
    

Nasjonalparkstyret 
  

                                                            Saksnummer Ephorte:  

 Saksbehandler: Morten Johannessen 

 Dato: 11.01.2018 

 

 

 

Protokoll fra styremøte 4. januar 2018 

Saker:  2018/1–2018/8 

Møtested:  Kragerø resort  

Dato: 04.01.2018 

Kl:  10.00–16.00 

Faste medlemmer som deltok: 

Jone Blikra 

Solfrid Rui Slettebakken 

Tone berge Hansen 

Viggo Nicolaysen 

Torstein Kiil 

Varamedlemmer som deltok: 

Bjørn Kristoffer Dolva 

Erling Krogh 

Knut Jarle Sørdalen 

Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall: 

Kathrine Evensen og Charlotte Therkelsen Sætersdal  

Møteledelse: 

Jone Blikra  

Fra administrasjonen deltok: 

Morten Johannessen 

Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 11.01.18. Merknader mottatt innen en uke er 
innarbeidet.  

Underskrifter, Kragerø 2. mars 2018: 

 

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

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



    

Sak 2018/1:  Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll 

Innkalling og sakskart ble enstemmig godkjent. Protokollen ble underskrevet. 

Sak 2018/2: Vedtak etter delegert myndighet 

En sak ble tatt til orientering. 

Sak 2018/3: Orienteringssaker 

Styreleder orienterte om: 

• Kragerø kommunes dialog med Telemark fylkeskommune om nasjonalparken i 

reiselivssammenheng. 

• Kragerø kommune overtar antakelig eiendommen Haga kafe fra Telemark 

fylkeskommune. Takster skal være utarbeidet. 

• Kragerø kommune har inngått avtale med Kystverket om leie alle tre boligene ved 

Jomfruland fyr. 

Forvalter orienterte om: 

• Foreløpig regnskap 2017. Regnskap for de postene som styret har ansvar gjøres samlet 

sett opp i balanse.  

• Søknad til Miljødirektoratet om midler til drift av styret, rådgivende utvalg, åpne møter, 

annonsering og skjøtselsplan. Levert til fristen 12.12.2017. 

• Rammene i statsbudsjettet for postene 1420.21 og 1420.31. 

• Status for arbeid med ny hjemmeside. Styret foreslo følgende: 

- Vurdere om det skal opprettes en redaksjonskomite utgått fra styret. 

- Fordele ansvar mellom styremedlemmene for å levere stoff til hjemmesida, eventuelt også 

medlemmer i Rådgivende utvalg. 

- Lenke opp DNT, Visit Telemark, Kragerø kommune med flere 

• Status for arbeid med fire temaplakater. Eventuelle merknader til teksten sendes forvalter. 

• Nasjonalparkportalen ved Tårnbrygga – utvikling. 

• Muligheter for informasjonspunkt på den ene langveggen på planlagt nytt bygg på 

Tårnbrygga (ventebu). 

Viggo Nicolaysen orienterte om nasjonalparkplaketten som er montert på en stor stein som 

er plassert inntil Hovedveien på Jomfruland ved inngangen til nasjonalparken. Vil bli rettet litt 

opp når telen går. 

Torstein Kiil orienterte om: 

• Status for dialogen med Mattilsynet om saueholdet på Stråholmen 

• Forslag til beiteplan for Jomfruland, utarbeidet av Norsk landbruksrådgivning Østafjells på 

oppdrag fra Utvalgte kulturlandskap 

• Arbeidet med en bok om kulturhistorien på Stråholmen er påbegynt og det arbeides med 

finansiering. Boka vil blant annet ha stoff om tradisjonelle driftsformer i landbruket 

tilpasset naturgrunnlaget. Det vil bli søkt om tilskudd fra nasjonalparkstyret.  

Sak 2018/4: Forvaltningsplan 

Til møtet forelå det et notat fra Torstein Kiil datert 03.01.18. Notatet ble gjennomgått og 

drøftet. Forvalter tar inn endringer og tillegg som det var enighet om i møtet. Gjelder litt 

oppdatering av kunnskapsgrunnlaget og endringer og tillegg i mål og tiltak i kapitlene fem og 



seks. Det var ikke forslag om endringer eller tillegg i retningslinjene til verneforskriften i 

kapittel fem. 

Torstein Kiil la vekt på at tiltak og kommunikasjon må ses på tvers av de ulike aktørene i 

nasjonalparken og være mest mulig samordnet. 

Kari Rasmussen Theting, leder av omstillingsprogrammet I Kragerø, orienterte om 

programmet som er rettet mot næringsutvikling og har 100 nye eller sikrede arbeidsplasser i 

løpet av seks år som mål. Programmet har fire hovedsatsinger: 

• Reiseliv/opplevelse 

• Utviklingsprogram for eksisterende bedrifter 

• Bostedsattraktivitet 

• Næringsattraktivitet (næringsvennlig kommune) 

I forstudie til reiselivsplan for Kragerø vil nasjonalparken og hvilke muligheter den gir for 

reiselivet inngå. Etablering av besøkssenter for nasjonalparken vil ikke inngå i forstudien. 

Kragerø tar sikte på å jobbe mer aktivt inn mot Visit Telemark. Reiselivsinitiativ overfor blant 

annet Telemark fylkeskommune går gjennom Visit Telemark. Kontrasttankegangen i 

fylkeskommunen (fjord til fjell) vil bli vektlagt. 

Styret drøftet hvem som er målgruppe for besøksstrategien og kom til at den både skal være 

til forvaltningens egen bruk og kunne vises fram og bidra til besøksforvaltningen i andre 

nasjonalparker. Styret hadde så en første drøfting av visjon for besøksstrategien, uten at det 

ble landet. 

Ellers kom følgende innspill til besøksforvaltningen: 

• Prosess og innhold må gi engasjement 

• For å få engasjement, må folk bli følelsesmessig engasjert 

• Bekymring for kystkulturen framover 

• Det må jobbes for å opprettholde fergetilbudet som er helt avgjørende 

• Mulige elementer i reiselivssammenheng kan være gapahuker for kajakkpadlere, 

krabbefiske, seljakt, sjøfugljakt, høsting av stillehavsøsters, villsauen på Stråholmen, salg 

av rullestein, postkort med mer. 

Etablering av besøkssenter ble ikke drøftet i styret, men Torstein Kiil ga for sin del uttrykk for 

at besøkssenteret bør ligge på Jomfruland. 

Forvalter orienterte om at Miljødirektoratet tar sikte på en foreløpig tilbakemelding på 

forvaltningsplanen før ca. 15. januar. Saken kan i så fall komme opp igjen på neste møte. 

Sak 2018/5: Søknad om å strekke fiberkabel i luftspenn, gravearbeid og å legge 
fiberkabel i jord fram til 29/16 på Jomfruland 

Innstilling 

Kragerø bredbånd AS gis tillatelse til å strekke fiberkabel i luftspenn og graving og legging av 

fiberkabel i jord som omsøkt. Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 11 i verneforskriften, jfr. § 48 

i naturmangfoldloven. Tillatelsen er gyldig i to år. 

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: 

1. Strekking av kabel i luftspenn skal skje uten bruk av motorkjøretøy. 

2. Det skal ikke fjernes større trær og større trær skal ikke skades i røtter eller over bakken. 

3. Ved bruk av gravemaskin til legging av jordkabel, skal det ikke brukes maskin som er 

større enn det som er nødvendig, fortrinnsvis mindre enn 7,5 tonn. 



4. Under graving skal øvre løsmasselag på ca. 10 cm legges til side og eventuelle tuer med 

lavtvoksende planter skal sorteres ut. 

5. Etter tilbakefylling av underliggende masser skal de øvre løsmassene legges ut som 

topplag. Topplaget skal jevnes ut slik at det er i høyde med tilstøtende masser på 

sidene. 

6. Stein som stikker opp av topplaget mer enn 10 cm skal trykkes ned i grøfta. Ut over det 

skal grøfta ikke komprimeres.  

7. Utsorterte tuer med lavtvoksende planter skal plantes manuelt i toppdekket, fordelt over 

grøftas lengde. Grøfta skal ikke tilsås. 

8. Dersom deler av steingjerde blir tatt ned for å komme til med gravemaskin, skal gjerdet 

seinest en måned etter at gravearbeidene er ferdige, gjenoppbygges manuelt av kyndig 

personell. Etter gjenoppbygging skal gjerdet framstå som restaurert. 

9. Dersom det blir kjøreskader fra gravemaskin på hovedstien, skal skadene jevnes ut 

manuelt. 

10. Seinest en måned etter at gravearbeidene er ferdige, skal det sendes 

fotodokumentasjon av grøft, steingjerde og hovedsti til forvalter for nasjonalparken. 

Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende endringsforslag: 

Kragerø bredbånd AS gis tillatelse til å strekke fiberkabel i luftspenn og graving og legging av 

fiberkabel i jord som omsøkt. Tillatelse til luftspenn gis for ti år. Tillatelsen er gitt med 

hjemmel i § 11 i verneforskriften, jfr. § 48 i naturmangfoldloven. Tillatelsen til å gjennomføre 

arbeidene er gyldig i to år. 

Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag: 

Energi- og bredbåndselskapet på Jomfruland bes om å planlegge for at alle luftstrekk i 

nasjonalparken legges i bakken i framtiden. 

Torstein Kiil og Viggo Nicolaysen fremmet følgende forslag til endring av vilkårene for 

tillatelsen. 

3.  Gravearbeider ved legging av jordkabel bør helst gjøres manuelt. Ved bruk av 

gravemaskin, skal det ikke brukes maskin som er større enn fem tonn. 

 8.  Steingjerde(r) skal ikke berøres av arbeidene.   

Vedtak (enstemmig) 

Kragerø bredbånd AS gis tillatelse til å strekke fiberkabel i luftspenn og graving og legging av 

fiberkabel i jord som omsøkt. Tillatelse til luftspenn gis for ti år. Tillatelsen er gitt med 

hjemmel i § 11 i verneforskriften, jfr. § 48 i naturmangfoldloven. Tillatelsen til å gjennomføre 

arbeidene er gyldig i to år. 

Energi- og bredbåndselskapet på Jomfruland bes om å planlegge for at alle luftstrekk i 

nasjonalparken legges i bakken i framtiden. Begrunnelsen er at jordkabel vil gi mindre 

negative konsekvenser for natur- og landskapsverdier enn luftstrekk.  

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: 

1. Strekking av kabel i luftspenn skal skje uten bruk av motorkjøretøy. 

2. Det skal ikke fjernes større trær og større trær skal ikke skades i røtter eller over bakken. 

3. Gravearbeider ved legging av jordkabel bør helst gjøres manuelt. Ved bruk av 

gravemaskin, skal det ikke brukes maskin som er større enn fem tonn. 



4. Under graving skal øvre løsmasselag på ca. 10 cm legges til side og eventuelle tuer med 

lavtvoksende planter skal sorteres ut. 

5. Etter tilbakefylling av underliggende masser skal de øvre løsmassene legges ut som 

topplag. Topplaget skal jevnes ut slik at det er i høyde med tilstøtende masser på 

sidene. 

6. Stein som stikker opp av topplaget mer enn 10 cm skal trykkes ned i grøfta. Ut over det 

skal grøfta ikke komprimeres.  

7. Utsorterte tuer med lavtvoksende planter skal plantes manuelt i toppdekket, fordelt over 

grøftas lengde. Grøfta skal ikke tilsås. 

8. Steingjerde(r) skal ikke berøres av arbeidene.   

9. Dersom det blir kjøreskader fra gravemaskin på stien, skal skadene jevnes ut manuelt. 

10. Seinest en måned etter at gravearbeidene er ferdige, skal det sendes 

fotodokumentasjon av grøft og sti til forvalter for nasjonalparken. 

Utskrift sendes: 

Kragerø bredbånd AS 

Sak 2018/6: Søknad om finansiering av tiltak og innmelding av behov for ressurser fra 

Statens naturoppsyn 2018 

Styret sluttet seg til forslaget med en merknad etter forslag fra Torstein Kiil om at dersom 

rammen for tiltak blir stram, henvises finansiering av bestandskontroll av mink til Statens 

naturoppsyns budsjett. Torstein Kiil pekte på at bruk av midler må kunne sees i 

sammenheng med bruk av midler i blant annet Utvalgte kulturlandskap. 

Sak 2018/7: Møteplan for styret 2018 

Styremøtene holdes: 

• Fredag 2. mars, alternativt fredag 16. mars kl. 10.00 – 16.00 på Rådhuset i Kragerø. 

Hovedtema er forvaltningsplanen (før høring). Det er ønskelig at varamedlemmene 

deltar. 

• Fredag 15. juni på Stråholmen eller Stråholmen/Jomfruland kl. 10.00 – 15.00. I utgangs-

punktet faste medlemmer. 

• Fredag 28. september kl. 10.00 – 14.00. Faste medlemmer. 

• Fredag 16. november kl. 10.00 – 14.00. Faste medlemmer. 

Sak 2018/8: Eventuelt 

• Møtetid og forberedelse ble satt til åtte timer. 

 


