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Sak 2019/23: Henvendelse om flytting av temaplakat. 

Bakgrunn 

I juli 2019 ble det satt opp en del temaplakater ute i terrenget på Jomfruland og på 

Langholmen ved Stråholmen i regi av nasjonalparken. Plakatene informerer om verneverdier 

på stedet og gir anbefalinger om å vise hensyn. De er trykket på miljøvennlig laminat i 

størrelse 70 x 50 cm og er festet til underlag av høvlet eik i størrelse 83 x 63 cm. 

Understellet, som i syrefast stål er festet 30 cm ned i bakken i en blanding av mørtel og stein. 

Se foto i vedlegg 1. Plakatene står: 

• På Øytangen ved fugletårnet, 2 stk. Temaene er verdier i naturengene og fuglelivet på 

Kråka. 

• I eikeskogen nord på Jomfruland. Tema er livet i hule og døde trær. 

• Ved inngangen til Øitangen gård. Tema er vennligst parker sykkelen her. 

• Ved vestre Saltstein. Tema er naturbeitemarker. 

• Ved Tangbukta. Tema er historisk bruk av tang og tare til gjødsel. 

• Ved rullesteinstranda nedenfor Tårnskogen. Tema er rullesteinstranda. 

• Ved rullesteinstranda på Kleiva. Tema er rullesteinstranda. 

• På Langholmen ved Stråholmen. Tema er å vise hensyn til hekkende makrellterner. 

Forvalter mottok 16.08.19 en henvendelse fra Arne Lund som er eier av Utsiaveien 3. Han 

skriver at en plakat er satt opp rett ut for deres port mot havet. Han ønsker at plakaten blir 

flyttet, slik at det ikke er i direkte synsfelt fra deres uteplass. Lunds eiendom har 150 meter 

grense mot rullesteinstranda. Han mener at om plakaten flyttes 20-30 meter mot nordøst, vil 

det ikke være til sjenanse. Lund kan påta seg å flytte plakaten selv.  

Plakaten står eiendommen 29/6 Hasselgården, eid av Kari Nicolaysen. Hennes mann Viggo 

Nicolaysen deltok på oppsetting av temaplakatene på Jomfruland og pekte ut stedet på 

Kleiva. 

Det foreligger midlertidig tillatelse etter plan og bygningsloven fra bygningssjefen i Kragerø 

datert 28.06.19 til oppsetting av samtlige temaplakater, se vedlegg 3. 

Forvalters vurdering 

I utgangspunktet er dette en sak som kunne vært håndtert av forvalter, men det kan være 

nyttig at styret vurderer saken med tanke på hvilken grad av fleksibilitet som skal praktiseres 

i forhold andre interesser. 

 



Innstilling 

Saken legges fram uten innstilling.  

Hvis styret mener at plakaten bør flyttes, bør det være et vilkår at forvalter i samråd med 

grunneier anviser nytt sted og at Lund besørger flyttingen selv. Plakatunderstellet skal 

støpes fast i grunnen i 30 cm dype hull med en blanding av mørtel og stein. Jord/grus og torv 

med planter på stedet skal legges på toppen. Støp fra eksisterende sted må fjernes og 

hullene skal fylles igjen med stein og grus og torv med planter på stedet skal legges på 

toppen. 

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Vedlegg 

1. Bilde av dobbelplakat på Øytangen 

2. Henvendelse fra Arne Lund 16.08.19 

3. Midlertidig tillatelse 28.06.19. 

 

Utskrift til  

Arne Lund, Utsiaveien 3, 3781 Jomfruland 

 

 
 


