
    

Nasjonalparkstyret 
  

                                                            Saksnummer Ephorte:  

 Saksbehandler: Morten Johannessen 

 Dato: 06.05.2019 

 

 

Protokoll fra styremøte 3. mai 2019 

Saker:  2019/12–2019/17 

Møtested:  Stråholmen 

Dato: 03.05.2019 

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: Gunn Elin Fedreheim, Nordlandsforskning og Elisabeth Rui, 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

 

Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 06.05.19. Merknader mottatt innen en uke 
er innarbeidet.  

Underskrifter, Kragerø 20. september 2019: 

 

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

 

 

………………………………         ………………………………….. 

 

 



Sak 2019/12: Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll 

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

Sak 2019/13: Vedtak etter delegert myndighet 

Ett vedtak ble tatt til orientering. 

Sak 2019/14: Orienteringssaker 

Styreleder orienterte: 

• Sak om nasjonalparksenter kommer til behandling i Kragerø kommune.   

• Det er jubileumsmøte i Stråholmen vel og årsmøte i Jomfruland hytteeierforening 20. juli, 

og dagen egner seg ikke for åpent møte om nasjonalparken. Forvalter ber om å 

undersøke mulighetene for alternative lørdager før eller etter 20. juli. Møtet kan 

kombineres med et temamøte om allmennhetens rett til ferdsel og opphold i utmark. I den 

forbindelse er det aktuelt å invitere Marianne Reuch. 

Solfrid Rui Slettebakken orienterte: 

• Sak om bruk av Jernbanebygningen i Kragerø er til behandling i kommunestyret i uke 19. 

Lokalisering av nasjonalparksenter der kan komme opp som en mulighet. 

• Kragerø kommune jobber med sak om telting på Jomfruland. Jomfruland vel gis først 

anledning til å fremme forslag. Saken kan bli aktuell på styremøte 20. september. 

Torstein Kiil orienterte: 

• Boka om Stråholmen er snart klar for trykking. Forventes til salg i juni. 

Viggo Nicolaysen orienterte: 

• Arrangementet Jomfrulandsløftet blir ikke holdt i år. 

• Tone Berge Hansen orienterte: 

• Telemark fylkeskommune har gitt tilskudd til rullestolvennlige stier i Tårnskogen. 

Forvalter orienterte: 

• Fjerning av utenlandske treslag i Tårnskogen er gjennomført i henhold til skjøtselsplan. 

• Rydding av areal innenfor Saltstein som skal tilbakeføres til naturbeitemark er gjennomført 

i henhold til forvaltningsplan. 

• Begge steder planlegges det for beiting med sau fra sommeren 2019.05. 

• Tiltak for strandmaurløve og sandmurerbie på Sandbakken er gjennomført i henhold til 

skjøtselsplan. Forsøk med utsåing av strandtorn er igangsatt. 

• Ryddeaksjon fra og med Kråkadammen til Kleiva er gjennomført. Videreføres til høsten 

eller neste vår. 

• Samordningsgruppa er i arbeid. Tredje møte er planlagt 3. juni. 

• Tilskuddspraksis i henhold til sak 2019/6 er praktisert. 

• Forvaltningsplanen ligger fortsatt til godkjenning i Miljødirektoratet. 

• Det kommer sak i fylkestinget om fylkeskommunens eiendommer, der administrasjonen 

innstiller på at Miljødirektoratet tilbys eiendommen uten vederlag. Fylkeskommunen har 

kontaktet direktoratet om dette. 

 

Sak 2019/15: Søknad om byggetiltak på Styrmannsholmen 

Innstilling 

Robert Gran ved Synnøve Reutz Gran gis tillatelse til å rive fem bygninger og erstatte dem 

med to bygninger som omsøkt på eiendommen 7/163 på Styrmannsholmen i Kragerø. 

Videre gis det tillatelse til utvidelse av brygge som omsøkt. Tillatelsen er gitt på følgende 

vilkår: 

1. Utendørs opparbeidelse og møblering skal avgrenses til betongplatting jf. situasjonsplan 

vedlagt søknaden. 



2. Alle deler av bygningene som rives, inkludert fundamentering og bardunering skal fjernes. 

Fundamenter av naturlig stein kan om ønskelig brukes i forbindelse med bygging av det 

nye anlegget. Fester for barduner skal kappes ned til fjell. 

3. Det skal det ikke sprenges fjell eller legges ut masser for adkomst fra sjø og til bygninger 

som skal rives eller til de nye bygningene. 

4. Hvis det i rive/byggeperioden oppstår behov for revegering, skal det gjøres ved å legge ut 

masser med jord/myr hentet i anleggsområdet. Massene skal legges ut løst og skal ikke 

tilsås eller beplantes. 

5. Halvveis i rive/byggeperioden skal arbeidene dokumenteres ved innsending av 

tilstrekkelige foto til fmtemjo@fylkesmannen.no. 

6. Når rive/byggeperioden nærmer seg avslutning, skal nasjonalparkforvaltningen inviteres til 

befaring. 

Vedtaket er hjemlet i verneforskriften § 11. 

Robert Gran ved Synnøve Reutz Gran gis tillatelse til å legge inn vann- og avløpsledninger 

to planlagte nye bygninger på eiendommen 7/163 på Styrmannsholmen i Kragerø. Tillatelsen 

er gitt på følgende vilkår: 

1. Ledningene skal legges i boret hull i fjell fra landtak under sjønivå til stedet der de nye 

bygningene kommer. 

Vedtaket er hjemlet i verneforskriften § 3. h. 

Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende endringsforslag: 

Med hjemmel i verneforskriften paragraf 11 gis Robert Gran ved Synnøve Reutz Gran 

dispensasjon til å rive fem bygninger og erstatte dem med to nye bygninger på til sammen 

100 kvadratmeter bebygd areal på eiendommen gårds- og bruksnummer 7/163 på 

Styrmannsholmen i Kragerø. Videre gis det tillatelse til utvidelse av brygge. Tillatelsen er gitt 

på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen er ikke gyldig før rapport fra fagbiolog tilsier at det ikke er fare for at plantearter 

oppført som truet på Norsk rødliste kan bli skadelidende som følge av 

rive/byggearbeidene.  

2. Utendørs opparbeidelse og møblering skal avgrenses til betongplatting jf. situasjonsplan 

vedlagt søknaden. Det tillates ikke tilført eksterne masser eller etablering av plen i 

uteområdet. 

3. Alle deler av bygningene som rives, inkludert fundamentering og bardunering skal fjernes, 

fortrinnsvis tidlig i byggeperioden. Fester for bardunering skal kappes ned til fjell. 

4. Det skal ikke sprenges fjell eller legges ut masser for adkomst fra sjø og til bygninger som 

skal rives eller til de nye bygningene. Fundamenter av naturlig stein fra bygninger som 

rives kan om ønskelig brukes i forbindelse med bygging av det nye anlegget 

5. Så snart de gamle bygningene er fjernet, skal nasjonalparkforvaltningen foreta befaring 

sammen med ansvarshavende for å få avklart hvordan området endelig skal rehabiliteres. 

Nasjonalparkstyret skal deretter uttale seg til planene og om nødvendig fatte vedtak.. 

Nasjonalparkforvaltningen vil også foreta en befaring når byggeperioden nærmer seg 

avslutning og det fortsatt er mannskaper og maskiner tilgjengelig.  

6. Hvis det i rive/byggeperioden oppstår behov for beskyttelse av grunnen, skal det gjøres 

ved å legge ut masser med jord/myr hentet i anleggsområdet eller bruk av gummimatter. 

Massene skal legges ut løst og skal ikke tilsås eller beplantes. 

7. Brygge kan utvides som omsøkt. Av hensyn landskapsverdien tillates det ikke anlagt 

utrigger. 



8. Ved rehabilitering av eksisterende platting tillates det ikke oppsatt levegger eller andre 

innretninger.  

Robert Gran ved Synnøve Reutz Gran gis tillatelse til å legge inn vann- og avløpsledninger 

to planlagte nye bygninger på eiendommen 7/163 på Styrmannsholmen i Kragerø. Tillatelsen 

er gitt på følgende vilkår: 

1. Ledningene skal legges i boret hull i fjell fra landtak under sjønivå til stedet der de nye 

bygningene kommer. 

Vedtaket er hjemlet i verneforskriften § 3. h. 

Vedtak 

Med hjemmel i verneforskriften paragraf 11 gis Robert Gran ved Synnøve Reutz Gran 

dispensasjon til å rive fem bygninger og erstatte dem med to nye bygninger på til sammen 

100 kvadratmeter bebygd areal på eiendommen gårds- og bruksnummer 7/163 på 

Styrmannsholmen i Kragerø. Videre gis det tillatelse til utvidelse av brygge. Tillatelsen er gitt 

på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen er ikke gyldig før rapport fra fagbiolog tilsier at det ikke er fare for at plantearter 

oppført som truet på Norsk rødliste kan bli skadelidende som følge av 

rive/byggearbeidene.  

2. Utendørs opparbeidelse og møblering skal avgrenses til betongplatting jf. situasjonsplan 

vedlagt søknaden. Det tillates ikke tilført eksterne masser eller etablering av plen i 

uteområdet. 

3. Alle deler av bygningene som rives, inkludert fundamentering og bardunering skal fjernes, 

fortrinnsvis tidlig i byggeperioden. Fester for bardunering skal kappes ned til fjell. 

4. Det skal ikke sprenges fjell eller legges ut masser for adkomst fra sjø og til bygninger som 

skal rives eller til de nye bygningene. Fundamenter av naturlig stein fra bygninger som 

rives kan om ønskelig brukes i forbindelse med bygging av det nye anlegget 

5. Så snart de gamle bygningene er fjernet, skal nasjonalparkforvaltningen foreta befaring 

sammen med ansvarshavende for å få avklart hvordan området endelig skal rehabiliteres. 

Nasjonalparkstyret skal deretter uttale seg til planene og om nødvendig fatte vedtak. 

Nasjonalparkforvaltningen vil også foreta en befaring når byggeperioden nærmer seg 

avslutning og det fortsatt er mannskaper og maskiner tilgjengelig.  

6. Hvis det i rive/byggeperioden oppstår behov for beskyttelse av grunnen, skal det gjøres 

ved å legge ut masser med jord/myr hentet i anleggsområdet eller bruk av gummimatter. 

Massene skal legges ut løst og skal ikke tilsås eller beplantes. 

7. Brygge kan utvides som omsøkt. Av hensyn landskapsverdien tillates det ikke anlagt 

utrigger. 

8. Ved rehabilitering av eksisterende platting tillates det ikke oppsatt levegger eller andre 

innretninger.  

Robert Gran ved Synnøve Reutz Gran gis tillatelse til å legge inn vann- og avløpsledninger 

to planlagte nye bygninger på eiendommen 7/163 på Styrmannsholmen i Kragerø. Tillatelsen 

er gitt på følgende vilkår: 

1. Ledningene skal legges i boret hull i fjell fra landtak under sjønivå til stedet der de nye 

bygningene kommer. 

Vedtaket er hjemlet i verneforskriften § 3. h. 

Utskrift: 

-Arkitekthuset 
-Kragerø kommune 



Sak 2019/16: Utforming av informasjonspunkter med mer 

Styrets merknader 

Styret sluttet seg til å bruke 22 mm høvlet og oljet eik til plakatunderlag på bygningsvegger 
og eksisterende plakatstativer.  

Styret sluttet seg også til å bruke 72 x 72 x 600 mm høvlet og oljet eik med logo til stistolper 
på Øytangen.  

Det produseres inntil ett nytt plakatstativ i syrefast stål etter samme modell som det som er 
produsert, til bruk på informasjonspunktene på Stangnes og Vakthusheia.  

Til frittstående temaplakater brukes enklere, vertikale stativ i syrefast stål. 

Forvalter oppfordres til å få avklart innretningen på felles plakat med Miljødirektoratet. 

 

2019/17: Eventuelt 

Midtstien på Jomfruland 

Viggo Nicolaysen orienterte om at Utvalgte kulturlandskap på Jomfruland og Jomfruland 

landbrukslag vil sende henvendelse til Kragerø kommune med henstilling om at kommunen 

setter i gang arbeid med reguleringsplan på strekningen fra der Midtstien krysser sti fra 

Hovedveien nord for fyrstasjonen til der Midtstien krysser Tangvegen på Hovedgården. 

Planarbeidet bør ha en funksjonell Midtsti som målsetting, uten hindringer for de som er 

dårlig til beins eller har med sykkel/barnevogn, slik situasjonen er i dag. 

Etter forslag fra Jone Blikra gjorde styret følgende  

Vedtak 

Strekningen er en viktig del av stinettet på Jomfruland som påvirker ferdselen i 

nasjonalparken. Styret er enig i at det bør utarbeides reguleringsplan og støtter initiativet. 

Utskrift: 

- Utvalgte kulturlandskap Jomfruland 

- Kragerø kommune 


