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Sak 2021/15: Innkalling, sakskart og underskrift av protokoll. 

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

Sak 2021/16: Orienteringer 

Forvalter orienterte om: 
- Arbeid med nytt anlegg med tårn Øytangen 
- Besøkssenter 
- Rydde- og stiaksjon Kragerø vgs 
- Påstartet arbeid med turkart Jomfruland 
- Sykkelparkering Øytangen 
- Insektdam Øytangen 
- Brosjyre nasjonalparken 
- Spøkelsesfiske 
- Plakat Øitangen gård på tunet 
- Nye benker 
- Skogrydding 2021 
- Stier Øytangen 
- Miljøsertifisering reiseliv Kragerø 

Sak 2021/17: Vedtak etter delegert myndighet. 
Sju saker ble tatt til orientering. 

Sak 2021/18: Plasser til småbåter ved sjøbua på Øytangen. 

Innstilling 
Eierne av 29/293 og 29/294 tilbys en plass hver til småbåt rett sør for sjøbua på 
Øytangen. Arbeidet med å omorganisere båtlagringen settes bort til Jomfruland 
service og finansieres av nasjonalparken. 

Vedtak  
Eierne av 29/293 og 29/294 tilbys en plass hver til småbåt rett sør for sjøbua på 
Øytangen. Arbeidet med å omorganisere båtlagringen settes bort til Jomfruland 
service og finansieres av nasjonalparken. 

Sak 2021/19: Tiltaksplan 2021 – 2024, rullering. 

Innstilling 
Forslag til tiltaksoversikt godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Styret 
ber om sak om ny rullering i første halvår 2022.  

Behandling 
Torstein Kiil hadde følgende merknader: 
- Eventuelt ferdselsforbud på Langholmen må først evalueres med bakgrunn i 

informasjonsskiltene som er satt opp og de erfaringer som er høstet. Saken må 
handteres slik at grunneierne får tilstrekkelig tid til å bli informert og kan komme 
med sine synspunkter før vedtak blir fattet. 

- Bok om nasjonalparken bør utgis i to bind da vi er en marin nasjonalpark. 
Landarealene med sine naturverdier og kulturhistorie og tilsvarende for havet. 

- Sjøkart over vrakposisjoner (fra Langesund til Risør) er utgitt av Gudmund Wang 

Olsen, Stavern. 

- Kartleggingen av yngre tids kulturminner (Tor Bjørvik 2014) bør bearbeides og 
brukes. Utvalgte kulturlandskap planlegger å gjøre en jobb på det i 2022 som kan 
tilflyte nasjonalparken. 



Jone Blikra og Henriette Fluer Vikre: 
- Følger opp håndteringen av sak om Midtstien i Kragerø kommune. 

Solfrid Rui Slettebakken hadde følgende merknader: 
- Viktig med fokus på storskala havmiljø 
- Stinett Tårnskogen bør være universelt utformet 
- Stillehavsøsters bør brukes som ressurs 

Viggo Nicolaysen hadde følgende merknader: 

Stiskilt for Midtstien i Tårnskogen nord blir fjernet. Er anmeldt til Politiet. Han ba om 
råd for hva som bør gjøres. 

Henriette Fluer Vikre: 
- Ba om at forvalter tar kontakt med Kragerø kommune med sikte på at 

skiltfjerningen tas opp i Politirådet. 

Vedtak 
Forslag til tiltaksoversikt godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Styret 
ber om sak om ny rullering i første halvår 2022.  

Merknader: 

- Eventuelt ferdselsforbud på Langholmen må først evalueres med bakgrunn i 
informasjonsskiltene som er satt opp og de erfaringer som er høstet. Saken må 
handteres slik at grunneierne får tilstrekkelig tid til å bli informert og kan komme 
med sine synspunkter før vedtak blir fattet. 

- Bok om nasjonalparken bør utgis i to bind da vi er en marin nasjonalpark. 
Landarealene med sine naturverdier og kulturhistorie og tilsvarende for havet. 

- Sjøkart over vrakposisjoner (fra Langesund til Risør) er utgitt av Gudmund Wang 
Olsen, Stavern. 

- Kartleggingen av yngre tids kulturminner (Tor Bjørvik 2014) bør bearbeides og 
brukes. Utvalgte kulturlandskap planlegger å gjøre en jobb på det i 2022 som kan 
tilflyte nasjonalparken. 

- Midtstien på Jomfruland, inkludert omstridt part bør inn i turkartet. 
- Oppfølging av håndteringen av sak om Midtstien i Kragerø kommune. 
- Viktig med fokus på storskala havmiljø 
- Stinett Tårnskogen bør være universelt utformet 
- Stillehavsøsters bør brukes som ressurs 
- Stiskilt for Midtstien i Tårnskogen nord blir fjernet. Er anmeldt til Politiet.  

- Forvalter tar kontakt med Kragerø kommune med sikte på at skiltfjerningen tas 
opp i Politirådet. 

 

Sak 2021/20: Vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark fylke 2022 - 2027, 
høring. 

Innstilling 

Styret ser at redusert tilførsel av gjødselstoffer og slam fra vassdragene til fjordene og 

kystvannet kommer nasjonalparken til gode, og støtter planforslaget.  

Styret ser også at forholdene i kystvannet er mer dynamiske og omskiftelige enn i 

vassdragene. Kompleksiteten med sammenhenger med tilførsler fra hele Oslofjordområdet 

og fra andre land gjennom Skagerrak gjør at planen har sin begrensning forvaltningsmessig. 



Fisk og skalldyr i sjø er holdt utenfor vannforvaltningsarbeidet, men er det som merkes mest 

av folk og som de er opptatt av. Styret oppfordrer til at det jobbes med å utvikle et 

klassifiseringssystem og tiltaksplaner for fisk og skalldyr fram mot neste planrevisjon. 

Det er få, faste målesteder for gjødselstoffer, plankton og tang og tare i nasjonalparkområdet. 

Overvåkingsprogrammet bør utvides slik at det blir bedre dekning. 

Det er ønskelig med et bedre overvåkingsopplegg for miljøgifter i nasjonalparkområdet, selv 

om noen undersøkelser tilsier lavt, akseptabelt nivå. 

Vedtak  

Styret ser at redusert tilførsel av gjødselstoffer og slam fra vassdragene til fjordene og 

kystvannet kommer nasjonalparken til gode, og støtter planforslaget.  

Styret ser også at forholdene i kystvannet er mer dynamiske og omskiftelige enn i 

vassdragene. Kompleksiteten med sammenhenger med tilførsler fra hele Oslofjordområdet 

og fra andre land gjennom Skagerrak gjør at planen har sin begrensning forvaltningsmessig. 

Fisk og skalldyr i sjø er holdt utenfor vannforvaltningsarbeidet, men er det som merkes mest 

av folk og som de er opptatt av. Styret oppfordrer til at det jobbes med å utvikle et 

klassifiseringssystem og tiltaksplaner for fisk og skalldyr fram mot neste planrevisjon. 

Det er få, faste målesteder for gjødselstoffer, plankton og tang og tare i nasjonalparkområdet. 

Overvåkingsprogrammet bør utvides slik at det blir bedre dekning. 

Det er ønskelig med et bedre overvåkingsopplegg for miljøgifter i nasjonalparkområdet, selv 

om noen undersøkelser tilsier lavt, akseptabelt nivå. 

Sak 2021/21: Tiltakskort i forbindelse med oljevern.  

Innstilling 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning anmodes om å oversende tiltakskort og annen 

dokumentasjon i forbindelse med oljevern som er relevant for nasjonalparken. Sak fremmes 

til et seinere styremøte med sikte på en uttalelse til IUA. 

Vedtak  

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning anmodes om å oversende tiltakskort og annen 

dokumentasjon i forbindelse med oljevern som er relevant for nasjonalparken. Sak fremmes 

til et seinere styremøte med sikte på en uttalelse til IUA. 

Sak 2021/22: Stillehavsøsters – varsling om matsikkerhet. 

Innstilling 

Styret for Jomfruland nasjonalpark anmoder Mattilsynet, eventuelt Landbruks- og 

matdepartementet om å utvikle og innføre et brukervennlig system for varsling av 

matsikkerhet for stillehavsøsters.  

I tillegg til forbrukernes behov og ønske om å utnytte en lokal matressurs, legger styret vekt 

på at hvis mange høster stillehavsøsters til mat, vil det være et viktig – kanskje det viktigste 

bidraget til å holde bestandene under en viss kontroll, uten at det krever store og kostbare 

aksjoner. 

Vedtak  

Styret for Jomfruland nasjonalpark anmoder Mattilsynet, eventuelt Landbruks- og 

matdepartementet om å utvikle og innføre et brukervennlig system for varsling av 

matsikkerhet for stillehavsøsters.  



I tillegg til forbrukernes behov og ønske om å utnytte en lokal matressurs, legger styret vekt 

på at hvis mange høster stillehavsøsters til mat, vil det være et viktig – kanskje det viktigste 

bidraget til å holde bestandene under en viss kontroll, uten at det krever store og kostbare 

aksjoner.  

Sak 2021/23: Åpningsmarkering av nytt utkikkstårn på Øytangen. 

Saken ble lagt fram uten innstilling. 

 

Behandling 

Viggo Nicolaysen og Henriette Fluer Vikre foreslo at Olav Thon via NOF Telemark 

forespørres om å delta på åpningen, ettersom Olav Thon-stiftelsen er en av de større 

finansieringskildene, og at tidspunkt og opplegg legges opp ut fra det. 

Vedtak  

Olav Thon forespørres om å delta på åpningen. Tidspunkt og opplegg legges opp ut fra det. 

Sak 2021/24: Møteplan. 

Saken ble lagt fram uten innstilling. 

Vedtak 
Neste styremøte er fredag 3. september med fredag 10. september som alternativ. 

2021/25: Eventuelt. 
- Torstein Kiil tok opp brev med tilråding fra Miljødirektoratet til Klima- og 

miljødepartementet om forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store 
verneområder. Styret sluttet seg til at kommunestyret i Kragerø bør uttale seg i 
sakens anledning før Regjeringen fatter beslutning. Torstein Kiil utarbeider 
grunnlagsnotat. 

- Vanligvis har nasjonalparken arrangert åpent møte på Jomfruland i slutten av juli. 
På grunn av smittefaren utgår det møtet i år. 

- Tiden for styremøtet inkludert forberedelser ble fastsatt til tre 


