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Sak 2018/30: Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll 

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

Etter forslag fra Tone Berge Hansen oppfordret styret forvalter til å undersøke muligheten for 

å innføre elektronisk saksbehandlingssystem for styret. 

 

Sak 2018/31: Vedtak etter delegert myndighet 

Styret tok 14 vedtak til etterretning.  

 

Sak 2018/32: Orienteringssaker 

Styreleder orienterte: 

• Tilbud fra Telemark fylkeskommune om kjøp av eiendommen Haga kafe er avvist av 

Kragerø kommune på grunn av pris.  

Forvalter orienterte: 

• Kommunenettverk for marine nasjonalparker hadde møte 19. juni i Kragerø 

• Det var seminar på Stråholmen 22. juni i regi av Utvalgte kulturlandskap 

• Det var høringsmøte om forvaltningsplanen på Jomfruland 14. juli 

• Jomfrulandsløftet ble avholdt 29. juli 

• Film om stillehavsøsters ble lagt ut på nettet i juli 

• Ny hjemmeside for nasjonalparken i drift fra juli 

• Et steingjerde på Øytangen ble restaurert av Nome videregående skole. 

Anleggsgartnerlinja i september 

• Kartlegging og skjøtselsplan for sandbakken/Øytangen sør, utarbeidet av Nina ferdig i 

september 

• Skjøtselsplan for Tårnskogen er foreløpig ikke mottatt fra Asplan Viak 

• Skjøtselsplan for vestre Saltstein/Tangbukta utarbeides av Kulturlandskapssenteret i 

Telemark og ventes snart ferdig 

• Forvalter har tatt initiativ til etablering av samordningsgruppe for informasjon og 

tilrettelegging på Jomfruland og Stråholmen, jf. styrevedtak. Første møte er 26. oktober. 

• Fylkesmannen har tatt initiativ til at det inngås ny beiteavtale for en del eiendommer på 

Jomfruland 

• Forvalter har sådd ut frø av strandtorn på Øytangen sør i et forsøk på å styrke bestanden. 

Frø fra Stråholmen vil også bli sådd ut i håp om at frø fra morplanten der kan tilføre større 

genetisk variasjon. 

• Skjøtsel på Stråholmen og Jomfruland har stort sett gått som planlagt. 

• Andre runde med sanering av rynkerose på Jomfruland er gjennomført av Langøya gård. 

• Elektriske gjerder på Jomfruland og Stråholmen er finansiert av og satt opp av 

nasjonalparken. 

Torstein Kiil orienterte: 

• Sauen på Stråholmen har klart seg bra til tross for den tørre sommeren med dårlige 

beiter. Beiting i strandsonen bidro til det, der sauen ble gjerdet ute fra et område med 

truede plantearter. På grunn av mindre vinterfor enn vanlig, er antall sau redusert til 50 

denne høsten. 



• Trolig har en god del unger av grågås sultet i hel før de ble flygedyktige. Voksenfuglene 

forlot Stråholmen tidligere enn vanlig. 

• . bestanden av hvitkinngås ser ut til å bli større, med fem hekkende par og 20 unger på 

Stråholmen i år. Det var antakelig over 100 hvitkinngjess på Jomfruland. 

• Skjøtsel gjennomført av ungdom gikk som planlagt på Stråholmen. 

• Årsrapport fra Utvalgte kulturlandskap kommer før årsskiftet. 

• Nytt sauefjøs/saueskjul på Stråholmer ferdig. Budsjett er holdt. Det ble brukt 650 

dugnadstimer. 

• Mattilsynet har gitt tillatelse til slakting av sau på Stråholmen. 

• Antall steinkobber i Stråholmen-området ser ut til å ha blitt redusert. 

• Administrasjon av tilskuddsmidler i forbindelse med Utvalgte kulturlandskap vil bli overført 

fra Fylkesmennene til kommunene. 

• Referansegruppe for ny innretning av Utvalgte kulturlandskap, der Torstein Kiil er en av 

representantene er etablert. 

Viggo Nicolaysen orienterte: 

• Besetningen av storfe på Jomfruland er redusert med 12 kyr på grunn av dårlige beiter og 

mangel på vinterfor. Ca. 100 mål med eng ble fornyet i august i et forsøk på å skaffe mer 

vinterfor. 

• All sau på Jomfruland vil bli slaktet. 

 

Sak 2018/33: Forvaltningsplan, behandling etter høring 

Innstilling 

Forslag til forvaltningsplan for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde 

med følgende tillegg og endringer sendes Miljødirektoratet for godkjenning: 

1. Ferdselstellinger tre steder langs Hovedveien på Jomfruland legges inn som tiltak og gis 

prioritet 1.   

2. Forvaltningsmålet «Planter med genetiske ressurser for mat og landbruk skal bevares 

når skjøtsel er forenlig med ivaretakelse av andre verdifulle arter» tas inn i planen.  

3. Nasjonalparken kan bidra med informasjon til eiere av eiendommer med hageepletrær, 

men det er uaktuelt å gå inn med fjerning av hageeple utenfor nasjonalparkens grenser. 

4. «Fjerning av hageeple i nasjonalparken dersom de blir påvist der», tas inn som et tiltak. 

5. «I noen små områder bør beitedyr gjerdes ute for å legge til rette for rekruttering av 

villepletrær, dersom det ikke er påvist rødlistearter som er avhengig av beiting i samme 

område» legges inn som tiltak i planen. 

6. Tiltaket «bidra til å opprette en gruppe som samordner informasjon» gis prioritet 1. 

7. Planlegging av informasjonspunkt på Stråholmen skal gjøres i samarbeid med eierne.  

8. Utredning av hvilke områder utenfor sone A som bør beites og hvordan beitingen bør 

foregå gis prioritet 1.  

9. Formuleringen «Et lyspunkt er fangst av leppefisk» i kapittel om næringsfiske og 

akvakultur erstattes med «Imidlertid har det de siste årene vært et betydelig fiske etter 

leppefisk som gir inntekter til de som driver fisket».  

10. Informasjonspunkt ved fergekaia i Kragerø skal ha samordnet informasjon om 

Jomfruland, hvis informasjonspunktet blir realisert.  

11. Tiltaket «kartlegging av behov for nye toaletter på Jomfruland» gis prioritet 1. 

12. Det utarbeides en skjøtselsplan for området nord for Øitangen gård med vekt på 

rødlistede fuglearter, insekter og sopp, samt hensynsfullt friluftsliv.  



13. Eventuell ny avtale om båt i rute til Øytangen i sommerhalvåret vurderes på bakgrunn av 

erfaringene fra 2018. 

14. Enkel merking av stiene over engene på Øytangen legges inn som tiltak.  

15. Det settes opp et ekstra skilt med informasjon om ferdselsforbud på Kråka på 

Jomfruland. 

16. Det innføres teltforbud på den delen av Sandbakken som ligger i nasjonalparken av 

hensyn til strandmaurløve, strandtorn og strandmurerbie. Området kommer i tillegg til 

området nord for Øitangen gård.  

17. Oppsetting av skilt med henstilling om å sette fra seg sykkelen ved porten til Øitangen 

gård legges inn som tiltak. 

18. Gruppe for samordnet informasjon og kommunikasjon bør ha en eller to deltakere som 

har kommunikasjon som sitt fagfelt. 

19. Synspunkter på et knekkpunkt i vernegrensen mellom eiendommen 28/20,24,41 og 

eiendommen 28/63 på Stråholmen tas til etterretning.  

20. Som tiltak i områder utenfor sone A legges det til at beiting der det er til fordel for 

verneverdiene gjenopptas. 

21. Tiltaket «Ikke ta ut stående eller liggende død ved av eik med tykkelse over 20 cm og 

grov hassel vest for belte langs Hovedveien», endres til «utenom belte vest for 

Hovedveien».   

22. Strandvollen av rullestein på strekningen fra ca. 29/227 over 29/155 og 29/6 legges inn 

som et femte område i kartvedlegg 10 som viser arealer med tilpasset skjøtsel.  

23. Om hytteeiere skal få egen nøkkel til porten inn til eikeskogen, vurderes sammen med 

privat grunneier og Fylkesmannen dersom låsing blir aktuelt. 

24. Jordskifteretten bes om å måle inn tre brygger på Sandbakken.  

25. Omlegging av høyspentlinje i delområdene 1 og 3 på Jomfruland til jordkabel legges inn 

som forvaltningsmål med tiltak.  

26. Når nasjonalparken engasjerer vitenskapelig personell for å gjøre kartlegginger, skal det 

stilles krav til at oppdragstaker varsler eiere av bebygde eiendommer hvis kartleggingen 

innebærer ferdsel tett inntil bebyggelse. 

27. Hvis ansvarlig etat tar initiativ, vil nasjonalparken vurdere å dekke deler av investeringen 

i brannvarsling på Jomfruland. 

28. Det legges inn i planen at objekter på stranda som har kulturhistorisk verdi ikke skal 

fjernes i forbindelse med strandrydding.  

29. Etablering av et webkamera på Jomfruland i regi av nasjonalparken legges inn som 

tiltak. 

Følgende uttalelser og vurderinger oversendes andre til behandling: 

1. Miljødirektoratet bes om å innføre en mal for forvaltningsplaner for store verneområder 

som gjør det lettere å finne fram i dokumentet for vanlige brukere.  

2. Miljødirektoratet bes om godkjenning av å ta ut dublett av tiltaksoversikt angående 

besøksforvaltning, da den også finnes i vedlegg 12 Tiltaksplan.  

3. Miljødirektoratet bes om at mål og tiltak for delområdene i vedlegg 12 og 13 kan legges 

tilbake til hoveddokumentet av hensyn til lesbarheten av planen. 

4. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning bes om at landfester, kjøreruter og trening 

på utlegging av lenser ved Stråholmen blir etablert og gjennomført, seinest i 2019.  

5. Fiskeridirektoratet bes om å gi større fellingskvoter på steinkobbe i perioder når 

bestanden er betydelig over bestandsmålet på 50 dyr på Telemarkskysten.  

6. Viltmyndighetene bes om å legge til rette for større uttak av gås for å redusere skadene 

vesentlig. 



7. Nasjonalparken gir uttrykk for bekymring for salg av plastprodukter som havner som 

søppel i parken og gir negative konsekvenser for flere dyregrupper. Klima- og 

miljødepartementet oppfordres til å innføre forbud mot salg av emballasje og artikler i 

plast som en vet har lett for å havne i sjøen. 

8. Nasjonalparkstyret er bekymret for at det relativt omfattende fisket etter leppefisk i 

nasjonalparkområdet har negative konsekvenser for kystøkosystemet og oppfordrer 

Fiskeridirektoratet til å innføre rammeverk for leppefisket som er slik at uttaket 

begrenses til det som er økologisk forsvarlig. 

9. Synspunktene på motorisert ferdsel på sjø oversendes Kragerø kommune ved 

havnevesenet. 

10. Synspunkter på tilretteleggingen for friluftsliv for båtfolk oversendes Kragerø kommune 

ved Areal, bygg, eiendom og miljø. 

11. Synspunktene om renovasjon for dagsturister på Jomfruland oversendes Kragerø 

kommune ved Vann, avløp og renovasjon.  

12. Synspunkter på grunneierrepresentasjon i nasjonalparkstyret oversendes 

Miljødirektoratet.  

13. Synspunkter om innmåling og oppmerking av eiendoms-grense på 29/41 oversendes 

Nedre Telemark jordskifterett.  

14. Synspunkter på renovasjonstilbudet oversendes Kragerø kommune ven Vann, avløp og 

renovasjon.  

15. Forslag om brannvarsling på SMS oversendes Kragerø kommune ved Tekniske 

tjenester, brann og beredskap, med kopi til Jomfruland vel. 

16. Forslagene om å synliggjøre og informere om kulturhistoriske verdier på Jomfruland 

oversendes Kragerø kommune ved Kultur, idrett og friluftsliv med kopi til Jomfruland vel 

og Kragerø og Skåtøy historielag. 

Det tas til etterretning at administrasjonen i Kragerø kommune ønsker å delta mer aktivt i 

oppfølging av forvaltningsplanen, herunder årlig rullering av tiltaksplanen. 

Behandling 

Torstein Kiil og Viggo Nicolaysen fremmet følgende  

Tilleggsforslag: Forslag til forvaltningsplan for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen 

landskapsvernområde med følgende tillegg og endringer er behandlet av nasjonalparkstyret 

og sendes Miljødirektoratet med anbefaling om godkjenning. Direktoratet bes om å behandle 

saken så raskt som mulig, da videre planarbeid og gjennomføring av tiltak er stoppet opp i 

påvente av Miljødirektoratets godkjenning av forvaltningsplanen. 

Tilleggsforslag til pkt 12: Det utarbeides en skjøtselsplan for området nord for Øitangen gård 

med vekt på rødlistede fuglearter, insekter og sopp, samt hensynsfullt friluftsliv med merking 

av stier og bevisst kanalisering av ferdsel. 

Forslag om at pkt. 14. tas ut. 

Endringsforslag til pkt. 18: Gruppe for samordnet informasjon og kommunikasjon bør ha en 

deltaker som har kommunikasjon som sitt fagfelt. 

Tilleggsforslag til pkt. 23: Om hytteeiere med kjøretillatelse fra nasjonalparken skal få egen 

nøkkel til porten inn til eikeskogen, vurderes sammen med privat grunneier og Fylkesmannen 

dersom låsing blir aktuelt. 



Endringsforslag til pkt. 26: Når nasjonalparken engasjerer vitenskapelig personell for å gjøre 

kartlegginger, skal det stilles krav til at oppdragstaker varsler eiere av eiendommene. 

Tilleggsforslag til oversendelser pkt.1: Miljødirektoratet bes om å innføre en mal for 

forvaltningsplaner for store verneområder som gjør det mulig å finne fram i dokumentet for 

vanlige brukere. Dagens mal er ikke brukervennlig og vil lett føre til misforståelser og dermed 

uønskede hendelser fordi man ikke forstår eller skjønner innholdet. 

Endringsforslag til oversendelser pkt.5: Fiskeridirektoratet bes om å gi større fellingskvoter 

på steinkobbe i perioder når bestanden er over bestandsmålet på 50 dyr på 

Telemarkskysten.  

Tilleggsforslag til oversendelser pkt.6: Viltmyndighetene bes om å legge til rette for større 

uttak av gås for å redusere skadene på beite- og slåttemarker vesentlig. 

Endringsforslag til oversendelser pkt.7: Nasjonalparkstyret er bekymret for salg av 

plastprodukter som havner som søppel i parken og gir negative konsekvenser for flere 

dyregrupper. Klima- og miljødepartementet oppfordres til å innføre forbud mot salg av 

emballasje og artikler i plast, samt gjennomføre andre tiltak som gir vesentlig reduksjon av 

tilførselen av plastavfall til havet. 

Endringsforslag til oversendelser pkt.8: Nasjonalparkstyret oppfordrer Fiskeridirektoratet til å 

undersøke om uttaket av leppefisk på Telemarkskysten er økologisk forsvarlig. 

Tone Berge Hansen fremmet tilleggsforslag til forslag fra Kiil og Nicolaysen til oversendelser 

pkt. 8: Nasjonalparkstyret oppfordrer Fiskeridirektoratet til å undersøke om uttaket av 

leppefisk på Telemarkskysten er økologisk forsvarlig og eventuelt innføre nødvendig 

regulering av fisket. 

Vedtak 

Forslag til forvaltningsplan for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde 

med følgende tillegg og endringer er behandlet av nasjonalparkstyret og sendes 

Miljødirektoratet med anbefaling om godkjenning. Direktoratet bes om å behandle saken så 

raskt som mulig, da videre planarbeid og gjennomføring av tiltak er stoppet opp i påvente av 

Miljødirektoratets godkjenning av forvaltningsplanen. 

1. Ferdselstellinger tre steder langs Hovedveien på Jomfruland legges inn som tiltak og gis 

prioritet 1.   

2. Forvaltningsmålet «Planter med genetiske ressurser for mat og landbruk skal bevares 

når skjøtsel er forenlig med ivaretakelse av andre verdifulle arter» tas inn i planen.  

3. Nasjonalparken kan bidra med informasjon til eiere av eiendommer med hageepletrær, 

men det er uaktuelt å gå inn med fjerning av hageeple utenfor nasjonalparkens grenser. 

4. «Fjerning av hageeple i nasjonalparken dersom de blir påvist der», tas inn som et tiltak. 

5. «I noen små områder bør beitedyr gjerdes ute for å legge til rette for rekruttering av 

villepletrær, dersom det ikke er påvist rødlistearter som er avhengig av beiting i samme 

område» legges inn som tiltak i planen. 

6. Tiltaket «bidra til å opprette en gruppe som samordner informasjon» gis prioritet 1. 

7. Planlegging av informasjonspunkt på Stråholmen skal gjøres i samarbeid med eierne.  

8. Utredning av hvilke områder utenfor sone A som bør beites og hvordan beitingen bør 

foregå gis prioritet 1. 

9.  Formuleringen «Et lyspunkt er fangst av leppefisk» i kapittel om næringsfiske og 

akvakultur erstattes med «Imidlertid har det de siste årene vært et betydelig fiske etter 

leppefisk som gir inntekter til de som driver fisket». 



10.  Informasjonspunkt ved fergekaia i Kragerø skal ha samordnet informasjon om 

Jomfruland, hvis informasjonspunktet blir realisert. 

11.  Tiltaket «kartlegging av behov for nye toaletter på Jomfruland» gis prioritet 1. 

12. Det utarbeides en skjøtselsplan for området nord for Øitangen gård med vekt på 

rødlistede fuglearter, insekter og sopp, samt hensynsfullt friluftsliv med merking av stier 

og bevisst kanalisering av ferdsel. 

13. Eventuell ny avtale om båt i rute til Øytangen i sommerhalvåret vurderes på bakgrunn av 

erfaringene fra 2018. 

14. Det settes opp et ekstra skilt med informasjon om ferdselsforbud på Kråka på 

Jomfruland. 

15. Det innføres teltforbud på den delen av Sandbakken som ligger i nasjonalparken av 

hensyn til strandmaurløve, strandtorn og strandmurerbie. Området kommer i tillegg til 

området nord for Øitangen gård.  

16. Oppsetting av skilt med henstilling om å sette fra seg sykkelen ved porten til Øitangen 

gård legges inn som tiltak. 

17. Gruppe for samordnet informasjon og kommunikasjon bør ha en deltake som har 

kommunikasjon som sitt fagfelt. 

18. Synspunkter på et knekkpunkt i vernegrensen mellom eiendommen 28/20,24,41 og 

eiendommen 28/63 på Stråholmen tas til etterretning.  

19. Som tiltak i områder utenfor sone A legges det til at beiting der det er til fordel for 

verneverdiene gjenopptas. 

20. Tiltaket «Ikke ta ut stående eller liggende død ved av eik med tykkelse over 20 cm og 

grov hassel vest for belte langs Hovedveien», endres til «utenom belte vest for 

Hovedveien».  

21.  Strandvollen av rullestein på strekningen fra ca. 29/227 over 29/155 og 29/6 legges inn 

som et femte område i kartvedlegg 10 som viser arealer med tilpasset skjøtsel.  

22. Om hytteeiere med kjøretillatelse fra nasjonalparken skal få egen nøkkel til porten inn til 

eikeskogen, vurderes sammen med privat grunneier og Fylkesmannen dersom låsing 

blir aktuelt. 

23. Jordskifteretten bes om å måle inn tre brygger på Sandbakken.  

24. Omlegging av høyspentlinje i delområdene 1 og 3 på Jomfruland til jordkabel legges inn 

som forvaltningsmål med tiltak.  

25. Når nasjonalparken engasjerer vitenskapelig personell for å gjøre kartlegginger, skal det 

stilles krav til at oppdragstaker varsler eiere av eiendommene. 

26. Hvis ansvarlig etat tar initiativ, vil nasjonalparken vurdere å dekke deler av investeringen 

i brannvarsling på Jomfruland. 

27. Det legges inn i planen at objekter på stranda som har kulturhistorisk verdi ikke skal 

fjernes i forbindelse med strandrydding.  

28. Etablering av et webkamera på Jomfruland i regi av nasjonalparken legges inn som 

tiltak. 

Følgende uttalelser og vurderinger oversendes andre til behandling: 

1. Miljødirektoratet bes om å innføre en mal for forvaltningsplaner for store verneområder 

som gjør det mulig å finne fram i dokumentet for vanlige brukere. Dagens mal er ikke 

brukervennlig og vil lett føre til misforståelser og dermed uønskede hendelser fordi man 

ikke forstår eller skjønner innholdet. 

2. Miljødirektoratet bes om godkjenning av å ta ut dublett av tiltaksoversikt angående 

besøksforvaltning, da den også finnes i vedlegg 12 Tiltaksplan.  

3. Miljødirektoratet bes om at mål og tiltak for delområdene i vedlegg 12 og 13 kan legges 

tilbake til hoveddokumentet av hensyn til lesbarheten av planen. 



4. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning bes om at landfester, kjøreruter og trening 

på utlegging av lenser ved Stråholmen blir etablert og gjennomført, seinest i 2019. 

5. Fiskeridirektoratet bes om å gi større fellingskvoter på steinkobbe i perioder når 

bestanden er over bestandsmålet på 50 dyr på Telemarkskysten. 

6. Viltmyndighetene bes om å legge til rette for større uttak av gås for å redusere skadene 

på beite- og slåttemarker vesentlig. 

7. Nasjonalparkstyret er bekymret for salg av plastprodukter som havner som søppel i 

parken og gir negative konsekvenser for flere dyregrupper. Klima- og miljødepartementet 

oppfordres til å innføre forbud mot salg av emballasje og artikler i plast, samt 

gjennomføre andre tiltak som gir vesentlig reduksjon av tilførselen av plastavfall til havet. 

8. Nasjonalparkstyret oppfordrer Fiskeridirektoratet til å undersøke om uttaket av leppefisk 

på Telemarkskysten er økologisk forsvarlig og eventuelt innføre nødvendig regulering av 

fisket. 

9. Synspunktene på motorisert ferdsel på sjø oversendes Kragerø kommune ved 

havnevesenet. 

10. Synspunkter på tilretteleggingen for friluftsliv for båtfolk oversendes Kragerø kommune 

ved Areal, bygg, eiendom og miljø. 

11. Synspunktene om renovasjon for dagsturister på Jomfruland oversendes Kragerø 

kommune ved Vann, avløp og renovasjon.  

12. Synspunkter på grunneierrepresentasjon i nasjonalparkstyret oversendes 

Miljødirektoratet.  

13. Synspunkter om innmåling og oppmerking av eiendoms-grense på 29/41 oversendes 

Nedre Telemark jordskifterett. 

14.  Synspunkter på renovasjonstilbudet oversendes Kragerø kommune ven Vann, avløp og 

renovasjon.  

15. Forslag om brannvarsling på SMS oversendes Kragerø kommune ved Tekniske 

tjenester, brann og beredskap, med kopi til Jomfruland vel. 

16. Forslagene om å synliggjøre og informere om kulturhistoriske verdier på Jomfruland 

oversendes Kragerø kommune ved Kultur, idrett og friluftsliv med kopi til Jomfruland vel 

og Kragerø og Skåtøy historielag. 

Det tas til etterretning at administrasjonen i Kragerø kommune ønsker å delta mer aktivt i 

oppfølging av forvaltningsplanen, herunder årlig rullering av tiltaksplanen. 

 

Sak 2018/34: Skjøtselsplan Tårnskogen 

Vedtak 

Saken ble utsatt til møte 16.11.2018, da planforslag ikke forelå. 

 

Sak 2018/35: Halvårsregnskap og prioriteringer resten av året 

Innstilling 

Styret tar regnskapsstatus til etterretning. Udisponerte midler brukes til opprydding på Kråka 

og utjevning av varder og groper (60 000 kr) og til forskuddsbetaling av gjennomføring av 

skjøtselsplan for Tårnskogen (40 000 kr). 

 

 



Behandling 

Viggo Nicolaysen foreslo at 50 000 kroner til tilsyn med husdyr på Jomfruland omdisponeres 

til tilskudd til husdyreierne på Jomfruland til innkjøp av grovfor. Tilskuddet er ekstraordinært 

og er knyttet til formangelen etter tørkesommeren 2018. Styret gir tilskuddet for å bidra til at 

besetningene i 2019 og de nærmeste årene etter det blir mer i overenstemmelse med ønsket 

beitetrykk i nasjonalparken enn det ellers kunne blitt. 

Vedtak 

Styret tar regnskapsstatus til etterretning. Udisponerte midler brukes til opprydding på Kråka 

og utjevning av varder og groper (60 000 kr) og til forskuddsbetaling av gjennomføring av 

skjøtselsplan for Tårnskogen (40 000 kr). 50 000 kroner til tilsyn med husdyr på Jomfruland 

omdisponeres til tilskudd til husdyreierne på Jomfruland til innkjøp av grovfor. Tilskuddet er 

ekstraordinært og er knyttet til formangelen etter tørkesommeren 2018. 

 

Sak 2018/36: Plan for fjerning av varder og groper med mer på 

rullesteinstranda på Jomfruland 

Innstilling 

Organisering og gjennomføring av utjevning av varder og groper fra Kråka og sørover prøves 

ut høsten 2018 eller våren 2019 innenfor en økonomisk ramme på 60 000 kr. Utjevningen 

kombineres med fjerning av trevirke og strandsøppel i Kråkedammen og på Kråka. Mulige 

kostnader til lekter med kran for å få ut trevirket og avfallsavgift kommer i tillegg. 

Vedtak 

Organisering og gjennomføring av utjevning av varder og groper fra Kråka og sørover prøves 

ut høsten 2018 eller våren 2019 innenfor en økonomisk ramme på 60 000 kr. Utjevningen 

kombineres med fjerning av trevirke og strandsøppel i Kråkedammen og på Kråka. Mulige 

kostnader til lekter med kran for å få ut trevirket og avfallsavgift kommer i tillegg. 

 

Sak 2018/37: Benker og bord – skisser 

Behandling 

Geir Nummedal fra Asplan Viak presenterte skissene. 

Solfrid Rui Slettebakken foreslo følgende: Saken utsettes til møte 16.11.18. Styreleder og 

forvalter går i dialog med Asplan Viak med sikte på å få utarbeidet skisser i tråd med 

synspunkter i møtet. 

Vedtak 

Saken utsettes til møte 16.11.18. Styreleder og forvalter går i dialog med Asplan Viak med 

sikte på å få utarbeidet skisser i tråd med synspunktene i møtet. 

 

Sak 2018/38: Henvendelse om nytt fugletårn på Øytangen på Jomfruland 

Innstilling 

Styret sier seg enig i at fugletårnet på Øytangen på Jomfruland bør fornyes. Et nytt tårn bør 

ha flere funksjoner: Fugleobservasjoner, informasjonspunkt for nasjonalparken, utkikkspunkt 

for allmennheten og stopp-punkt i forbindelse med guiding, samt muligheter for teknisk rom.  

Nasjonalparken søker om 150 000 kr fra Miljødirektoratet til forprosjektering i 2019. Hvis det 

gis tilskudd, organiseres arbeidet med deltakere fra fuglestasjonen, nasjonalparken og 



Kragerø kommune, samt fra utførende konsulent/arkitekt. Styret ber om sak når forprosjektet 

er gjennomført om plassering, detaljprosjektering, byggesaksbehandling, gjennomføring, 

eierskap, kostnader, finansiering og universell utforming. 

Hvem som skal eie tårnet bør vurderes nærmere i forprosjektet, men i utgangspunktet mener 

styret at det bør være Jomfruland fuglestasjon, da stasjonen vil være den største brukeren 

og har best mulighet til å fange opp hvordan tårnet fungerer for de ulike brukergruppene, 

utviklingen i bygningstekniske forhold med mer.  

 

Vedtak 

Styret sier seg enig i at fugletårnet på Øytangen på Jomfruland bør fornyes. Et nytt tårn bør 

ha flere funksjoner: Fugleobservasjoner, informasjonspunkt for nasjonalparken, utkikkspunkt 

for allmennheten og stopp-punkt i forbindelse med guiding, samt muligheter for teknisk rom.  

Nasjonalparken søker om 150 000 kr fra Miljødirektoratet til forprosjektering i 2019. Hvis det 

gis tilskudd, organiseres arbeidet med deltakere fra fuglestasjonen, nasjonalparken og 

Kragerø kommune, samt fra utførende konsulent/arkitekt. Styret ber om sak når forprosjektet 

er gjennomført om plassering, detaljprosjektering, byggesaksbehandling, gjennomføring, 

eierskap, kostnader, finansiering og universell utforming. 

Hvem som skal eie tårnet bør vurderes nærmere i forprosjektet, men i utgangspunktet mener 

styret at det bør være Jomfruland fuglestasjon, da stasjonen vil være den største brukeren 

og har best mulighet til å fange opp hvordan tårnet fungerer for de ulike brukergruppene, 

utviklingen i bygningstekniske forhold med mer.  

 

Sak 2018/39: Utvidelse av sone B på Stråholmen 

Innstilling 

Det tas initiativ overfor Miljødirektoratet med sikte på endring av grensen for sone B på 

Stråholmen, slik at Langholmen og et område i sjø på 50 meter på nord- og østsiden 

kommer med i sonen. 

Årlig kartlegging av hekkeområder for makrellterner på våren og oppsetting av 

informasjonsskilt med anbefalinger om å ikke ferdes i områder med hekkende makrellterner 

utenfor sone B, i regi av Statens naturoppsyn, legges inn som tiltak knyttet til 

forvaltningsmålet «ferdsel og aktiviteter skal ikke forstyrre sjøfugler» i forvaltningsplanen. 

Behandling 

Torstein Kiil foreslo følgende: Sak om utvidelse av sone B på Stråholmen utsettes til høsten 

2019. Før sommersesongen 2019 settes det opp skilt to steder på Langholmen med 

henstilling om å ta hensyn til makrellternene og ikke ferdes nærmere Langholmen enn 50 

meter i perioden fra 15. april til 15. juli. Sak om utvidelse av sone B vurderes på bakgrunn av 

erfaring med hvordan det virker. 

Vedtak 

Sak om utvidelse av sone B på Stråholmen utsettes til høsten 2019. Våren 2019 settes det 

opp skilt to steder på Langholmen med henstilling om å ta hensyn til makrellternene og ikke 

ferdes nærmere Langholmen enn 50 meter i perioden fra 15. april til 15. juli. Sak om 

utvidelse av sone B vurderes på bakgrunn av erfaring med hvordan det virker. 

 

Sak 2018/40: Søknad om støtte til Stråholmenboka 



Innstilling 

Det gis 30 000 kroner i støtte til Stråholmen-boka som omsøkt. Det forutsettes at 

nasjonalparken og landskapsvernområdet gis en god del plass i boka og at kommunika-

sjonen er i tråd med nasjonalparkens formål og forvaltningsplanen, herunder 

kommunikasjonsdelen. Nasjonalparken ved forvalter skal gis anledning til å kommentere 

utkast til den delen av boka som gjelder nasjonalparken. 

Vedtak 

Det gis 30 000 kroner i støtte til Stråholmen-boka som omsøkt. Det forutsettes at 

nasjonalparken og landskapsvernområdet gis en god del plass i boka og at kommunika-

sjonen er i tråd med nasjonalparkens formål og forvaltningsplanen, herunder 

kommunikasjonsdelen. Nasjonalparken ved forvalter skal gis anledning til å kommentere 

utkast til den delen av boka som gjelder nasjonalparken. 

Torstein Kiil fratrådte under behandlingen. 

 

Sak 2018/40: Søknad om tillatelse til å montere antenner i fugletårnet på 
Øytangen, Jomfruland 

Innstilling 

Jomfruland fuglestasjon gis tillatelse til å oppføre antenner i toppen av fugletårnet på 

Øytangen, Jomfruland i forbindelse med overvåking av trekkfugl, som omsøkt. Tillatelsen er 

gitt i medhold av verneforskriften § 11. Hvis nødvendige tillatelser fra andre offentlige 

myndigheter bortfaller, skal antennene fjernes i løpet av tre måneder. 

Vedtak 

Jomfruland fuglestasjon gis tillatelse til å oppføre antenner i toppen av fugletårnet på 

Øytangen, Jomfruland i forbindelse med overvåking av trekkfugl, som omsøkt. Tillatelsen er 

gitt i medhold av verneforskriften § 11. Hvis nødvendige tillatelser fra andre offentlige 

myndigheter bortfaller, skal antennene fjernes i løpet av tre måneder. 

 

Sak 2018/42: Registrering av nasjonalparkstyret i Enhetsregisteret 

Innstilling 

Nasjonalparkstyret registreres i Enhetsregisteret og åpner bankkonto for å forberede en 

mulig overgang til overføring av midler. Bankkonto åpnes i ………. 

Behandling 

Jone Blikra foreslo at bankkonto åpnes i Skagerrak sparebank. 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret registreres i Enhetsregisteret og åpner bankkonto for å forberede en 

mulig overgang til overføring av midler. Bankkonto åpnes i Skagerrak sparebank. 

 

Sak 2018/43: Eventuelt 

• Etter forslag fra Solfrid Rui Slettebakken ba styret forvalter om å undersøke status for 

arbeid med felles formidlingsarena i fyrassistentboligen på Jomfruland fyrstasjon. 

• Møtetid og forberedelse ble satt til seks timer. 

 



 

 

 

 


