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Sak 2018/47: Forslag til forskrift om atferdsregler i Skjærgårdsparken Telemark
Bakgrunn
Kragerø kommune ved Hovedutvalg for samfunn vedtok 20.09.18 å sende forslag til forskrift
om atferdsregler i Skjærgårdsparken Telemark på høring - se vedlegg. Ordinær uttalefrist er
05.11.18. I møte 19.10.18 ba nasjonalparkstyret om å få saken til behandling 16.11.18, og
styret har fått utsatt uttalefrist til da.
Ferdselsrestriksjoner og spesielt restriksjoner mot telting, ble gitt mye oppmerksomhet i
arbeidet med forvaltningsplanen for nasjonalparken, blant annet på bakgrunn av uttalelser fra
Jomfruland vel. I tillegg til sone B - områdene for sjøfugl der telting er forbudt etter
verneforskriften, innebærer forvaltningsplanen teltforbud på Øytangen nord for Øitangen gård
og på Sandbakken/Øytangen sør. I begge områder er teltforbudet begrunnet med hensyn til
biologiske verneverdier.
Styret har i sak 2018/15 blant annet uttalt at «det kan være hensiktsmessig å innføre
atferdsregler fastsettes som forskrift etter friluftsloven, og at drøftinger i forbindelse med
fastsetting av retningslinjer til verneforskriften har vist at det det er ulike syn i spørsmålet om
telting. Styret regner med at det vil bli gjennomført høring og at de ulike synene da vil komme
fram.»
Forvalters vurdering
Erfaringer og ny kunnskap årene framover kan gjøre det aktuelt med endringer eller tillegg i
forbindelse med revisjon av forvaltningsplanen, men styret mente det var behov for teltforbud
og grunnlag i naturmangfoldlove i to områder denne gangen.
Forvalters vurdering er at styret gjennom forvaltningsplanen har gjort de vurderinger av
ferdsel og telting i nasjonalparken som ligger til styrets mandat.
Det er opp til styret om det ønsker å uttale seg til innholdet i forslaget.
Det kan nevnes at Fylkesmannen har gitt noen administrative råd til Kragerø kommune
angående «tekniske» forhold i forskriftsforslaget.
Innstilling
Styrets erfaringer gjennom arbeidet med forvaltningsplan for nasjonalparken tilsier at
gjeldende forskrift bør endres. Styret regner med at partene fremmer sitt syn i forbindelse

med høringen, slik at Kragerø kommune får et godt grunnlag for å ta stilling. Ut fra styrets
mandat uttaler styret seg ikke til innholdet i forslaget.
Behandling
Jone Blikra foreslo følgende tillegg: Retningslinjene om telting i forvaltningsplanen for
nasjonalparken er basert på at regelen i friluftsloven om 150 meter avstand fra bebodd hus
eller hytte også gjelder i de statlig sikrede friluftsområdene.
Vedtak
Styrets erfaringer gjennom arbeidet med forvaltningsplan for nasjonalparken tilsier at
gjeldende forskrift bør endres. Styret regner med at partene fremmer sitt syn i forbindelse
med høringen, slik at Kragerø kommune får et godt grunnlag for å ta stilling. Ut fra styrets
mandat uttaler styret seg ikke til innholdet i forslaget, men kan opplyse om at retningslinjene
om telting i forvaltningsplanen for nasjonalparken er basert på at regelen i friluftsloven om
150 meter avstand fra bebodd hus eller hytte også gjelder i de statlig sikrede
friluftsområdene.
Utskrift
Kragerø kommune
Vedlegg:
-Sak i Hovedutvalg for samfunn i Kragerø
-Forslag til forskrift

