
    

Nasjonalparkstyret 
  

                                                            Saksnummer Ephorte:  

 Saksbehandler: Morten Johannessen 

 Dato: 22.11.2018 

 

 

Protokoll fra styremøte 16. november 2018 

Saker:  2018/44–2018/53 

Møtested:  Kragerø rådhus 

Dato: 16.11.2018 

Kl:  10.00 –14.00 

Faste medlemmer som deltok: 

Jone Blikra 

Tone Berge Hansen 

Solfrid Rui Slettebakken 

Viggo Nicolaysen 

Torstein Kiil 

Varamedlemmer som deltok: 

 

Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall: 

 

Møteledelse: 

Jone Blikra  

Fra administrasjonen deltok: 

Morten Johannessen 

  Andre deltakere: Svein Morten Eilertsen, Nordlandsforskning under sak 2018/51.  

 

Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 24.10.18. Merknader mottatt innen en uke 
er innarbeidet.  

Underskrifter, Kragerø 3. januar 2019: 

 

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

 

 

………………………………         ………………………………….. 

 

 



 

 

Sak 2018/44: Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll 

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

Sak 2018/45: Vedtak etter delegert myndighet 

Forvalter har ikke gjort enkeltvedtak etter forrige styremøte. 

Sak 2018/46: Orienteringssaker 

Styreleder orienterte: 

• Kragerø kommune har søkt Miljødirektoratet om status som nasjonalparkkommune. 

• Overdragelse av eiendommen Haga kafe fra Telemark fylkeskommune til Kragerø 

kommune er til ny behandling i fylkeskommunen etter at kommunen ikke aksepterte 

pristilbudet. 

• Et forum for hyttekommuner med «deltidsinnbyggere», der Kragerø deltar er under 

etablering. 

Torstein Kiil orienterte: 

• Konferansen «Skjærgården som spydspiss» som ble holdt 14. november i regi av Vestfold 

og Telemark fylkeskommuner. 

Forvalter orienterte: 

 

• Det kan ligge an til at Miljødirektoratet har sett i gjennom forvaltningsplanen i løpet av ei 

uke eller to. 

• Forvalter deltar på konferanse om helhetlig plan for Oslofjorden 18.11.2018 og rapporterer 

på neste styremøte. 

• Samordningsgruppa er etablert. Første møte var 26. oktober. Neste møte er 7. desember. 

• Nasjonalparken er registrert i Enhetsregisteret og bankkonto i Skagerrak sparebank er 

under åpning. 

Sak 2018/47: Forslag til forskrift om atferdsregler i Skjærgårdsparken Telemark  

Innstilling 

Styrets erfaringer gjennom arbeidet med forvaltningsplan for nasjonalparken tilsier at 

gjeldende forskrift bør endres. Styret regner med at partene fremmer sitt syn i forbindelse 

med høringen, slik at Kragerø kommune får et godt grunnlag for å ta stilling. Ut fra styrets 

mandat uttaler styret seg ikke til innholdet i forslaget. 

Behandling 

Jone Blikra foreslo følgende tillegg: Retningslinjene om telting i forvaltningsplanen for 

nasjonalparken er basert på at regelen i friluftsloven om 150 meter avstand fra bebodd hus 

eller hytte også gjelder i de statlig sikrede friluftsområdene. 

Vedtak 
Styrets erfaringer gjennom arbeidet med forvaltningsplan for nasjonalparken tilsier at 
gjeldende forskrift bør endres. Styret regner med at partene fremmer sitt syn i forbindelse 
med høringen, slik at Kragerø kommune får et godt grunnlag for å ta stilling. Ut fra styrets 
mandat uttaler styret seg ikke til innholdet i forslaget, men kan opplyse om at retningslinjene 
om telting i forvaltningsplanen for nasjonalparken er basert på at regelen i friluftsloven om 
150 meter avstand fra bebodd hus eller hytte også gjelder i de statlig sikrede 
friluftsområdene. 



Sak 2018/48: Skjøtselsplan for Tårnskogen 

Innstilling 

Forslag til skjøtselsplan for Tårnskogen godkjennes. Det tas sikte på hogst av fremmede 

bartre førstkommende vinter som en oppstart av gjennomføringen. Alt hogstavfall tas ut av 

området. Forvalter bes om å komme tilbake med ny sak i 2019 om videre gjennomføring av 

planen. 

Behandling 

Viggo Nicolaysen foreslo at det skal brukes flis og ikke grus som toppdekke på stiene, samt 

at det ikke bør legges ut rein tang/tare på Tangvegen da det kan bli for glatt. 

Torstein Kiil foreslo at det bør legges opp til etterbehandling over flere år med rydding av 

oppslag av busker og kratt. Han nevnte også at kompostert tang/tare blandet med flis kan 

være egnet som toppdekke på stiene. 

Vedtak 
Forslag til skjøtselsplan for Tårnskogen godkjennes. Det tas sikte på hogst av fremmede 
bartre førstkommende vinter som en oppstart av gjennomføringen. Alt hogstavfall tas ut av 
området. Det legges opp til etterbehandling over flere år med rydding av oppslag av busker 
og kratt etter behov. Det skal brukes flis som toppdekke på stiene. Det legges ikke ut rein 
tang/tare på Tangvegen. Bruk av en blanding av kompostert tang/tare og flis kan prøves ut.  
Forvalter bes om å komme tilbake med ny sak i 2019 om videre gjennomføring av planen. 

Sak 2018/49: Skjøtselsplan for Vestre Saltstein - Tangbukta 

Innstilling 

Forslag til skjøtselsplan for vestre Saltstein – Tangbukta godkjennes. Det tas sikte på hogst i 

deler av delfelt B5 og rydding i delfelt B4 førstkommende vinter som en oppstart av 

gjennomføringen. Hogstavfall tas ut av området og fliskuttes lokalt til bruk på stiene. 

Forvalter bes om å komme tilbake med ny sak før beitesesongen 2019 om videre 

gjennomføring av planen. 

Vedtak 
Forslag til skjøtselsplan for vestre Saltstein – Tangbukta godkjennes. Det tas sikte på hogst i 
deler av delfelt B5 og rydding i delfelt B4 førstkommende vinter som en oppstart av 
gjennomføringen. Hogstavfall tas ut av området og fliskuttes lokalt til bruk på stiene. 
Forvalter bes om å komme tilbake med ny sak før beitesesongen 2019 om videre 
gjennomføring av planen. 

Sak 2018/50: Kartlegging og forslag til skjøtselsplan for strandmaurløve, 

strandmurerbie og strandtorn på Sandbakken 

Innstilling 

Kartlegging av arter på Sandbakken tas til etterretning og forslag til skjøtselsplan 

godkjennes. Forvalter bes om å komme tilbake i 2019 om videre gjennomføring av planen. 

Behandling 

Viggo Nicolaysen foreslo at grunneierne på Sandbakken blir informert om og involvert i tiltak 

på deres eiendommer.  

Vedtak 
Kartlegging av arter på Sandbakken tas til etterretning og forslag til skjøtselsplan 
godkjennes. Grunneierne på Sandbakken skal informeres om og bli involvert i tiltak på deres 
eiendommer. Forvalter bes om å komme tilbake i 2019 om videre gjennomføring av planen. 

 

 



Sak 2018/51: Delrapport om forsøk med grunneierrepresentasjon i nasjonalparkstyrer 

Behandling 

Svein Morten Eilertsen presenterte rapporten. Styremedlemmene kommenterte funnene og 
ga innspill til videre arbeid med evalueringen.  

Sak 2018/52: Møteplan 2019 

Vedtak 
Styret med varamedlemmer har fellesmøte med Rådgivende utvalg 3 – 4. januar på Kragerø 
Resort, Stabbestad, med styremøte første dagen. Fellesmøtet bør være aktivt med 
gruppearbeid om tema som besøkssenter nasjonalpark, fokus på marine problemstillinger og 
tiltaksplanen for kommende år. Forvalter oppsummerer 2018 og presenterer funn i første 
delrapport fra Nordlandsforskning.  

Rådgivende utvalg inviteres til en dagsamling på Jomfruland seinere i 2019. 

Styremøtene videre er fredagene 3. mai, 20. september og 22. november. 

Det holdes åpent møte på Jomfruland i juli. Torstein Kiil avklarer om lørdag 20. juli passer i 
forhold til jubileumsårsmøte i Stråholmen vel.  

Sak 2018/53: Eventuelt 

Tiden til forberedelse og gjennomføring av møtet ble satt til fem timer. 

 

 

 

 


