
    

Nasjonalparkstyret 
  

                                                            Saksnummer Ephorte:  

 Saksbehandler: Morten Johannessen 

 Dato: 27.04.2022 

 

 

Protokoll fra styremøte 22. april 2022 

Saker:  2022/10–2022/22 

Møtested:  Rådhuset i Kragerø 

Dato: 22.04.22 

Kl:  10:00–13:30 

Faste medlemmer som deltok: 

Knut Jarle Sørdalen 

Torstein Kiil 

Heidi Herum 
 

Varamedlemmer som deltok: 

Camilla Skjerven Langlo 

Bjørn Kristoffer Dolva 

 

Faste medlemmer/varamedlemmer som hadde forfall: 

Jone Blikra 

Viggo Nicolaysen  

Møteledelse: 

Knut Jarle Sørdalen 

Fra administrasjonen deltok: 

Morten Johannessen 

Andre deltakere:  
Kay Johansen, Janna Pihl, Eva Christina Skaarup og Cathrine Bang deltok under sak 
2022/16. 

 

Protokollen ble sendt møtedeltakerne på e-post 27.04.22. Merknader mottatt innen en uke 
er innarbeidet.  

Underskrifter, Kragerø xx.xx 2022: 

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

 

………………………………         ………………………………….. 

 

 



Sak 2022/14: Innkalling og sakskart. 
Innkalling og sakskart ble godkjent. Knut Jarle Sørdalen ble valgt til møteleder. 

Sak 2022/15: Orienteringer. 
Kai Johansen fra Besøkssenter Jomfruland nasjonalpark orienterte om status og planer for 

videre arbeid med etablering av besøkssenter. Styret ønsker besøkssenter som fast punkt 

på styremøtene framover. 

Eva Christina Skaarup og Janna Pihl orienterte om arbeidet med sertifisering av Kragerø 

som bærekraftig reisemål. 

Cathrine Bang tok opp problemstillinger og behov for samarbeid i området Vestre Saltstein. 

Forvalter orienterte om: 

• Ferdigbefaring tårn Øytangen 

• Plan for ny do på Øytangen 

• Status for teknisk løsning for videoer Øytangen 

• Bidrag til formidlingsenhet i vestibyle og atrium i administrasjonsbygget i Kragerø 

• Skogrydding Jomfruland 2022 gjennomført 

• Nytt opplag av brosjyrer på norsk og nye brosjyreholdere 

• Videre arbeid med steingjerder Øytangen og oppgradering av sti ovenfor Vestre Saltstein i 

samarbeid med Kragerø vgs. i uke 18. 

Sak 2022/17: Vedtak etter delegert myndighet. 
Tatt til orientering. Forvalter informerte om en tillatelse til helikoptertransport Stangnes gitt 

noen dager før møtet. 

Sak 2022/12: Søknad om tillatelse til motorferdsel, Nr1Utleie 

Innstilling 

Saken legges fram uten innstilling, men det anbefales at avgjørelsen gjøres retningsgivende 

for tilsvarende saker framover. 

Tillatelse eller avslag skal hjemles i verneforskriften § 11 og det skal vises til følgende 

klageadgang: Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er 

mottatt. Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen. 

Ved tillatelse skal det legges til følgende informasjon: Det må i tillegg innhentes tillatelse fra 

grunneiere. Det gis tillatelse til å kjøre på Hovedveien på statens eiendom 29/5 Øytangen. 

Eier av 29/6 Hasselgården er Kari Nicolaysen. 

Behandling 

Torstein Kiil og Viggo Nicolaysen fremmet følgende forslag: Søknad om transport av 

teltutstyr med motordrevet kjøretøy på Hovedveien gjennom nasjonalparken frem til 

Øytangen avslås. Det vises til verneforskriften § 11. Nasjonalparkstyret legger vekt på at 

dette er en transport som er fullt mulig å gjøre med en egnet båt og hvor utstyret kan losses 

på Øytangen brygge med kort avstand til bruksstedet. I tiden som kommer forventes flere 

slike søknader om frakt av telt til Øytangen. Disse må henvises til båttransport. 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. 

Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen. 

Vedtak  

Søknad om transport av teltutstyr med motordrevet kjøretøy på Hovedveien gjennom 

nasjonalparken frem til Øytangen avslås. Det vises til verneforskriften § 11. 

Nasjonalparkstyret legger vekt på at dette er en transport som er fullt mulig å gjøre med 



en egnet båt og hvor utstyret kan losses på Øytangen brygge med kort avstand til 

bruksstedet. I tiden som kommer forventes flere slike søknader om frakt av telt til 

Øytangen. Disse må henvises til båttransport. 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. 

Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen. 

Sak 2022/18: Del 2 av søknad om bygge- og ledningsarbeid Stangnes  

Innstilling 

Kragerø kommune gis tillatelse til legging av vann- og avløpsledninger, samt strømledning 
på Stangnes. Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 3h på følgende vilkår: 

1. Vann- og avløpsledninger skal ikke legges ute i gruntvannspollen. De skal legges inne på 
land på foten under brattheng. 

2. På strekningen fra grensen til nasjonalparken i trangt sund til adkomststi til Stangnes og 
fra strømstolpe til toalettbygg kan det ikke bruke maskiner og arbeidet må gjøres manuelt. 

3. Ledningene skal ikke være synlige. For VA-ledningene gjelder det hele strekningen fram 
til nytt toalettanlegg og for strømledning fra stolpe og anlegg. Fra grensen til 
nasjonalparken til adkomststien bør VA-ledningene overdekkes med stedlig torv eller jord. 
På kort strekning i vannkanten bør det overdekkes med stedlig stein og grus. I 
adkomststien kan overdekning gjøres med knuste masser med mørk farge. 

4. Transport av ledninger og redskap på adkomststien skal foregå med beltegående 
minidumper for å unngå kjøreskader, eller med enklere metoder. 

5. Det skal gjennomføres felles befaring når ledningsarbeidene pågår og når de er utført. 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. 
Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen. 

Vedtak  
Kragerø kommune gis tillatelse til legging av vann- og avløpsledninger, samt strømledning 
på Stangnes. Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 3h på følgende vilkår: 

1. Vann- og avløpsledninger skal ikke legges ute i gruntvannspollen. De skal legges inne på 
land på foten under brattheng. 

2. På strekningen fra grensen til nasjonalparken i trangt sund til adkomststi til Stangnes og 
fra strømstolpe til toalettbygg kan det ikke bruke maskiner og arbeidet må gjøres manuelt. 

3. Ledningene skal ikke være synlige. For VA-ledningene gjelder det hele strekningen fram 
til nytt toalettanlegg og for strømledning fra stolpe og anlegg. Fra grensen til 
nasjonalparken til adkomststien bør VA-ledningene overdekkes med stedlig torv eller jord. 
På kort strekning i vannkanten bør det overdekkes med stedlig stein og grus. I 
adkomststien kan overdekning gjøres med knuste masser med mørk farge. 

4. Transport av ledninger og redskap på adkomststien skal foregå med beltegående 
minidumper for å unngå kjøreskader, eller med enklere metoder. 

5. Det skal gjennomføres felles befaring når ledningsarbeidene pågår og når de er utført. 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. 
Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen. 

Sak 2022/19: Rullering av tiltaksplan 

Innstilling 
til tiltaksoversikt godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Styret ber om sak om 
ny rullering i første halvår 2023.  

 



Behandling 
Torstein Kiil hadde følgende merknader: 

• Styret bør vurdere å tildele en del av avsatte midler til produksjon av videoer til 
delfinansiering av produksjon av video om kulturlandskap i regi av UKL. Styret ba om 
søknad og ønsker sak på neste møte. 

• Ønske om finansiering av markvandringer på Jomfruland og Stråholmen i 2022. Forvalter 
viste til forslag om tredjeprioritet og signaler fra Miljødirektoratet i forbindelse med 
søknader om tiltaksmidler. Utsettes til 2023. 

• Nasjonalparken bør sammen med Kragerø kommune ta initiativ til at det blir etablert nye 
hummerfredningsområder i Bamble, Porsgrunn og Larvik kommuner. Forvalter tar opp 
igjen initiativ som ble tatt for et par år siden. 

• Birdlife Telemark bør anmodes om å utarbeide langtidsoversikter for utviklingen i de større 
bestandene av sjøtilknyttet fugl. Forvalter er kjent med at Birdlife har et omfattende 
materiale som er presentert grafisk. Det tas kontakt med Birdlife med sikte på 
sammenfatninger for de viktigste artene i lettlest form. 

• Permanente lensefester til bruk i oljevernaksjoner bør etterlyses i IUA. Styret inviterer IUA 
til styremøte etter sommerferien. 

• Arbeid i Kragerø kommune med åpning av Midt-stien bør etterlyses. Forvalter tar kontakt. 

Vedtak 
Forslag til tiltaksoversikt godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Styret ber om 
sak om ny rullering i første halvår 2023. 

• Søknad om delfinansiering av produksjon av video om kulturlandskap i regi av UKL 
behandles på neste møte. 

• Markvandringer utsettes til 2023. 

• Forvalter tar sammen med Kragerø kommune opp igjen initiativ til at nye 
hummerfredningsområder i Bamble, Porsgrunn og Larvik kommuner blir vurdert. 

• Forvalter tar kontakt med Birdlife med sikte på sammenstillinger for utviklingen i de 
viktigste artene av sjøtilknyttet fugl. 

• IUA Telemark inviteres til styremøte etter sommerferien med sikte på etablering av faste 
lensefester i forbindelse med oljevernaksjoner. 

• Arbeid i Kragerø kommune med åpning av Midt-stien etterlyses.. 

Sak 2022/20: Bidrag til sårbarhetsvurdering besøkssenter  

Innstilling 

Styret viser til at en av vilkårene for autorisasjon av besøkssenteret er at det foreligger en 

sårbarhetsvurdering før 1. oktober 2022. Styret ønsker å medvirke og sender bidrag til en 

sårbarhetsvurdering, samt forslag til avbøtende tiltak som kan brukes sammen med 

kommunens egne vurderinger. Bidraget er vedlagt saken. 

Behandling 

Torstein Kiil pekte på at åpning av Midtstien bør være en av de mest sentrale avbøtende 

tiltakene. 

Knut Jarle Sørdalen mente at nasjonalparken og besøkssenteret skal være bevisste på å 

ikke føre opp mer plakatinformasjon i terrenget enn strengt tatt nødvendig, da noen kan 

oppleve at plakater og stativer påvirker landskapet og opplevelsen negativt. 

Vedtak  

Styret viser til at en av vilkårene for autorisasjon av besøkssenteret er at det foreligger en 

sårbarhetsvurdering før 1. oktober 2022. Styret ønsker å medvirke og sender bidrag til en 

sårbarhetsvurdering, samt forslag til avbøtende tiltak som kan brukes sammen med 

kommunens egne vurderinger. Styret avgrenser sin uttalelse til tema som direkte eller 



indirekte kan ha konsekvenser for natur- og landskapsverdier i egen nasjonalpark. Bidraget 

er vedlagt saken. 

Merknader framkommet i møtet innarbeides i vurderingen.  

Sak 2022/21: Søknad om kommersielt merke, Jomfrulandsguiden 

Innstilling 
Jomfrulandsguiden tildeles kommersielt merke til profilering av sin virksomhet for fem 
år. Miljødirektoratets retningslinjer og kriterier for tildeling i Jomfruland nasjonalpark 
skal overholdes. Det skal inngås avtale før merket er gyldig 

Vedtak 
Jomfrulandsguiden tildeles kommersielt merke til profilering av sin virksomhet for fem 
år. Miljødirektoratets retningslinjer og kriterier for tildeling i Jomfruland nasjonalpark 
skal overholdes. Det skal inngås avtale før merket er gyldig 

Sak 2022/22: Eventuellt 

Solfrid Rui Slettebakken ba om at styret henstiller til Kragerø fjordbåtselskap om overgang til 

fartøyer med lavutslipp. 

Styret ga tilslutning til forslag om at Jone Blikra gis en oppmerksomhet i forbindelse med sin 

avgang som styreleder. Gave er to sauefeller fra Stråholmen med innstemplet kommersielt 

merke.  

Styret ga sin tilslutning til kjøp av to sider til informasjon om parken i publikasjon 2022 i regi 

av Visit Telemark. 

Styret ønsker sak til neste styremøte om samarbeid om tiltak Vestre Saltstein. 

Styret ga signaler om at det ikke settes opp flere infoplakater enn strengt tatt nødvendig. 

Styret ønsker sak om ankringsskilt og sak om skilt om fartsgrenser på sjø for å gjøre en 

samlet vurdering. 

Styret ønsker sak om innretning og plassering av ferdselsteller Stangnes i neste møte. 

Styret ønsker sak om representasjon i styret for besøkssenteret i neste møte. 

Styret pekte ut dato for neste møte til fredag 10. juni. NB: Etter møtet har det kommet forslag 

om onsdag 8. juni. 

Møteleder fastsatte tid for møtet til 5 timer inkl. forberedelse. 

 


