
    

Nasjonalparkstyret 
  

                                                            Saksnummer Ephorte:  

 Saksbehandler: Morten Johannessen 

 Dato: 25.06.2018 

 

 

Protokoll fra styremøte 15. juni 2018 

Saker:  2018/19–2018/28 

Møtested:  Kragerø rådhus 

Dato: 15.06.2018 

Kl:  10.00 –14.00 

Faste medlemmer som deltok: 

Jone Blikra 

Solfrid Rui Slettebakken 

Viggo Nicolaysen 

Torstein Kiil 

Varamedlemmer som deltok: 

Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall: 

Tone Berge Hansen og Kathrine Evensen 

Møteledelse: 

Jone Blikra  

Fra administrasjonen deltok: 

Morten Johannessen 

  Andre deltakere: Ann - Jori Romundstad og Morten Thaulow fra Miljødirektoratet,  
  Elke Karlsen fra Kragerø kommune og Gørli Elida Bruun Andersen, Telemark     
  fylkeskommune, alle i forbindelse med sak 2018/25. Sven Morten Eilertsen fra  
  Nordlandsforskning var observatør. 

 

Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 25.06.18. Merknader mottatt innen en uke 
er innarbeidet.  

Underskrifter, Kragerø 28. september 2018: 

 

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

 

 

………………………………         ………………………………….. 

 

 



 

 

Sak 2018/19:  Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll 

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

Sak 2018/20: Vedtak etter delegert myndighet 

To vedtak ble tatt til etterretning. Forvalter orienterte om tre vedtak som ble fattet etter at 

sakskartet ble sendt ut (to vedtak om motorferdsel og et vedtak om bruk av drone).  

Sak 2018/21: Orienteringssaker 

Styreleder orienterte: 

• Møte med mattilsynet 12.06.2018 om dyreholdet på Jomfruland og Stråholmen.  

• Ny havne- og farvannslov. Styret ønsket å gi uttalelse om at kommunene bør gis adgang 

til å vedta kommunale forskrifter. Forvalter sender uttalelse. Frist 15.06.18. 

Forvalter orienterte: 

• Høring fra Fiskeridirektoratet om fiskerestriksjoner av hensyn til fjordtorsken. Høringsfrist 

er 1. september. Styret ønsket å uttale seg, og ba om at sak med forslag til uttalelse blir 

sendt til behandling pr. e-post. 

• Tilskudd Jomfrulandsguiden 

• Sekker, lodd og klistremerker ifm. innsamling av marint avfall 

• Tilskudd Kulturkameratene 

• Film stillehavsøsters 

• Vannpost for husdyr Øytangen 

• Rynkerosebekjempelse 

• Henvendelse om nytt fugletårn 

• Tegning benker Asplan Viak 

• Avtale fjordbåtselskapet 

• Tårnskogen, skjøtselsplan 

• Saltestein/Tangbukta, skjøtselsplan 

• Ny hjemmeside 

• Nasjonalparkportalen 

• Beiteplan (neste møte) 

• Eiendommer til salgs på Styrmannsholmen  

• Delrapport Nordlandsforskning på gang (presentasjon neste møte). 

Torstein Kiil orienterte: 

• Kommuneplanens arealdel har vært på høring. Etterlyste høring i nasjonalparkstyret og 

Stråholmen vel. 

• Liste over verneområder i kommuneplanen er ikke oppdatert etter nasjonalparken kom. 

• Status for sak i Mattilsynet om saueholdet på Stråholmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2018/22: Forvaltningsplan, høringsforslag 

Innstilling 

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

offentlig ettersyn og sendes på høring. 

Behandling 

Torstein Kiil og Viggo Nicolaysen fremmet følgende forslag: Forvaltningsplan for Jomfruland 

nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde godkjennes og legges ut til offentlig 

ettersyn og sendes på høring med følgende endringer: 

I tiltaksplanen for besøksforvaltning og tiltaksplanen generelt (vedlegg 4) tilføyes at aktuelle 

organisasjoner inviteres til deltakelse i en prosjektgruppe. Gruppens oppgave er å utarbeide 

en samordnet plan for informasjon, formidling, vei- og stinett med tilhørende 

opplevelsespunkter for hele Jomfruland og Stråholmen. Andre tema som krever en 

tilsvarende samordning tillegges også gruppen. Aktuelle organisasjoner oppfordres til å delta 

med sine tilgjengelige ressurser, og nasjonalparken tilbyr å lede gruppen. Rådgivende 

gruppe involveres i dette arbeidet. Det utformes et nærmere mandat. 

Vedtak 

Forvaltningsplan for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde 

godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med følgende endringer: 

I tiltaksplanen for besøksforvaltning og tiltaksplanen generelt (vedlegg 4) tilføyes at aktuelle 

organisasjoner inviteres til deltakelse i en prosjektgruppe. Gruppens oppgave er å utarbeide 

en samordnet plan for informasjon, formidling, vei- og stinett med tilhørende 

opplevelsespunkter for hele Jomfruland og Stråholmen. Andre tema som krever en 

tilsvarende samordning tillegges også gruppen. Aktuelle organisasjoner oppfordres til å delta 

med sine tilgjengelige ressurser, og nasjonalparken tilbyr å lede gruppen. Rådgivende 

gruppe involveres i dette arbeidet. Det utformes et nærmere mandat. 

Sak 2018/23: Forsøk med anløp med hurtiggående rutebåt til Øytangen brygge i 2018 

Innstilling 

Avtalen tas til etterretning. Styret ber om å bli tatt med på råd hvis Kragerø fjordbåtselskap 

ønsker ny avtale etter 2018. 

Vedtak 

Avtalen tas til etterretning. Styret ber om å bli tatt med på råd hvis Kragerø fjordbåtselskap 

ønsker ny avtale etter 2018. 

Sak 2018/24: Samarbeid med Kulturkameratene – Kittelsen i nasjonalparken. 

Innstilling 

Bidrag til Kittelsen i nasjonalparken i 2018 etter alternativ 1 tas til etterretning. Hvis 

forutsetningene endrer seg i påfølgende år, ønsker styret ny sak til behandling. 

Vedtak 

Bidrag til Kittelsen i nasjonalparken i 2018 etter alternativ 1 tas til etterretning. Hvis 

forutsetningene endrer seg i påfølgende år, ønsker styret ny sak til behandling. 

2018/25: Behov for samordning mellom skjærgårdsparken og nasjonalparken? 

Innstilling 

Styret inviteres til synspunkter på behov for samordning mellom skjærgårdsparken og 

nasjonalparken. 



Behandling 

Solfrid Rui Slettebakken foreslo at saken løftes til overordnet nivå i Kragerø kommune. 

Jone Blikra foreslo at nasjonalparken sender henvendelse til Rådmannen i Kragerø med 

sikte på politisk behandling av forslag til en enkel og ubyråkratisk samarbeidsmodell. 

Vedtak 

Nasjonalparken sender henvendelse til Rådmannen i Kragerø med sikte på politisk 

behandling av forslag til en samarbeidsmodell. 

Drøfting mellom Miljødirektoratet og Kragerø kommune 

Ann Jori Romundstad, Miljødirektoratet orienterte om fordeling av oppgaver mht. drift- og 

tilsynsansvar for statlig sikrede friluftsområder. Direktoratet ønsker at Kragerø kommune 

overtar ansvaret for alle sikrede områder i kommunen. Det var enighet om at 

Miljødirektoratet sender en henvendelse til Kragerø kommune om dette. 

Sak 2018/26: Søknad om tillatelse til fangst og ringmerking av fugl, Jomfruland 

fuglestasjon 

Innstilling 

Jomfruland fuglestasjon gis tillatelse til fangst og ringmerking av fugl med mistnett, hov og 

ruser på Øytangen. Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 5 på følgende vilkår: 

1. Ved ferdsel i terrenget skal de som betjener fuglestasjonen vise hensyn til dyre- og 

planteliv både ved å se seg for, holde avstand og følge faste sti-traseer. 

2. Driften skal være slik at den er fleksibel i forhold til eventuelle tilretteleggingstiltak eller 

informasjonstiltak for besøkende i regi av nasjonalparkstyret.  

3.  Kopi av tillatelsen skal oppbevares på fuglestasjonen og vises fram på forespørsel fra 

Politi eller Statens Naturoppsyn. 

Det gjøres oppmerksom på at det også må foreligge tillatelse fra Miljødirektoratet etter 

viltloven. 

Vedtak 

Jomfruland fuglestasjon gis tillatelse til fangst og ringmerking av fugl med mistnett, hov og 

ruser på Øytangen fra og med 2018 til og med 2022. Tillatelsen er gitt i medhold av 

verneforskriften § 5 på følgende vilkår: 

1. Ved ferdsel i terrenget skal de som betjener fuglestasjonen vise hensyn til dyre- og 

planteliv både ved å se seg for, holde avstand og følge faste sti-traseer. 

2. Driften skal være slik at den er fleksibel i forhold til eventuelle tilretteleggingstiltak eller 

informasjonstiltak for besøkende i regi av nasjonalparkstyret.  

3.  Kopi av tillatelsen skal oppbevares på fuglestasjonen og vises fram på forespørsel fra 

Politi eller Statens Naturoppsyn. 

Sak 2018/27: Søknad om økonomisk tilskudd til Jomfrulandsløftet 29. juli  

Innstilling 

Det gis 10 00 kr i tilskudd til arrangementet Jomfrulandsløftet som omsøkt. Styret ber om at 

det legges fram sak om tilskuddspraksis når forvaltningsplanen er godkjent. 

Vedtak 

Det gis 10 00 kr i tilskudd til arrangementet Jomfrulandsløftet som omsøkt. Styret ber om at 

det legges fram sak om tilskuddspraksis når forvaltningsplanen er godkjent. 

 



 

Sak 2018/28: Oppføring av elektrisk gjerde for husdyr på en strekning mellom 

Hovedveien og tre hytteeiendommer på Sandbakken, Jomfruland 

Innstilling 

Nasjonalparken finansierer, kjøper inn og setter opp elektrisk husdyrgjerde på en strekning 

på 200 meter i eiendomsgrensen mellom 29/5 Øytangen gård og hytteeiendommene 29/41, 

29/38 og 29/49. 

Det tas forbehold om at eierne av 29/38 og 29/49 sier seg enige i valget av gjerdetype. 

Vedtak 

Nasjonalparken finansierer, kjøper inn og setter opp elektrisk husdyrgjerde på en strekning 

på 200 meter i eiendomsgrensen mellom 29/5 Øytangen gård og hytteeiendommene 29/41, 

29/38 og 29/49. 

Det tas forbehold om at eierne av 29/38 og 29/49 sier seg enige i valget av gjerdetype. 

Sak 2018/29: Eventuelt 

• Det kjøpes annonse i sommernummeret av Det skjer i Kragerø for inntil 7 500 kr + mva. 

• Møtetid og forberedelse for møtet ble satt til fem timer. 

 

 

 

 

 


