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Sauebeitingen på Stråholmen må videreføres for å bevare nasjonalt
viktige natur- og landskapsverdier i Jomfruland nasjonalpark
I møte 13.10.2017 behandlet styret for Jomfruland nasjonalpark sak om saueholdet på
Stråholmen. Styret vedtok å oversende følgende henvendelse til Mattilsynet, avdeling Telemark:
«Nasjonalparkstyret er kjent med at Mattilsynet vurderer skjerpede krav til beiteforholdene på
Stråholmen og til slaktingen. Slik styret oppfatter situasjonen, er det stor fare for at sauedriften vil
bli lagt ned dersom det ikke blir funnet løsninger som er tilpasset de spesielle forholdene på
Stråholmen.
Sentrale og sørlige del av Stråholmen ligger i Jomfruland nasjonalpark. Mye av arealet er
planlagt forvaltet som beitemarker, slåttemarker og strandenger – verdifulle naturtyper som langt
på veg er skapt av menneskers bruk gjennom tidene, og da spesielt gjennom beiting. I de samme
områdene er det mange arter på Norsk rødliste. Videre har området svært stor landskapsverdi
der steingjerdene rammer inn landskapet i tillegg til å være viktige kulturminner. Sammen med
Jomfruland er Stråholmen dessuten med i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, en ordning som
omfatter de ypperste kulturlandskapene i landet. Stråholmen har også regional betydning som
friluftslivsområde.
Hvis saueholdet på Stråholmen skulle bli avviklet, er nasjonalparkstyret sterkt bekymret for at
verneverdiene i nasjonalparken vil bli kraftig forringet. Det vil være en utvikling som klart er i strid
med planene for slike områder i nasjonalparken, der det skal legges til rette for beiting, slått og
rydding, noe som ble understreket av Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under åpningen av
nasjonalparken i august 2017.
Styret vil derfor sterkt oppfordre til at Mattilsynet i sin vurdering legger stor vekt på
hensynet til naturverdiene, og finner løsninger som gjør at sauedriften på Stråholmen kan
fortsette.
Det kan føyes til at med de ressursene nasjonalparkstyret har tilgjengelig, er det det lite realistisk
å få erstattet dagens sauebesetning med en annen besetning.»
Med hilsen
Morten Johannessen
Nasjonalparkforvalter
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift
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