
    

Nasjonalparkstyret 
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 Saksbehandler: Morten Johannessen 

 Dato: 29.09.2021 

 

 

Protokoll fra styremøte 24. september 2021 

Saker:  2021/26–2021/33 

Møtested:  Velhuset, Jomfruland 

Dato: 24.09.2021 

Kl:  09:30–11:00 

Faste medlemmer som deltok: 

Jone Blikra  

Viggo Nicolaysen 

Torstein Kiil 

Kathrine Kleveland 

Knut Jarle Sørdalen 

Varamedlemmer som deltok: 

Solfrid Rui Slettebakken 

Camilla Skjerven Langlo 

Henriette Fluer Vikre 

Erling Krogh 

Bjørn Kristoffer Dolva 

Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall: 

 

Møteledelse: 

Jone Blikra 

Fra administrasjonen deltok: 

Morten Johannessen 

Andre deltakere:  
Ingen 

 

Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 29.09.21. Merknader mottatt innen en uke 
er innarbeidet.  

Underskrifter, Kragerø xx.xx 2021: 

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

 

………………………………         ………………………………….. 



 

Sak 2021/26: Innkalling og sakskart  

Innkalling og sakskart ble godkjent. Forvalter meldte sak om åpningsmarkering av nytt 

anlegg med tårn på Øytangen under sak 2021/34 eventuelt. 

Sak 2021/27: Orienteringer 

Forvalter orienterte om: 

- Ny nasjonal side for nasjonalparkstyrene  

- Arbeid med nytt anlegg med tårn Øytangen 

- Invitasjon fra Raet nasjonalpark til fagdag 

- Besøkssenter 

- Strandtorn og kammarimjelle 

- Ny insektdam Plommehagen 

Sak 2021/28: Vedtak etter delegert myndighet. 
Fire saker ble tatt til orientering. 

Sak 2021/29: Søknad om farledstiltak over Jomfrulandsrevet og ved 
Knubbhausen 

Innstilling 

Kystverket gis tillatelse til utdyping og utretting av farleden over Jomfrulandsrevet og i 

området ved Knubbhausen. Tillatelsen gjelder de grunner, arealer og volum som er 

beskrevet i søknaden. Det gis ikke tillatelse til sprengning på Jomfrulandsryggen eller til 

utlegging av sjødeponier for sprengstein eller løsmasser. Tillatelsen er hjemlet i 

verneforskriften § 11 og er gitt på følgende vilkår: 

1. Løsmassene på Jomfrulandsrevet skal tas opp med gravemaskin og transporteres ut av 

nasjonalparken. 

2. Sprengstein og løsmasser i området ved Knubbhausen skal tas opp med gravemaskin 

og transporteres ut av nasjonalparken. 

3. Av hensyn til dykkende sjøfugl og sild på gytevandring, kan ikke arbeidene 

gjennomføres i perioden fra og med oktober til og med mars. 

4. Dykkende sjøfugl i avstand på inntil 400 meter skal skremmes bort før sprengninger. 

5. Før sprengning skal det foretas mindre skremmedetonasjoner med sikte på at fisk flytter 

seg lengre vekk fra sprengstedet. 

6. Selve fjellsprengningen skal ha tidsforsinkelse mellom ladningene når det brukes flere 

enn en ladning. 

7. Eventuelle skyte-ledninger og annet materiell skal fjernes. 

8. Nedslamming i områdene rundt skal dokumenteres med opptak fra sjøbunnen med 

undervannskamera på representative steder før arbeidene igangsettes, når de er ferdige 

og etter ett og fem år. 

Videre gis det tillatelse hjemlet i verneforskriften § 3 k) til etablering av tre nye sjømerker i 

området ved Knubbhausen.  

For begge tillatelser gjelder følgende vilkår: 

9. Tillatelsene skal tas med under arbeidene og vises fram på forespørsel fra offentlige 

tilsynsmyndigheter. 

 



Behandling 

Viggo Nicolaysen fremmet følgende tilleggsforslag: 

• Hummeren i området skal tas opp før sprengningene begynner, oppbevares og settes ut i 

samme område når sprengningene er over eller i et annet egnet område. 

• Stimer med sild eller brisling i området skal kartlegges og sprengning kan bare skje når 

det ikke er stimer i nærheten 

• Oppvirvling av slam og støv overvåkes mens arbeidene pågår. 

Vedtak  

Kystverket gis tillatelse til utdyping og utretting av farleden over Jomfrulandsrevet og i 

området ved Knubbhausen. Tillatelsen gjelder de grunner, arealer og volum som er 

beskrevet i søknaden. Det gis ikke tillatelse til sprengning på Jomfrulandsryggen eller til 

utlegging av sjødeponier for sprengstein eller løsmasser. Tillatelsen er hjemlet i 

verneforskriften § 11 og er gitt på følgende vilkår: 

1. Løsmassene på Jomfrulandsrevet skal tas opp med gravemaskin og transporteres ut av 

nasjonalparken. 

2. Sprengstein og løsmasser i området ved Knubbhausen skal tas opp med gravemaskin 

og transporteres ut av nasjonalparken. 

3. Av hensyn til dykkende sjøfugl og sild på gytevandring, kan ikke arbeidene 

gjennomføres i perioden fra og med oktober til og med mars. 

4. Dykkende sjøfugl i avstand på inntil 400 meter skal skremmes bort før sprengninger. 

5. Før sprengning skal det foretas mindre skremmedetonasjoner med sikte på at fisk flytter 

seg lengre vekk fra sprengstedet. 

6. Hummeren i området skal tas opp før sprengningene begynner, oppbevares og settes ut 

i samme område når sprengningene er over eller i et annet egnet område. 

7. Stimer med sild eller brisling i området skal kartlegges og sprengning kan bare skje når 

det ikke er stimer i nærheten 

8. Selve fjellsprengningen skal ha tidsforsinkelse mellom ladningene når det brukes flere 

enn en ladning. 

9. Eventuelle skyte-ledninger og annet materiell skal fjernes. 

10. Nedslamming i områdene rundt skal dokumenteres med opptak fra sjøbunnen med 

undervannskamera på representative steder før arbeidene igangsettes, når de pågår, 

når de er ferdige og etter ett og fem år. 

Videre gis det tillatelse hjemlet i verneforskriften § 3 k) til etablering av tre nye sjømerker i 

området ved Knubbhausen.  

For begge tillatelser gjelder følgende vilkår: 

11. Tillatelsene skal tas med under arbeidene og vises fram på forespørsel fra offentlige 

tilsynsmyndigheter. 

Sak 2021/30: Økonomistatus pr. 1 september og prioriteringer for resten av året 

Innstilling 

Styret tar regnskapsstatus, prognose og håndtering av overforbruk til etterretning. 

Vedtak 

Styret tar regnskapsstatus, prognose og håndtering av overforbruk til etterretning 

. 



2021/31: Framtidig forvaltningsordning for nasjonalparker. Eventuelle initiativ 
fra styret overfor sentrale myndigheter. 

Erling Krogh orienterte om sin henvendelse til Klima- og miljødepartementet. 

Styremedlemmer som har anledning til det, tar saken opp politisk. 

Sak 2021/32: Møtedato seinhøsten 2021 

Møtet holdes fredag 26. november. 

Sak 2021/33: Regional strategi for reiseliv og opplevelser - høring 

Innstilling 

Styret anbefaler at reiselivsstrategien suppleres med delstrategier som følger prinsippene for 

besøksforvaltning i norske verneområder. 

Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag: 

Bevaring av natur, kultur og miljø er en viktig del av regional strategi for reiseliv og 

opplevelser. Nasjonalparksentrene har mange besøkende og sentrene er viktige arena i å 

formidle kunnskap og gi inspirasjon til bevaring av natur, kultur og miljø. Hvordan dette kan 

materialiseres i planen, vil Jomfruland nasjonalpark gjerne komme med innspill til i det videre 

arbeidet med handlingsplanen. Et samarbeid hvor de andre nasjonalparkene også deltar, 

anbefales.   

Vedtak  

Styret anbefaler at reiselivsstrategien suppleres med delstrategier som følger prinsippene for 

besøksforvaltning i norske verneområder. 

Bevaring av natur, kultur og miljø er en viktig del av regional strategi for reiseliv og 

opplevelser. Nasjonalparksentrene har mange besøkende og sentrene er viktige arena i å 

formidle kunnskap og gi inspirasjon til bevaring av natur, kultur og miljø. Hvordan dette kan 

materialiseres i planen, vil Jomfruland nasjonalpark gjerne komme med innspill til i det videre 

arbeidet med handlingsplanen. Et samarbeid hvor de andre nasjonalparkene også deltar, 

anbefales.   

Sak 2021/34: Eventuelt 

Det tas sikte på åpningsmarkering av det nye anlegget med tårn på Øytangen fredag 12. 

november. 


