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Sak 2017/4: Styrets medvirkning i planlegging av åpningsarrangement 

Det er avklart at den offisielle åpningen av Jomfruland og Raet nasjonalparker vil skje 

søndag 13. august. Miljøvernminister Vidar Helgesen vil stå for den formelle avdukingen, 

som for vår del vil være på Jomfruland.  

Etter som det legges opp til åpning av begge nasjonalparkene samme dag, må 

arrangementene samordnes og det ble gjennomført et felles planleggingsmøte 15.02.17 der 

Klima- og miljødepartementet, fire kommunene, en fylkeskommune og to fylkesmenn deltok. 

Det ble da avklart at det er fylkesmennene som har hovedansvaret for planlegging og 

gjennomføring.  

Arrangementet lokalt vil kreve en betydelig innsats fra Kragerø kommune og andre aktører. 

Det er nedsatt en administrativ planleggingsgruppe som består av representanter fra 

Kragerø kommune, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen. Det er også en felles gruppe på 

tvers av fylkene for å sørge for at tidsrammer og logistikk henger sammen. Den lokale 

planleggingsgruppa hadde befaring og møte på Jomfruland 22.03.17 sammen med lokale 

krefter, herunder to av styrets medlemmer og Havnefogden. 

En skisse til program for åpningsdagen er sendt Klima- og miljødepartementet til 

godkjenning. Programskissen er vedlagt denne saken. Departementet stiller ca. 375 000 kr til 

disposisjon til å dekke direkte utgifter. 

I utgangspunktet skal planleggingen av åpningsarrangementet være ivaretatt gjennom de 

gruppene som er nedsatt og andre som blir trukket inn i arbeidet. Vi regner med å kunne 

legge fram et mer bearbeidet program til orientering på neste styremøte. 

Det er imidlertid opp til styret om det vil ha en mer aktiv rolle i planleggingen, og styret 

inviteres til å ta stilling til det. 

Innstilling 

Styret slutter seg til organiseringen av arbeidet, tar skisse til program for åpningsdagen til 
orientering og ber om ny orientering på neste styremøte. 

Behandling 

Erling Krogh og Tone Berge Hansen hadde merknader om behovet for å involvere 

lokalbefolkningen.  Torstein Kiil hadde merknader om behovet for god informasjon for å 

unngå kaos med båter i Tårnbryggaområdet.   

 

 



 

Enstemmig vedtak 

Styret slutter seg til organiseringen av arbeidet, tar skisse til program for åpningsdagen til 

orientering og ber om ny orientering på neste styremøte. Styret sluttet seg ellers til 

merknader som framkom på møtet. 

Vedlegg 

Skisse til program for åpningsarrangement, datert 31.03.17 

          

 

Åpningsarrangement 13. august 2017  

10.00: Startmarkering for avgang med båter fra Kragerø  

11.00: MB Perlen går fra Kragerø med spesielt inviterte gjester  

11.20: Perlen slutter seg til kortesjen utenfor Tårnbrygga på Jomfruland 

11.25: Ilandstigning på Tårnbrygga. Ferga Kragerø og Perlen først, så Gamle Kragerø og evt. Jesper. 

11.45: Vandring gjennom Tårnskogen til åpningsstedet på rullesteinstranda  

12.00: Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen ønsker velkommen og leder programmet 

12.05: Tale ved miljøvernminister Vidar Helgesen 

12.20: Tale ved ordfører Jone Blikra 

12:30: Kulturinnslag ved Kragerø kantori og Zoe Barre’ 

12:45: Tale ved Miljødirektør Ellen Hambro  

12:55 Tale ved nasjonalparkstyrets leder (alternativt en annen statsråd enn Helgesen, hvis 
styreleder blir Jone Blikra) 

13.05: Hilsen fra Aust- og Vest-Agder ved fylkesmann Stein Ytterdal 

13.10:  Vidar Helgesen avduker nasjonalparkplaketten, fanfare ved Ole Edward Antonsen og 
tåkelur over lydanlegget. Fotosesjon og intervjuer. 

13.25: Spasertur tilbake i retning Jomfruland fyr og Tårnbrygga 

13.40: Perlen går fra Tårnbrygga med gjester som skal videre til Arendal. Ankomst Kragerø 14.00. 

13.45: Hageselskap for alle i hagen ved Jomfruland fyr 

14.15: Parallelle aktiviteter for barn. Forskning i fjæra for barn og unge med marinbiologene 
Marianne Olsen og Per Erik Schulze. Steiner og geologi ved Geoparken. Hesteridning i regi 
av Jomfruland hestesenter. Barnas Turlag med stand. Lavvo i regi av Statens naturoppsyn. 
Varighet ca. 1 ½ time. 

14.15: Visning av film om Jomfruland nasjonalpark i fyrmesterboligen eller i stor lavvo 

14.30: Dessert og kaffe  

14.50:  Tanker på åpningsdagen 1: Hvilke muligheter gir nasjonalparken sett fra Jomfruland? Ruth 
Ellegård, leder i Jomfruland Vel og driver av Jomfrulandsguiden. 



15.00:  Tanker på åpningsdagen 2: Hva er mulighetene sett i Kragerøperspektiv og i regionalt 
perspektiv? Hege Lier, styreleder for Visit Kragerø og medlem av prosjektgruppa for 
planlegging av nasjonalparken.  

      

15.10:  Tanker på åpningsdagen 3: Hvordan kan de forskjellige aktørene jobbe godt sammen? 
Torstein Kiil, leder for Utvalgte kulturlandskap på Stråholmen og styremedlem i 
nasjonalparkstyret. 

15.20:  Kulturinnslag ved Lars Lillo Stenberg eller Tom Jackie Haugen 

15.40: Avrunding ved varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal og assisterende fylkesmann 
Arne Malme 

16.00 Ferge(r) fra Tårnbrygga til Kragerø med ankomst 17.15.  

 

Rammer 

- Folkelig og verdig profil 
- Bred deltakelse  
- Spesielt inviterte gjester kommer til Kragerø kl. 11.00 og reiser videre derfra til Arendal kl. 14.00 
- Det er havnefestival i Kragerø 12 - 13. august, med mange båter og mennesker i byen 
- Gjester som skal videre til Arendal, samt ordfører og fylkesmann reiser fra Jomfruland kl. 13.40  
- Budsjett til å dekke direkte utgifter er 360 000 kr  

Parkering i Kragerø 

Fem parkeringsplasser ved fergeleiet reserveres og til VIP-gjester. Andre gjester kan bruke parkering 
ved kommunens lokale på Tangen eller andre parkeringsmuligheter. 

Båter i kortesje fra Kragerø til Jomfruland 

MF Kragerø, MF Gamle Kragerø, RS UNI Kragerø, KV Nornen, Norsk Folkehjelp og evt. MF Jesper 
pyntet med norske flagg. «Vanlige» gjester bruker fergene. Muligheter for å vise nasjonalparkfilmen 
om bord på MF Kragerø. 

Andre båter  

Det settes opp en eller to turer med taxibåt fra og tilbake til Stråholmen. Generelt vil det være tilgang 
på flere taxibåter den dagen som alle kan bruke. For private med småbåter som ønsker å legge til på 
Jomfruland under arrangementet, vil det være svært begrenset med offentlig tilgjengelig 
bryggeplass. Må henvises til å ligge på dregg nord for gjestehavna eller gjøre avtale med eiere av 
private brygger. 

Kapasitet på Tårnbrygga 

Kragerø og Perlen legger til land samtidig for ilandstigning. Det undersøkes om Gamle Kragerø og 
jesper også kan legge til samtidig. Tårnbrygga reserveres for disse båtene fra kl. 08.00 til kl. 18.00. 
Gjøres av Kragerø Havnevesen som også har en person på Tårnbrygga den dagen for å ha kontroll 
med trafikken. 

Ankomst Tårnbrygga 

Gjestene som kommer med Perlen tas imot av en lokal gruppe som pekes ut av Jomfruland Vel 

Barn 

Det er ønskelig med mange barn, men hvordan skaffe barn i sommerferien når vi ikke kan spille på 
skolene? Ha påmelding i Kragerø/Grenland og leie inn lærere som passer på barna eller overlate det 
til organisasjoner? 



Flyt i arrangementet 

En del personell fra Fylkesmannen og Kragerø kommune i gule vester, samt Statens naturoppsyn har 
som oppgave å geleide, bistå og informere. på vei til og fra åpningsstedet og under åpningen.  

Vandring til og fra åpningsstedet 

Stien gjennom Tårnskogen kan bli en flaskehals hvis svært mange skal gå der samtidig. Hovedstien 
sør for brannstasjonen bør brukes. En del gjester bør starte spaserturen raskt etter at hovedgjestene 
har kommet i land for å fordele trafikken. Det settes opp noen treskilt med pil og norsk flagg for å 
vise veg. For å sikre flyt må i tillegg en del personell Fylkesmannen og i Kragerø kommune med gule 
vester og Statens naturoppsyn geleide, bistå og informere.  

 

 

      

Framkommelighet på sti gjennom Tårnskogen 

Forbedres med flis på noen korte partier for å være lett framkommelig med rullestol.  

Åpningsstedet 

Legges til Tangplassen som er et naturlig amfi med nærkontakt med rullesteinstranda og havet. Det 
er ikke behov for scenerigg. Publikum står på rullestein ovenfor og på sidene av Tangplassen der 
programmet gjennomføres. Alternativt åpningssted hvis det varsles dårlig vær er stranda sør for 
Tårnbrygga. Nasjonalparkportal, plakett og eventuelt temaplakat på stedet oppå terrenget. Flyttes til 
permanent sted etter åpningen Det må gis beskjed til alle om å være kledd for regn og vind hvis 
værvarslet tilsier det. 

Lyd 

Uavhengig av åpningssted, må det være et lydanlegg som bærer godt i åpent landskap, også i vind. 
Lyd er en kritisk faktor som må være under full kontroll. Lydanlegg settes opp etter anbefalinger fra 
firma som leverer. Strøm hentes fra bebyggelsen ved Hovedveien eller aggregat i Tårnskogen, med 
kabel på bakken langs hovedstien.  

Transport av utstyr til og fra åpningsstedet 

Lydutstyr, portal, plakett og eventuelt temaskilt transporteres med liten traktor som ikke setter spor 
av betydning. 

Hageselskapet 

Hageselskapet holdet i hagen på Jomfruland fyr (Fyrmesterhagen), der det tidligere har vært store 
arrangementer. Flere alternativer er vurdert. Konklusjonen er at det blir ett hageselskap som er 
åpent for alle og uten påmelding, ut fra prinsippet om «gratis mat og opplevelser til folket». Maten 
skal være mest mulig lokal med for eksempel grillet villsau, helstekt kveite, reker, grågåsgryte, 
Brubakken-pølser, Jomfrulandspoteter, jordskokk fra Stråholmen med mer. Det må være rikelig med 
mineralvann. Det blir også dessert og kaffe. Selve serveringen må bli enkel, basert på at folk henter 
maten selv på papptallerkener og at de fleste må nøye seg med ståplass (noen bord til de som har 
spesielt behov for det). 

Det er utfordring å ha nok mat til alle når en ikke vet hvor mange som kommer, men det må ses slik 
at om ikke folk blir helt mette, skal de i det minste få noen smakebiter. Opplegget kan dessuten 
suppleres med at foreninger selger vafler, kaffe, is etc.  

Mat til de som skal videre til Arendal 

Enkel bevertning (baguetter og mineralvann) om bord på Perlen til og fra Jomfruland. 

Toaletter 



Det settes opp 4 x 2 festivaltoaletter i nærheten av hageselskapet. Servicebygget ved Haga kafe og 
Velhuset kan brukes i tillegg (noe avstand).  

 

 

     

Ryddige omgivelser i Tårnbryggaområdet 

Sjøbua på Tårnbrygga gis et malingsstrøk, i det minste veggene mot sør og øst. Ventebu i glassfiber 
flyttes til mindre synlig sted. Informasjonen på sjøbua strammes opp og plakatstativ i tre ved 
geoparkinformasjon fjernes. Jordekant må være fri for kvist, stubber med mer. Ny grind over 
Tårnbryggeveien settes opp. Sykkelutleien får beskjed om å holde god orden (bør være flyttet til nytt 
sted på andre siden av vegen på statens grunn og kontainer bør være fjernet). Vurdere flytting av 
søppeldunker for Haga kafe og Sjøbua restaurant til baksiden av brannstasjonen. 

Beredskap  

Det er avtalt at KV Nornen er i Kragerø 12-13 august og l ligger utenfor Tårnbrygga under 
arrangementet. Sammen med UNI Kragerø gir et gir god brannberedskap og redningskapasitet. Norsk 
Folkehjelp med egen båt gis jobben med helsehjelp. 

Sikkerhet for spesielt inviterte gjester 

Behovet for sikkerhet for Vidar Helgesen og eventuelle andre sentrale politikere er basert på at 
departementet(ene) vurderer risiko og evt. selv sørger for sikkerhet. 

Informasjon om arrangementet 

Annonser i tre aviser, saker i media, bruke hjemmesidene og egen arrangementside på Facebook. 

Markeringer og materiell som bør være på plass 

Nasjonalparkportal Flyer med enkel tekst og kart 
Nasjonalparkplakett Faktaark  
Verneskilt noen steder Temaplakat 
To Roll-ups| Nasjonalparkfilm 

 
 


