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Sak 2018/25: Behov for samordning mellom skjærgårdsparken og
nasjonalparken?
Bakgrunn
Et stort antall statlig sikrede friluftsområder og noen lokale friluftsområder inngår i
Skjærgårdsparken i Kragerø som ble etablert på 1980-tallet, og i dag er en del av
Skjærgårdsparken Telemark.
Områdene blir drevet av den enkelte kommune, basert på bruk av egne ressurser og årlig
driftstilskudd fra Miljødirektoratet.
Det foreligger en forvaltningsplan for Skjærgårdsparken i Kragerø fra 2014, utarbeidet i regi
av Kragerø kommune. Telemark fylkeskommune administrerer friluftslivsarbeidet regionalt,
blant annet når det gjelder sikring av nye områder, tiltaksmidler og sekretariat for driftsstyret.
22 av de statlig sikrede friluftsområder ligger i nasjonalparken. De mest brukte er Stangnes,
holmene utenfor Portør, Rauane, Skratta, Tårnskogen, Saltstein og Øytangen.
Friluftsområdenes status er ikke endret som følge av nasjonalparken, noe som var en
premiss i verneprosessen. Slik sett kan en si at det er «lag på lag» med parker –
nasjonalpark og skjærgårdspark - noen steder også geopark, som lever side om side.
Friluftsområdene i Kragerø drives av Kragerø kommune ved Skjærgårdstjenesten med to
fast ansatte og innleid ekstrahjelp. Oppgavene er allsidige med renovasjon, rydding, skjøtsel,
dyretransport, nyanlegg, gjestehavn med mer. I juli i år blir båten Knubben byttet ut med en
ny, større og raskere båt – Saltstein. Det er samarbeid på tvers av kommunene. Det er et
felles driftsstyre for Telemark.
Forvalters vurdering
Utgangspunktene for tre «parkene» er noe forskjellig, og selv om tenkningen stort sett er
omforent, kan det være behov for en mer systematisk samordning på noen områder. Det kan
blant annet gjelde opparbeiding av arealer, sitteplasser, toaletter, renovasjon, og ikke minst
informasjon. På noen av disse områdene vil det være nasjonalparken som setter de
«strengeste kravene», blant annet når det gjelder hensyn til verneverdier og design av fysisk
tilrettelegging og informasjon.
Det er god kontakt mellom Skjærgårdstjenesten og nasjonalparken i det løpende arbeidet,
men det bør drøftes hvorvidt samarbeidet bør være mer systematisk.

Forvalter er for kjent med at Miljødirektoratet gjerne hadde sett at den rollen Kragerø
kommune har tatt i friluftsarbeidet var mer avklart og gikk lenger enn den gjør i dag. Dette er
primært et forhold mellom direktoratet og kommunen, men etter som direktoratet deltar på
møtet, kan det også bli et tema.
Innstilling
Styret inviteres til synspunkter på behov for samordning mellom skjærgårdsparken og
nasjonalparken.
Behandling
Solfrid Rui Slettebakken foreslo at saken løftes til overordnet nivå i Kragerø kommune.
Jone Blikra foreslo at nasjonalparken sender henvendelse til Rådmannen i Kragerø med
sikte på politisk behandling av forslag til en enkel og ubyråkratisk samarbeidsmodell.
Vedtak
Nasjonalparken sender henvendelse til Rådmannen i Kragerø med sikte på politisk
behandling av forslag til en samarbeidsmodell.
Drøfting mellom Miljødirektoratet og Kragerø kommune
Ann Jori Romundstad, Miljødirektoratet orienterte om fordeling av oppgaver mht. drift- og
tilsynsansvar for statlig sikrede friluftsområder. Direktoratet ønsker at Kragerø kommune
overtar ansvaret for alle sikrede områder i kommunen. Det var enighet om at
Miljødirektoratet sender en henvendelse til Kragerø kommune om dette.
Utskrift til
Kragerø kommune, Rådmannen

