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Sak 2018/14: Forvaltningsplan, forslag til høringsdokument
Bakgrunn
Det vises til styrets behandling av sakene 2017/21, 2017/29, 2017/36, 2017/43 og 2018/4.
Endringer
Endringer og tillegg etter styremøte 4. januar og fellesmøte med Rådgivende utvalg 5. januar
er lagt inn med henholdsvis grønn og blå skrift.
Etter råd fra Miljødirektoratet om organisering og omfang er følgende gjort:
• Sammenstillinger av verneverdier, guiding og verneverdier som produkter i reiselivet er
tatt ut. Vedlegg om rødlistearter og oversikt over bygninger og anlegg er også tatt ut.
• Beskrivelser av verneverdier og brukerinteresser, samt merkevare er kortet ned.
• En del bilder, grafer og kart er tatt ut.
• Verneverdier og brukerinteresser er gitt hver sine hovedkapitler.
• Småbåter er tatt inn i kapittel om ferdsel og friluftsliv.
Forvalter har vært i gjennom planen og tatt ut mål/tiltak som er perifere eller overlappende,
og det er lagt inn en del mindre endringer. Endringer av større betydning er med rød skrift.
Nytt innhold
Følgende kapitler med rød skrift er nye eller vesentlig endret:
•
•
•
•
•

6.11 om regional plan
7.4.3 om reiseliv
7.8 om kommuneplan
7.8 Kommunikasjonsplan
Vedlegg 4: Tiltaksplan

En del av kommunikasjonsplanen er basert på bidrag fra 100%Bang design og
kommunikasjon i forbindelse med fellesmøte 05.01.18 (egen e-post) og notat 20.02.18, se
vedlegg 2.
Gjenstår
Kapittel 7.4.4 om nasjonalparken som turistattraksjon vil bli lagt inn når Mimir har levert
bidrag i forbindelse med forstudie til reiselivsplan. Det kan også bli endringer i kapittel 7.4.3
om reiseliv. Leveransen er ventet om ikke lenge.

Omfang
Som følge av endringene er planen redusert fra 200 til 127 sider. Miljødirektoratet anbefaler
maksimal størrelse på 100 sider pluss kapittel om besøksforvaltning.
Faglig godkjenning i Miljødirektoratet
Før planen kan sendes på høring, skal den til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet. Det tas
forbehold om at gjennomgangen kan innebære endringer. Det er avklart at det ikke er
nødvendig med flere utredninger. Planen er sendt direktoratet samtidig med denne
utsendelsen.
Videre behandling
Avhengig av behandling i styret og direktoratets gjennomgang, bør det være en målsetting å
sende planen på høring i løpet av mars. Planen kan da komme til sluttbehandling i styret 15.
juni og sendes direktoratet til godkjenning før sommerferien.
Spesielt om telting
Retningslinjer om telting ble grundig drøftet på fellesmøte med Rådgivende utvalg 05.01.18. I
etterkant av møtet har Jomfruland vel og Jomfruland fuglestasjon sendt innspill. Jomfruland
vel sender i tillegg en presiserende uttalelse til styret i forkant av møtet.
Forvalters vurdering er at i tillegg til teltforbudene i verneforskriften, bør det innføres
teltforbud på Øytangen. Telting der kan forstyrre fuglelivet til tider av døgnet da det ellers er
lite eller ingen forstyrrelser og være en ekstra belastning. Videre kan telting innebære
konsentrert bruk av arealer med slitasje i områder med sjeldne og truede plantearter.
Retningslinjer om telting legges fram i fem alternativer. Forvalter anbefaler alternativ fire.
Tiltaksplan
Vedlegg 4 er en sammenstilling av tiltak med forslag til prioriteringer og anslåtte kostnader. I
denne omgang er det bare ført opp anslåtte kostnader til tiltak som er foreslått å ha prioritet
1. Foreslåtte tiltak i 2018 er tilpasset årets tildeling. Det er lagt til grunn omtrent samme
tildelinger i perioden 2019–2021, noe som kan endre seg. Tiltaksplanen skal rulleres årlig
ved behandling i styret.
Innstilling
Planen, med endringer og tillegg som følger av behandlingen, kunngjøres, legges ut til
offentlig ettersyn og sendes på høring.
Behandling
Vedtak
Vedlegg:
1. Forvaltningsplan, forslag til høringsdokument
2. Innspill fra 100%Bang design og kommunikasjon 20.02.18.

