
    

Nasjonalparkstyret 
                                                                

 

 Møtedato: 06.04.2017 

 Saksnummer: 2017/ 

 Saksbehandler: Morten Johannessen 

 Dato saksutredning: 28.03.2017 

 

Sak 2017/3: Plan for oppnevning av rådgivende utvalg 

Bakgrunn 

I henhold til verneforskriften § 15 skal det opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonal-
parken. Det rådgivende utvalget skal sikre at de som har interesser i nasjonalparkområdet kan bidra 
med kunnskap, fremme sine interesser og komme med forslag overfor nasjonalparkstyret. Det er 
naturlig at utvalget medvirker ved utarbeidelse og revisjon av forvaltningsplanen og i forbindelse med 
årsplanleggingen, men utvalget kan også trekkes inn i andre sammenhenger. Utvalget vil blant annet 
kunne gi forvaltningen god tilgang til informasjon og synspunkter som kan spare tid når det kommer til 
konkret saksbehandling. 

Utvalgets sammensetning 

Det rådgivende utvalget bør være sammensatt slik at det dekker bredden av interesser i området, eier- 
og brukerinteresser, men også andre som har aktiviteter eller ideelle interesser i nasjonalparkområdet 
med grenseflate mot nasjonalparkforvaltningen. Sammensetningen bør være basert på representanter 
fra organisasjoner, med en representant fra hver organisasjon. Det må arbeides videre med hvilke 
organisasjoner som skal være representert, men eksempler kan være: 

Telemark fiskerlag 
Jomfruland landbrukslag 
Jomfruland Vel 
Stråholmen Vel 
Utvalgte kulturlandskap 
Visit Kragerø 
Naturvernforbundet 

Skjærgårdstjenesten 
Geoparken 
Telemark Jeger- og fiskerforening 
Jomfruland fuglestasjon 
Statens naturoppsyn 
Telemark botaniske forening 
Kragerø kommune, drift/bygg 

I inneværende styreperiode har grunneierne representanter i styret. Det gir grunneierne større 
mulighet til direkte medvirkning enn det som er vanlig i nasjonalparker. Representasjonen fra 
grunneiersiden i det rådgivende utvalget bør vurderes i lys av det.  

Forventet aktivitet 

Utvalget vil bli relativt stort, og når nasjonalparken kommer i drift vil det neppe være hensiktsmessig 
med mer enn ett til to møter i året. I 2017 er det budsjettert med 20 000 kr til å dekke utgifter. 

Vurdering 

Vi står foran relativt mange oppgaver de første månedene. De fleste av oppgavene er det lite aktuelt å 
involvere det rådgivende utvalget i. Når arbeidet med forvaltningsplan settes i gang, tentativt tidlig på 
høsten 2017 bør imidlertid utvalget etableres og brukes aktivt. 

Innstilling 

Sekretariatet gis fullmakt til å vurdere når rådgivende utvalg skal etableres. Det fremmes ny sak med 
konkret forslag til representasjon, hvilke oppgaver utvalget skal medvirke i og aktivitetsplan for det 
nærmeste året. 

 



Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende endringsforslag: Rådgivende utvalg opprettes før 1.juli. Sekretariatet 

vurderer når første møte holdes. Det holdes minst et møte mellom rådgivende utvalg og styret i året. I 

tillegg holder styret et åpent møte på Jomfruland på sommeren, første gang i 2017. 

Tone Berge Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: DNT Telemark inviteres til å delta i rådgivende 

utvalg.  

Enstemmig vedtak 

Rådgivende utvalg opprettes før 1.juli. Sekretariatet vurderer når første møte holdes. Det holdes minst 

et møte mellom rådgivende utvalg og styret i året. I tillegg holder styret et åpent møte på Jomfruland 

på sommeren, første gang i 2017. DNT Telemark inviteres til å delta i rådgivende utvalg. 

 


