vilkår: 

1. Tiltakene skal dokumenteres ved foto som skal sendes styret seinest to måneder etter at 

arbeidene er utført.  

2. Iverksetting kan ikke skje før klagefristen på 3 uker er ute og saken er behandlet i 

kommunen etter plan- og bygningsloven.  

Enstemmig vedtak: 

Fylkesmannen i Telemark gis tillatelse til tiltak ved brygge på 29/5 Øytangen som omsøkt. 

Tillatelsen gis med hjemmel med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. l. Tillatelsen gjelder i to 

år fra vedtaksdato. Det settes følgende vilkår: 

1. Tiltakene skal dokumenteres ved foto som skal sendes styret seinest to måneder etter at 

arbeidene er utført.  

2. Iverksetting kan ikke skje før klagefristen på 3 uker er ute og saken er behandlet i 

kommunen etter plan- og bygningsloven.  

Ekspederes til: 

Fylkesmannen i Telemark og Kragerø kommune, bygningsavdelingen. 



 

Sak 2017/7: Søknad om tillatelse til åpningsarrangement 

Sekretariatets innstilling: 

Saken ble lagt fram uten innstilling, men med råd om hjemmel og vilkår dersom styret 

kommer til at det er grunnlag for å gi tillatelse. 

Behandling: 

Jone Blikra fremmet følgende forslag: Fylkesmannen i Telemark gis tillatelse til 

åpningsarrangement som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriften § 7, fjerde 

ledd. Tillatelse til framføring av strøm, midlertidig oppsetting av lydanlegg, nasjonalpark-

portal, plakett og temaskilt på Tangplassen er gyldig i perioden 7-18.08.2017. Tillatelse til 

felles vandring på hovedstiene i Tårnskogen til og fra Tangplassen, samt opphold der er 

gyldig13.08.17. Det settes følgende vilkår: 

1. Alle installasjoner og alt utstyr skal fjernes før tillatelsen utløp. 

2. Hovedstiene, Tangplassen og området rundt skal være ryddet for eventuelt avfall før 

tillatelsen utløp. 

3. Eventuell rullestein som er flyttet på som følge av arrangementet skal legges tilbake på 

plass før tillatelsen utløp. 

4. Situasjonen langs hovedstiene og på Tangplassen før og etter arrangementet skal 

dokumenteres ved foto som skal sendes styret. 

5. Iverksetting kan ikke skje før klagefristen på 3 uker er ute. 

Enstemmig vedtak: 

Fylkesmannen i Telemark gis tillatelse til åpningsarrangement som omsøkt. Tillatelsen gis 

med hjemmel i verneforskriften § 7, fjerde ledd. Tillatelse til framføring av strøm, midlertidig 

oppsetting av lydanlegg, nasjonalparkportal, plakett og temaskilt på Tangplassen er gyldig i 

perioden 7-18.08.2017. Tillatelse til felles vandring på hovedstiene i Tårnskogen til og fra 

Tangplassen, samt opphold der er gyldig13.08.17. Det settes følgende vilkår: 

1. Alle installasjoner og alt utstyr skal fjernes før tillatelsen utløp. 

2. Hovedstiene, Tangplassen og området rundt skal være ryddet for eventuelt avfall før 

tillatelsen utløp. 

3. Eventuell rullestein som er flyttet på som følge av arrangementet skal legges tilbake på 

plass før tillatelsen utløp. 

4. Situasjonen langs hovedstiene og på Tangplassen før og etter arrangementet skal 

dokumenteres ved foto som skal sendes styret. 

5. Iverksetting kan ikke skje før klagefristen på 3 uker er ute. 

Utskrift ekspederes til: 

Kopi til Statens naturoppsyn. 

Sak 2017/8: Søknad om tillatelse til motorferdsel til egen hytte, 29/205 Jomfruland 

Sekretariatets innstilling: 

Vigdis og Pål Bjerke gis tillatelse til motorferdsel til og fra egen hytte på eiendommen 29/205 

på Jomfruland i 2017. Tillatelsen gjelder inntil seks nødvendige transporter med traktor eller 

mindre kjøretøy av varer og utstyr og en transport med varebil i forbindelse med male- og 

skiferarbeid på hytta. Tillatelsen er gitt i medhold av forskrift for vern av Jomfruland 

nasjonalpark, § 9, pkt. c og d, og på følgende vilkår: 

1. Kjøringen skal skje på hovedsti/trase mellom Hovedveien og hytteeiendommen. 



2. Det kan benyttes traktor eller mindre kjøretøy som gir mindre slitasje/hjulspor. 

3. Kjøretøy skal ikke parkeres i nasjonalparken. 

5. Det skal føres kjørebok der dato og formål med kjøringen blir notert for hver kjøretur. 

6. Tillatelsen og kjøreboken skal tas med under kjøringen og vises fram på forespørsel fra 

Politi, Statens Naturoppsyn eller grunneier. 

Det må i tillegg innhentes tillatelse fra grunneier. Eieren av 29/18 Tårnskogen er Telemark 

fylkeskommune. 

Behandling: 

Tone Berge Hansen fremmet forslag om at det vises til at denne tillatelsen kommer i tillegg til 

tillatelse til motorferdsel for Vigdis Bjerke, datert 09.03.2017.  

Tone Berge Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: Styret har vurdert søknaden uten at 

det foreligger retningslinjer som utdyper verneforskriften. Når forvaltningsplan med 

retningslinjer foreligger, kan det bli ført praksis som avviker fra praksis i denne saken. Saken 

har derfor ikke varig presedens for tilsvarende saker.  

Enstemmig vedtak: 

Vigdis og Pål Bjerke gis tillatelse til motorferdsel til og fra egen hytte på eiendommen 29/205 

på Jomfruland i 2017. Tillatelsen gjelder inntil seks nødvendige transporter med traktor eller 

mindre kjøretøy av varer og utstyr og en transport med varebil i forbindelse med male- og 

skiferarbeid på hytta. Tillatelsen er gitt i medhold av forskrift for vern av Jomfruland 

nasjonalpark, § 9, pkt. c og d, og på følgende vilkår: 

1. Kjøringen skal skje på hovedsti/trase mellom Hovedveien og hytteeiendommen. 

2. Det kan benyttes traktor eller mindre kjøretøy som gir mindre slitasje/hjulspor. 

3. Kjøretøy skal ikke parkeres i nasjonalparken. 

5. Det skal føres kjørebok der dato og formål med kjøringen blir notert for hver kjøretur. 

6. Tillatelsen og kjøreboken skal tas med under kjøringen og vises fram på forespørsel fra 

Politi, Statens Naturoppsyn eller grunneier. 

Styret har vurdert søknaden uten at det foreligger retningslinjer som utdyper verneforskriften. 

Når forvaltningsplan med retningslinjer foreligger, kan det bli ført praksis som avviker fra 

praksis i denne saken. Saken har derfor ikke varig presedens for tilsvarende saker. 

Det må i tillegg innhentes tillatelse fra grunneier. Eieren av 29/18 Tårnskogen er Telemark 

fylkeskommune. 

Det vises for øvrig til at denne tillatelsen kommer i tillegg til tillatelse til motorferdsel for Vigdis 

Bjerke datert 09.03.2017. 

Utskrift ekspederes til: 

Vigdis og Pål Bjerke 

Kopi til Miljødirektoratet, Telemark fylkeskommune og Statens naturoppsyn, Skien.  

Sak 2017/9: Midlertidig delegering av kurante motorferdselsaker som haster til 

sekretariatet 

Sekretariatets innstilling: 

Styret gir sekretariatet/forvalter myndighet til å avgjøre saker om motorferdsel i 2017 i saker 

der behandling i styret vil innebære at saksbehandlingstiden blir for lang i forhold til søkerens 

behov. 

Behandling: 



Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag: Styret ønsker delegering av motorferdselsaker 

til sekretariatet. Det fremmes egen sak med retningslinjer for delegasjonen. Det skal i 

retningslinjene legges opp til at søknader og behandling av disse gjøres så enkelt som mulig. 

Søknader som kan forventes å komme årlig bør få tillatelse for flere år av gangen. 

Enstemmig vedtak: 

Styret gir sekretariatet/forvalter myndighet til å avgjøre saker om motorferdsel i 2017 i saker 

der behandling i styret vil innebære at saksbehandlingstiden blir for lang i forhold til søkerens 

behov. Styret ønsker delegering av motorferdselsaker til sekretariatet. Det fremmes egen sak 

med retningslinjer for delegasjonen. Det skal i retningslinjene legges opp til at søknader og 

behandling av disse gjøres så enkelt som mulig. Søknader som kan forventes å komme årlig 

bør få tillatelse for flere år av gangen. 

Sak 2017/10: Styrets medvirkning ved tilsetting av nasjonalparkforvalter 

Fylkesmannens innstilling: 

Fire navngitte søkere innkalles til intervju. Innstillingen var utarbeidet i samarbeid med Jone 

Blikra.  

Behandling: 

Tone Berge Hansen fremmet forslag om at ytterligere to navngitte søkere innkalles til 

intervju.  

Enstemmig vedtak: 

Styret slutter seg til at fire søkere foreslått av Fylkesmannen og ytterligere to søkere foreslått 

av Tone Berge Hansen innkalles til intervju. 

Sak 2017/11: Styrets forslag til forvaltningsknutepunkt 

Sekretariatets innstilling: 

Saken ble lagt fram uten innstilling.  

Behandling: 

Jone Blikra fremmet følgende forslag: Styret ønsker en delt løsning mellom fylkesmannen og 

Kragerø kommune. Administrasjonen legger fram forslag til organisering av en slik løsning. 

Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag: Nasjonalparkforvalteren skal ha sitt hovedsete 

på Jomfruland i sommersesongen. 

Ved votering falt tilleggsforslag fra Torstein med tre mot to stemmer. 

Enstemmig vedtak: 

Styret ønsker en delt løsning mellom fylkesmannen og Kragerø kommune. Administrasjonen 

legger fram forslag til organisering av en slik løsning. 

 2017/12: Prioritering av oppgaver fram til åpningsarrangementet 

Sekretariatets innstilling: 

Gjennomføring av oppstartet arbeid er prioritert fram til åpningsarrangementet. Hvis 

utviklingen tilsier det, er oppstart av arbeid med forvaltningsplan og da spesielt 

retningslinjene til verneforskriften prioritert blant øvrige oppgaver. 

Behandling: 

Torstein Kiil fremmet følgende endringsforslag: Forvaltningsplan med besøksstrategi, turskilt, 

nasjonalparksenter og fjordtorsk er prioritert i tillegg til de oppgavene som er igangsatt. 



Tone Berge Hansen fremmet følgende endringsforslag: Sak med status for gjennomføring av 

oppstartet arbeid og nytt forslag om prioritering av oppgaver bes lagt fram på neste møte. 

Torstein Kiil trakk sitt endringsforslag. 

Enstemmig vedtak: 

Sak med status for gjennomføring av oppstartet arbeid og nytt forslag om prioritering av 

oppgaver bes lagt fram på neste møte. 

Sak 2017/13: Styrets møteplan 

Enstemmig vedtak: 

Første møte er 19. mai kl. 10.30–13.00 på Tangen i Kragerø. 

Neste møte er 16. juni på Jomfruland kl. 12.00-14.00. I forkant er det befaring fra kl. 10.00. 

Befaringen starter på Øytangen. Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til de 

to møtene.   

Sak 2017/14: Eventuelt 

 Torstein Kiil fremmet forslag om at styret skal ha innkalling med sakskart og saker seinest 

en uke før styremøtene. Enstemmig vedtatt. 

 Jone Blikra fremmet forslag om at tiden til forberedelse til styremøte 06.04.17 settes til en 

time. Enstemmig vedtatt. 

 


