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Sak 2017/7: Søknad om tillatelse til åpningsarrangement  

På vegne av Klima- og miljødepartementet som er «eier» av åpningsarrangementet, søker 

Fylkesmannen om tillatelse etter verneforskriften til større arrangement i forbindelse med 

åpning av nasjonalparken.  

Bakgrunn 

Klima- og miljødepartementet har lagt opp til åpning av Jomfruland nasjonalpark søndag 13. 

august. Hoveddelen av arrangementet legges til Jomfruland. Den delen av arrangementet 

som vil innebære mest fysisk tilrettelegging, vil skje i Fyrmesterhagen utenfor 

nasjonalparken. 

Det er ønskelig at den offisielle åpningsseremonien med avduking skjer på rullesteinstranda i 

nasjonalparken, nærmere bestemt på Tangplassen ut for Tårntjenna. Stedet har nærkontakt 

med rullesteinstranda og havet, og vil gi en flott ramme rundt seremonien. Stedet er 

dessuten slitesterkt for tråkk og lett tilgjengelig ved å bruke hovedstiene fra Hovedveien. 

Tangplassen er i utgangspunktet et naturlig amfi og det er ikke behov for scenerigg. Det er 

plass til et større antall mennesker på rullesteinene ovenfor og på sidene av Tangplassen. 

Det er vanskelig å anslå hvor mange personer som vil delta, men det kan bli flere hundre. 

Den fysiske tilretteleggingen vil være begrenset til lydanlegg, midlertidig utplassert 

nasjonalparkportal, plakett og temaskilt, samt utbedring av hovedstien av hensyn til 

rullestolbrukere. Utbedring av hovedstien (utlegging av flis på to korte strekninger) kan i 

henhold til verneforskriften § 13 iverksettes av forvaltningsmyndigheten eller den 

forvaltningsmyndigheten bestemmer. Det må imidlertid innhentes tillatelse til øvrige tiltak og 

organisert ferdsel og opphold for et større antall mennesker. 

Søknadens innhold 

Det søkes om følgende: 

1. Framføring av strøm i kabel på bakken fra fyrområdet langs en av hovedstiene til 

Tangplassen, alternativt fra strømaggregat i Tårnskogen med tilsvarende kabel.  

2. Oppsetting av lydanlegg oppå terrenget ved og på Tangplassen med utstyr i henhold til 

anbefalinger fra firma som leverer lydtjenesten.  

3. Midlertidig oppsetting oppå terrenget av nasjonalparkportal, plakett og temaskilt på 

Tangplassen. 

4. Felles vandring for flere hundre mennesker på hovedstiene i Tårnskogen til og fra 

Tangplassen, samt opphold der 13.08.17. 



 

 
Tangplassen mars 2017                                              Tårntjernet med hovedstien bak. Mai 2014. 

 

Fylkesmannens vurdering i forhold til verneforskriften  

Hovedstiene i Tårnskogen og Tangplassen inngår i Jomfruland nasjonalpark. Formålet med 

Jomfruland nasjonalpark er i henhold til verneforskriften § 1 om formål å ta vare på et større 

naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i sjø og 

på land med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre 

naturinngrep. Formålet er videre blant annet å ta vare på: 

b) Naturtyper på land som kystnære sandmarker, dyner, strandenger og edellauvskog. 

c) Kystlandskapet på land og i sjø, herunder områder med rullestein og strandvoller. 

Verneforskriften § 7 om ferdsel og friluftsliv sier at større arrangementer krever tillatelse fra 

forvaltningsmyndigheten. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til større arrangementer 

når det ikke er i strid med verneformålet. 

Vurderingen er at arrangementet ikke er i strid med verneformålet. Stiene i Tårnskogen er 

mye brukt til ferdsel og friluftsliv, og er for det meste frie for vegetasjon på grunn av slitasje. 

Ferdselen i forbindelse med arrangementet vil ikke gi vesentlig økt slitasje, og heller ikke gi 

vesentlig økt forstyrrelse av dyrelivet. Området ovenfor og ved sidene av Tangplassen der 

det er planlagt at publikum skal oppholde seg, består av vegetasjonsfri rullestein som ikke er 

utsatt for slitasje. Videre er det planlagt at alt utstyr og alle installasjoner skal plasseres oppå 

terrenget, slik at det ikke er aktuelt med noen former for inngrep i rullesteinstranda. Det kan 

påregnes forholdsvis høy lyd fra lydanlegget som kan ha en viss avskrekkende effekt for 

sjøfugl som ligger på vannet. Denne delen av Jomfruland er imidlertid ikke av de viktigste 

sjøfuglområdene i nasjonalparken og arrangementet skjer etter hekketiden, noe som tilsier at 

eventuell forstyrrelsen av sjøfugl vil være liten eller moderat. 

Fylkesmannens vurdering av forholdet til miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven 

Med henvisning til beskrivelsen og vurderingene ovenfor, vurderes kravene til 

kunnskapsgrunnlag jf. naturmangfoldloven § 8 å være oppfylt, og § 9 om føre- var- prinsippet 

kommer ikke til anvendelse. Hensynet til samlet belastning jf. § 10 vurderes å være relevant i 

en viss utstrekning, da det kan tenkes at noen andre også ønsker større arrangementer i 

nasjonalparken i framtida. Hyppigheten antas imidlertid være såpass begrenset at hensynet 

ikke kan tillegges avgjørende vekt. Kravene til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder jf. § 

12 vurderes å være oppfylt. 

 



 

Innstilling 

Saken fremmes for styret uten innstilling. Hvis styret kommer til at det er grunnlag for å gi 

tillatelse, vil vi likevel anbefale at det gis tillatelse som omsøkt, med hjemmel i 

verneforskriften § 7, fjerde ledd. Det bør settes følgende vilkår: 

1. Alle installasjoner og alt utstyr skal fjernes før tillatelsen utløp. 

2. Hovedstiene, Tangplassen og området rundt skal være ryddet for eventuelt avfall før 

tillatelsen utløp. 

3. Eventuell rullestein som er flyttet på som følge av arrangementet skal legges tilbake på 

plass før tillatelsen utløp. 

4. Situasjonen langs hovedstiene og på Tangplassen før og etter arrangementet skal 

dokumenteres ved foto som skal sendes styret. 

5. Iverksetting kan ikke skje før klagefristen på 3 uker er ute. 

Det bør opplyses om at avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. 

Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen rettes til Klima- og 

miljødepartementet, men sendes styret for Jomfruland nasjonalpark.  

Vedtaket sendes Fylkesmannen i Telemark med kopi til Kragerø kommune og Statens 

naturoppsyn. 

Behandling 

Jone Blikra fremmet følgende forslag: Fylkesmannen i Telemark gis tillatelse til 

åpningsarrangement som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriften § 7, fjerde 

ledd. Tillatelse til framføring av strøm, midlertidig oppsetting av lydanlegg, nasjonalpark-

portal, plakett og temaskilt på Tangplassen er gyldig i perioden 7-18.08.2017. Tillatelse til 

felles vandring på hovedstiene i Tårnskogen til og fra Tangplassen, samt opphold der er 

gyldig13.08.17. Det settes følgende vilkår: 

1. Alle installasjoner og alt utstyr skal fjernes før tillatelsen utløp. 

2. Hovedstiene, Tangplassen og området rundt skal være ryddet for eventuelt avfall før 

tillatelsen utløp. 

3. Eventuell rullestein som er flyttet på som følge av arrangementet skal legges tilbake på 

plass før tillatelsen utløp. 

4. Situasjonen langs hovedstiene og på Tangplassen før og etter arrangementet skal 

dokumenteres ved foto som skal sendes styret. 

5. Iverksetting kan ikke skje før klagefristen på 3 uker er ute. 

Enstemmig vedtak 

Fylkesmannen i Telemark gis tillatelse til åpningsarrangement som omsøkt. Tillatelsen gis 

med hjemmel i verneforskriften § 7, fjerde ledd. Tillatelse til framføring av strøm, midlertidig 

oppsetting av lydanlegg, nasjonalparkportal, plakett og temaskilt på Tangplassen er gyldig i 

perioden 7-18.08.2017. Tillatelse til felles vandring på hovedstiene i Tårnskogen til og fra 

Tangplassen, samt opphold der er gyldig13.08.17. Det settes følgende vilkår: 

1. Alle installasjoner og alt utstyr skal fjernes før tillatelsen utløp. 

2. Hovedstiene, Tangplassen og området rundt skal være ryddet for eventuelt avfall før 

tillatelsen utløp. 

3. Eventuell rullestein som er flyttet på som følge av arrangementet skal legges tilbake på 

plass før tillatelsen utløp. 



4. Situasjonen langs hovedstiene og på Tangplassen før og etter arrangementet skal 

dokumenteres ved foto som skal sendes styret. 

5. Iverksetting kan ikke skje før klagefristen på 3 uker er ute. 

Utskrift ekspederes til 

Kopi til Statens naturoppsyn. 

 


