
    

Nasjonalparkstyret 
  

                                                            Saksnummer Ephorte:  

 Saksbehandler: Morten Johannessen 

 Dato: 13.03.2018 

 

 

 

Protokoll fra styremøte 2. mars 2018 

Saker:  2018/9–2018/18 

Møtested:  Kragerø rådhus 

Dato: 02.03.2018 

Kl:  10.00–15.00 

Faste medlemmer som deltok: 

Jone Blikra 

Solfrid Rui Slettebakken 

Tone Berge Hansen 

Torstein Kiil 

Varamedlemmer som deltok: 

Bjørn Kristoffer Dolva 

Erling Krogh 

Knut Jarle Sørdalen 

Kathrine Evensen 

Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall: 

Viggo Nicolaysen og Charlotte Therkelsen Sætersdal  

Møteledelse: 

Jone Blikra  

Fra administrasjonen deltok: 

Morten Johannessen og Siri Fossen (Kragerø kommune) ifm. sak  

Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 12.03.18. Merknader mottatt innen en uke er 
innarbeidet.  

Underskrifter, Kragerø 15. juni 2018: 

 

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

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



Sak 2018/9:  Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll 

Innkalling og sakskart ble enstemmig godkjent. Protokollen fra forrige møte ble underskrevet.  

Sak 2018/10: Vedtak etter delegert myndighet 

Det er ikke gjort vedtak i perioden. 

Sak 2018/11: Orienteringssaker 

Styreleder orienterte: 

• Kragerø kommune har hatt møte med Telemark fylkeskommune om fergenes betydning 

for reiselivet og nasjonalparken. 

• Kragerø kommune har tilbud om å kjøpe Haga-eiendommen. Forhandlinger med 

fylkeskommunen pågår. Leieforholdet med Jomfruland vel vil bli avklart før behandling i 

kommunestyret. 

Forvalter orienterte: 

• Status for ny hjemmeside  

• Henvendelse om presentasjon på Visit Norway 

• Temaplakater  

• Infoskilt 

• Status gås, sel, fjordtorsk og hummer 

Torstein Kiil orienterte: 

• Status for sak i Mattilsynet om saueholdet på Stråholmen. Se sak 2018/18 Eventuelt. 

• Situasjon angående storfe på Løkstad gård 

• Beiteplan for Jomfruland er snart ferdig behandlet i UKL. Forholdet til verneforskriften bør 

avklares gjennom samlet behandling i styret. 

Sak 2018/12: Søknad om å etablere havstrømradar på Jomfruland. 

Innstilling 

Meteorologisk institutt gis tillatelse å oppføre en havstrømradar på Jomfruland som omsøkt. 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 11 i verneforskriften, tredje alternativ, jfr. § 48 i 

naturmangfoldloven. Tillatelsen er gyldig i to år. 

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: 

1. Kabeltraseen skal ikke endre overflateformene i strandvollen.  

2. Traseen skal sno seg mellom lauvtrærne uten at de blir fjernet. 

3. Eventuelle tuer med lavvokst vegetasjon i kabeltraseen skal legges tilbake. 

4. Der kabeltraseen krysser turstien skal den revegeteres med tuer fra stien. 

5. Antenna skal plasseres slik at det gir lite eller ingen behov for å fjerne lauvtrær mot sjøen. 

6. Fundament for antenna skal anlegges under overflaten av strandvollen og rullestein skal 

legges tilbake oppå fundamentet til opprinnelig høyde.  

7. Kabeltrase og plassering av antenne skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten. Det 

kan gjøres ved en felles befaring eller at et forslag blir merket i marka. 

8. Overskuddstein fra grop til fundament skal fjernes fra området. Hvis steinen ikke blir 

fraktet ut av nasjonalparken, kan den legges i et tidligere steinuttak ca. 100 meter nordøst 

for tangpassene på stranda. 

Det er lagt til grunn at arbeidene gjøres manuelt. Det gjøres oppmerksom på at eventuell 

bruk av motorkjøretøy eller maskiner er søknadspliktig. 

 



Vedtak (enstemmig) 

Som innstillingen.  

Utskrift sendes: 

Meteorologisk institutt 

Kragerø kommune, Bygningsmyndigheten 

Sak 2018/13: Mulig felles formidlingsarena på Jomfruland fyrstasjon. 

Siri Fossen, Kragerø kommune orienterte. Presentasjon følger vedlagt. 

Innstilling: 

Styret er positiv til å se på mulighetene i en felles formidlingsarena i assistentboligen. 

Forvalter bes om i samarbeid med styreleder å følge videre planlegging og gi innspill til 

samarbeidspartene. Hvis arbeidet kommer dithen at det blir aktuelt å ta stilling til forpliktende 

samarbeid, herunder økonomiske forpliktelser, skal det legges fram ny sak for styret. 

Behandling 

Torstein Kiil fremmet forslag om at muligheter presiseres til å gjelde opplegg og innhold. 

Vedtak (enstemmig) 

Styret er positiv til å se på mulighetene for opplegg og innhold i en felles formidlingsarena i 

assistentboligen. Forvalter bes om i samarbeid med styreleder å følge videre planlegging og 

gi innspill til samarbeidspartene. Hvis arbeidet kommer dithen at det blir aktuelt å ta stilling til 

forpliktende samarbeid, herunder økonomiske forpliktelser, skal det legges fram ny sak for 

styret. 

Utskrift 

Kragerø kommune 

Vedlegg: Presentasjon Siri Fossen 02.03.18. 

Sak 2018/14: Forvaltningsplan, forslag til høringsdokument. 

Innstilling 

Planen, med endringer og tillegg som følger av behandlingen, kunngjøres, legges ut til 

offentlig ettersyn og sendes på høring. 

Behandling 

Torstein Kiil la fram notat datert 01.03.18 om avgrensning av områder for telting i 

nasjonalparken på Jomfruland. 

Jone Blikra og Bjørn Kristoffer Dolva fremmet forslag om at det holdes åpent møte om 

planen i høringsperioden, på Jomfruland eller på ferga. 

Vedtak (enstemmig) 

Planen, med endringer og tillegg som følger av behandlingen, kunngjøres, legges ut til 

offentlig ettersyn og sendes på høring. Det holdes åpent møte om planen i høringsperioden. 

2018/15: Henvendelse om forskrift om offentlige friluftsområder i skjærgården i 

Kragerø. 

Innstilling  

Nasjonalparkstyret støtter kommunens syn om at dagens forskrift ikke bør videreføres. 

Generelt forbud mot telting er til hinder for å etterleve en av formålene med nasjonalparken 

som er at allmennheten skal gis anledning til opplevelse i naturen gjennom naturvennlig og 

enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.  



Styret ser at det kan være hensiktsmessig å innføre atferdsregler. Hvis atferdsreglene skal 

baseres på et lovverk, skal de fastsettes som forskrift etter friluftsloven og reglene for 

saksbehandling i forvaltningsloven skal følges. Drøftinger i forbindelse med fastsetting av 

retningslinjer til verneforskriften har vist at det det er ulike syn i spørsmålet om telting. Styret 

regner med at det vil bli gjennomført høring og at de ulike synene da vil komme fram. 

Reglene i nasjonalparken for ferdsel, telting, jakt med mer framgår av verneforskriften. I 

tillegg innfører styret forbud mot telting på Øytangen på Jomfruland ved en retningslinje til 

verneforskriften. Reglene er utelukkende innført av hensyn til naturverdier som verneformål, 

ikke av andre hensyn.  

Behandling 

Torstein Kiil la fram notat datert 01.03.18 om avgrensning av områder for telting i 

nasjonalparken på Jomfruland.  

Bjørn Kristoffer Dolva fremmet forslag om at første setning i innstillingen utgår. 

Enstemmig vedtak 

Generelt er forbud mot telting til hinder for å etterleve en av formålene med nasjonalparken 

som er at allmennheten skal gis anledning til opplevelse i naturen gjennom naturvennlig og 

enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.  

Styret ser at det kan være hensiktsmessig å innføre atferdsregler. Hvis atferdsreglene skal 

baseres på et lovverk, skal de fastsettes som forskrift etter friluftsloven og reglene for 

saksbehandling i forvaltningsloven skal følges. Drøftinger i forbindelse med fastsetting av 

retningslinjer til verneforskriften har vist at det det er ulike syn i spørsmålet om telting. Styret 

regner med at det vil bli gjennomført høring og at de ulike synene da vil komme fram. 

Reglene i nasjonalparken for ferdsel, telting, jakt med mer framgår av verneforskriften. I 

tillegg innfører styret forbud mot telting på Øytangen på Jomfruland gjennom en retningslinje 

til verneforskriften. Reglene er utelukkende innført av hensyn til naturverdier som 

verneformål, ikke av andre hensyn.  

Utskrift 

Fylkesmannen i Telemark 

Sak 2018/16: Tiltak 2018 

Behandling 

Jone Blikra foreslo at styret tar forslag til tiltak i 2018 til orientering og at forvalter gis fullmakt 

til å vurdere og prioritere underveis.Tone Berge Hansen foreslo at styret får oppfølgingssak 

til behandling på et seinere møte. 

Vedtak (enstemmig) 

Styret tar forslag til tiltak i 2018 til orientering. Forvalter gis fullmakt til å vurdere og prioritere 

underveis. Styret ber om oppfølgingssak til behandling på et seinere møte i år. 

Forvalter fremmet ønske om at organisasjonene på Jomfruland foreslår hvem som skal 

motta midler til tilsyn med beitedyr på Jomfruland (budsjett er 50 000 kr pr. år), og i hvilken 

form utbetalingen bør skje.  

2018/17: Åpent møte på Jomfruland 

Vedtak (enstemmig) 

Det planlegges for åpent møte om nasjonalparken på Velhuset på Jomfruland lørdag 14. juli 

kl. 15.30 – 17.00. Styreleder og forvalter deltar. Andre styremedlemmer må gjerne delta, men 



da uten møtegodtgjørelse. Erling Krogh undersøker om det passer for Jomfruland 

hytteeierforening som skal ha årsmøte på Velhuset i etterkant. 

Sak 2018/18: Eventuelt 

Søknad tilskudd til saueskjul/fjøs på Stråholmen 

Stråholmen vel planlegger å bygge et saueskjul/fjøs i forlengelsen av østre gavlvegg på 

låven ved moloen, til bruk for de utegående sauene i dårlig vær. Bygging av saueskjul er et 

pålegg fra Mattilsynet. Kostnadene er beregnet 350 000 kroner, hvorav halvparten er 

materialkostnader. Stråholmen vel har 22.02.18 søkt nasjonalparkstyret om 40 000 kr i 

tilskudd til materialer. Søknaden ble ettersendt styret 22.02.18.  

Behandling: Erling Krogh fremmet forslag om at søknaden innvilges. Tone Berge Hansen 

fremmet forslag om at tilskuddet ikke gir presedens i andre saker, da denne saken er 

spesiell. Torstein Kiil og Bjørn Kristoffer Dolva fratrådte under behandlingen. 

Vedtak (enstemmig): Stråholmen vel gis 40 000 kroner i tilskudd til materialer til nytt 

saueskjul/fjøs som omsøkt. Tilskuddet gir ikke presedens for andre søknader, da saken er 

spesiell.  

Tilbud om presentasjon av nasjonalparken i Det skjer i Kragerø  

Magasinet Det skjer i Kragerø har tilbudt presentasjon av nasjonalparken i en av deres tre 

magasiner i 2018.  

Behandling: Jone Blikra foreslo at det kjøpes annonseplass for i størrelsesorden 5 000 

kroner. Forvalter leverer tekst og bilde. Styret sluttet seg til forslaget 

 

Klagesak i Mattilsynet 

Jone Blikra og Knut Jarle Sørdalen foreslo at styret ber om et møte med mattilsynet i 

forbindelse med behandling av klagesak om dyreholdet på Løkstad gård. Styreleder, 

forvalter og en representant fra landbruksforvaltningen i Kragerø bør delta. Bakgrunnen er at 

beitedyr er svært viktig for å bevare verneverdiene i sone A på Jomfruland, og at reduksjon 

eller bortfall av beitedyr kan gi dramatiske konsekvenser for nasjonalparken.  

Styret sluttet seg til forslaget. 

Lysfiske 

På bakgrunn av henvendelse fra Miljøpartiet de grønne og Naturvernforbundet i Kragerø til 

fiskerimyndighetene, foreslo Jone Blikra at det legges fram sak for styret på neste møte. 

Styret sluttet seg til forslaget. 

Møtetid og forberedelse for dette møtet ble satt til seks timer. 

Neste styremøte 

Holdes på Stråholmen fredag 15. juni kl. 10.00. I tillegg til siste behandling av 

forvaltningsplanen kan friluftslivsforvaltning være hovedtema. Det er omvisning på 

Stråholmen etter møtet. 

 

 

 

 


