
    

Nasjonalparkstyret 
  

                                                            Saksnummer Ephorte:  

 Saksbehandler: Morten Johannessen 

 Dato: 12.03.2021 

 

 

Protokoll fra styremøte 8. mars 2021 

Saker:  2021/12–2021/14 

Møtested:  Digitalt 

Dato: 08.03.2021 

Kl:  16:00–18:30 

Faste medlemmer som deltok: 

Jone Blikra  

Kathrine Kleveland  

Knut Jarle Sørdalen 

Viggo Nicolaysen 

Torstein Kiil 

Varamedlemmer som deltok: 

Solfrid Rui Slettebakken 

Bjørn Kristoffer Dolva 

Erling Krogh 

Henriette Vikre 

Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall: 

Camilla Langlo Skjerven 

Møteledelse: 

Jone Blikra 

Fra administrasjonen deltok: 

Morten Johannessen 

Andre deltakere:  
Harald Bothner, Kragerø kommune 
Anne Karen Haukland, Asplan viak 

 

Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 12.03.21. Merknader mottatt innen en uke 
er innarbeidet.  

Underskrifter, Kragerø xx.xx 2021: 

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

 

………………………………         ………………………………….. 



 

 

Sak 2021/12: Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll. 

Innkalling og sakskart ble godkjent. Protokoll blir underskrevet på neste fysiske møte. 

Sak 2021/13: Lokalisering og formål for besøkssenter. Råd til Kragerø 
kommune. 

Saken var lagt fram uten innstilling. 

Behandling 

Torstein Kiil og Viggo Nicolaysen fremmet følgende forslag:  

Besøkssenteret til Jomfruland nasjonalpark lokaliseres til Jomfruland med et 

informasjonspunkt sentralt i Kragerø. Hvor senteret skal lokaliseres på Jomfruland utredes 

av prosjektgruppen og fremlegges for nasjonalparkstyret til uttalelse og kommunestyret til 

sluttbehandling. Jomfrulands befolkning skal medvirke i stedsvalget. 

Nasjonalparkstyret begrunner og bygger sin anbefaling på følgende: 

1. Konsulentselskapet Asplan - Viak anbefaler Jomfruland med hovedsenter og Kragerø 

med informasjonspunkt. Prosjektgruppen har enstemmig sluttet seg til dette forslaget. 

2. Kommunedirektøren innstiller på Jomfruland i samsvar med tilrådingen fra Asplan-Viak og 

prosjektgruppen. 

3. Lokalisering av besøkssenteret på Jomfruland, nær nasjonalparken, fører til at natur og 

kultur enkelt kan innpasses i veiledning og formidling i tråd med retningslinjene som 

Miljødirektoratet legger til grunn ved autorisasjonen.   

4. På Jomfruland er det gode tomtealternativer på offentlig grunn samt god infrastruktur 

velegnet for et besøkssenter. 

5. Jomfrulands befolkning og organisasjonene på Jomfruland og Stråholmen ønsker å støtte 

opp under driften av et besøkssenter på Jomfruland. 

6. Velger man å legge hovedsenteret i Kragerø by, må det likevel bygges et sekundærsenter 

på Jomfruland for å betjene de besøkende med informasjon, veiledning og formidling. Ca. 

60% av gjestene kommer med egen båt. 

Solfrid Rui Slettebakken fremmet følgende tilleggsforslag: 

Pkt. 2: Det etableres et formidlingssenter i Kragerø sentrum som gir informasjon, veiledning 

og formidler kunnskap om nasjonalparken. Her må det særlig tilrettelegges for barn og unge 

og for alle skoler i kommunen, men og fra omkringliggende kommuner. 

Pkt. 3: Informasjon rundt nasjonalparken etableres på ferja som blir «brua» ut til 

nasjonalparken. 

Jone Blikra fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt): Nasjonalparkstyret ønsker et 

samarbeid med Universitetet i Sørøst-norge, HavforskningsinstituttetFlødevigen og andre 

forskermiljøene ved å legge til rette for fasiliteter i et besøkssenter 

Forvalter fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret bør tilbys en sak underveis før 

sommeren 2021 når mulighetene i det valgte området er mer utredet. 

Vedtak  

Besøkssenteret til Jomfruland nasjonalpark lokaliseres til Jomfruland med et 

informasjonspunkt sentralt i Kragerø. Hvor senteret skal lokaliseres på Jomfruland utredes 

av prosjektgruppen og fremlegges for nasjonalparkstyret til uttalelse og kommunestyret til 

sluttbehandling. Jomfrulands befolkning skal medvirke i stedsvalget. 

Nasjonalparkstyret begrunner og bygger sin anbefaling på følgende: 



1. Konsulentselskapet Asplan - Viak anbefaler Jomfruland med hovedsenter og Kragerø 

med informasjonspunkt. Prosjektgruppen har enstemmig sluttet seg til dette forslaget. 

2. Kommunedirektøren innstiller på Jomfruland i samsvar med tilrådingen fra Asplan-Viak og 

prosjektgruppen. Det bør etableres et formidlingssenter i Kragerø sentrum som gir 

informasjon, veiledning og formidler kunnskap om nasjonalparken. Her må det særlig 

tilrettelegges for barn og unge og for alle skoler i kommunen, men og fra omkringliggende 

kommuner. 

3. Lokalisering av besøkssenteret på Jomfruland, nær nasjonalparken, fører til at natur og 

kultur enkelt kan innpasses i veiledning og formidling i tråd med retningslinjene som 

Miljødirektoratet legger til grunn ved autorisasjonen.  Informasjon rundt nasjonalparken 

bør etableres på ferja som blir «brua» ut til nasjonalparken. 

4. På Jomfruland er det gode tomtealternativer på offentlig grunn samt god infrastruktur 

velegnet for et besøkssenter. 

5. Jomfrulands befolkning og organisasjonene på Jomfruland og Stråholmen ønsker å støtte 

opp under driften av et besøkssenter på Jomfruland. 

6. Velger man å legge hovedsenteret i Kragerø by, må det likevel bygges et sekundærsenter 

på Jomfruland for å betjene de besøkende med informasjon, veiledning og formidling. Ca. 

60% av gjestene kommer med egen båt. 

7. Nasjonalparkstyret ønsker et samarbeid med Universitetet i Sørøstnorge, 

Havforskningsinstituttet, Flødevigen og andre forskermiljøene ved å legge til rette for 

fasiliteter i et besøkssenter. 

8. Kommunestyret bør tilbys en sak underveis før sommeren 2021 når mulighetene i det 

valgte området er mer utredet. 

Oversendes Kragerø kommune 

2021/14: Eventuelt. 
Møtetid med forberedelser settes til 3,5 timer. 

 

 


