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2018/22: Forvaltningsplan, høringsforslag 

Bakgrunn 

Det vises til styrets behandling av sakene 2017/21, 2017/29, 2017/36, 2017/43, 2018/4 og 

2018/14. Miljødirektoratet hadde planen til faglig gjennomgang fra 21. februar og ga 

tilbakemelding 27. april. Tilbakemeldingen var så pass omfattende at styret pr. mail kom fram 

til at det var behov for ny styrebehandling før planen går på høring. 

Endringer  

Endringer og tillegg etter styremøte 2. mars er lagt inn. Mye av Miljødirektoratets merknader 

er fulgt opp og lagt inn, både når det gjelder innhold og struktur. Endringer som er gjort er 

beskrevet i vedlegg 2. 

Nytt innhold 

Etter siste styremøte er kapittel om reiseliv (6.4.3) noe endret, og det er nytt kapittel om 

nasjonalparken som turistattraksjon (6.4.4), begge etter bidrag fra Mimir som ledd i arbeidet 

med reiselivsplan for Kragerø. 

Styret bes om å se spesielt på kapittel 6 om besøksforvaltning 

Miljødirektoratets vurdering var at mye av innholdet i besøksstrategien framstår som uavklart 

og at det må forbedres før planen går på høring. Det er gjort en del forbedringer med å 

tydeliggjøre og være mer konkret, men det er ønskelig at styret ser spesielt på dette 

kapittelet for å bidra til ytterligere forbedringer. 

Miljødirektoratet 

Direktoratet får planen samtidig med styret og gis muligheten til eventuelle tilleggsmerknader 

før 18. juni. 

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 

Det er en målsetting å sende planen på høring i løpet av juni. Planen kan da være 

hovedtema på planlagte åpne møte på Jomfruland 14. juli. Etter høring kan planen komme til 

sluttbehandling i styret på planlagt 28. september. 

 



Innstilling 

Planen, med de endringer og tillegg som følger av behandlingen, kunngjøres, legges ut til 

offentlig ettersyn og sendes på høring. 

Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende forslag: Forvaltningsplan for Jomfruland nasjonalpark og 

Stråholmen landskapsvernområde godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn og sendes 

på høring med følgende endringer: 

I tiltaksplanen for besøksforvaltning og tiltaksplanen generelt (vedlegg 4) tilføyes at aktuelle 

organisasjoner inviteres til deltakelse i en prosjektgruppe. Gruppens oppgave er å utarbeide 

en samordnet plan for informasjon, formidling, vei- og stinett med tilhørende 

opplevelsespunkter for hele Jomfruland og Stråholmen. Andre tema som krever en 

tilsvarende samordning tillegges også gruppen. Aktuelle organisasjoner oppfordres til å delta 

med sine tilgjengelige ressurser, og nasjonalparken tilbyr å lede gruppen. Rådgivende 

gruppe involveres i dette arbeidet. Det utformes et nærmere mandat. 

Enstemmig vedtak 

Forvaltningsplan for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde 

godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med følgende endringer: 

I tiltaksplanen for besøksforvaltning og tiltaksplanen generelt (vedlegg 4) tilføyes at aktuelle 

organisasjoner inviteres til deltakelse i en prosjektgruppe. Gruppens oppgave er å utarbeide 

en samordnet plan for informasjon, formidling, vei- og stinett med tilhørende 

opplevelsespunkter for hele Jomfruland og Stråholmen. Andre tema som krever en 

tilsvarende samordning tillegges også gruppen. Aktuelle organisasjoner oppfordres til å delta 

med sine tilgjengelige ressurser, og nasjonalparken tilbyr å lede gruppen. Rådgivende 

gruppe involveres i dette arbeidet. Det utformes et nærmere mandat. 

Vedlegg: 

1. Forvaltningsplan, høringsforslag pr. 25.05.18 

2. Tilbakemelding Miljødirektoratet 27.04.18 

 

 


