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Sak 2019/29: Henvendelse om flytting av informasjonspunkt på Vakthusheia, 

Portør. 

Bakgrunn 

I 2019 er det satt opp hoved-plakater på åtte steder og temaplakater på åtte steder i regi av 

nasjonalparken. På fire av stedene er hoved-plakatene montert på underlag av eik på 

bygningsvegger. Det vil også gjelde på et planlagt sted (Kragerø). På to av punktene er 

plakatene montert på plakatunderlag i eik på eksisterende plakatstativer. På to punkter 

(Stangnes og Vakthusheia), er plakatene montert på plakatunderlag i eik på frittstående, nye 

plakatstativer i syrefast stål. Det er gitt byggetillatelse etter plan- og bygningsloven til de to 

nye infopunktene og til seks steder der det er satt opp temaplakater på nye stativ. 

Forvalter mottok 02.10.19 henvendelse fra Gunnar P. Thommassen som er eier av 

eiendommen Portørveien 196a. Han skriver at de synes at Jomfruland nasjonalpark er et flott 

tiltak og at de ønsker informasjon om parken velkommen. Deres oppfatning er imidlertid at 

installasjonen i Portør ikke er vellykket, da installasjonen er svært dominerende og at 

plasseringen som er valgt gjør at besøkende ledes frem til et punkt på fjellet slik at innsyn til 

naboer påvirkes vesentlig. De mener det finnes bedre alternativer som hverken går ut over 

informasjonsbehovet eller Vakthuset som verneverdig sted. Thomassen har lagt ved bilder 

som etter hans vurdering til en viss grad synliggjør hvorfor de oppfatter informasjonspunktet 

som et dominerende fremmedelement. Forvalter hadde møte med Thomassen 24.10.19 der 

han utdypet henvendelsen. Han opplyste at de bruker uteplassen mot Vakthusheia relativt 

mye, da det gir le for østlig vind og det er sol på ettermiddagen. Han foreslo en alternativ 

plassering lenger oppe på heia, relativt nærme vakthuset. 

Omtrentlig plassering av informasjonspunktet er vist med rød ring og Portørveien 196a er vist 

med blå farge i kart i vedlegg 1. Informasjonspunktet står på eiendommen 7/29 som er eid av 

staten ved Miljødirektoratet. Fylkesmannen opptrer som grunneier på vegne av direktoratet 

og forvalter har oppgaven som Fylkesmannens saksbehandler for direktoratets eiendommer i 

Kragerø.  

Forvalters vurdering 

Vakthusheia ble valgt som sted for informasjonspunkt da forholdsvis mange besøker 

området. Det er offentlig parkering i nærheten ved «Himmel og hav» og det er offentlig 

bryggeanlegg for småbåter i Urene. På toppen av heia står det et vakthus fra Napoleons-

krigen, fredet av Riksantikvaren. Mange av de som besøker området blir antakelig trukket 

opp til toppen av heia på grunn av vakthuset i tillegg til at det er flott utsikt der. Sammen med 

Vestre Rødal, Korset, fyrtårnet og fugletårnet på Jomfruland, samt Østre øya på Stråholmen, 



er Vakthusheia blant de beste utsiktspunktene ved nasjonalparken. Herfra kan en se 

holmene og sjøen utenfor Portør og videre til sørlige del av Jomfruland. Grensen til 

nasjonalparken går i sundet mellom fastlandet og holmene, slik at det meste en ser mot øst 

ligger i nasjonalparken.  

Vurderingen har vært at dagens plassering gir en spesielt flott utsikt til nasjonalparken, noe 

som gir en tilleggsverdi til informasjonspunktet. Punktet ligger 26 meter nord for vakthuset på 

flatt svaberg uten overdekning. Det kan muligens diskuteres, men forvalters vurdering er at 

avstanden gjør at punktet ikke har vesentlig negativ virkning for vakthusets kulturminneverdi.   

Hvis styret kommer til at infopunktet skal flyttes, er det ikke å anbefale å flytte det nærmere 

vakthuset på grunn av dets kulturminneverdi og heller ikke lenger ned i bakken i retning 

sjøen, da terrenget er forholdsvis bratt og det er fare for punktet kan bli til større sjenanse for 

naboer enn der det står i dag. Et mulig alternativ er å flytte det til 50 – 60 meter sørøst for 

vakthuset, langs traseen som vanligvis blir brukt av de som går opp til vakthuset. Trolig vil 

like mange vil lese informasjonen som med dagens plassering, men utsikten vil være 

vesentlig mindre storslagen.  

Plakatstativet har tre bein. Den nederste delen består av 25 mm armeringsstål som er festet i 

30 cm dype borehull i fjell med 30 mm diameter, fylt med gysemasse.  Skal punktet flyttes, 

må beina kappes jevnt med fjelloverflaten. Toppen av armeringsjernet må slipes ned og det 

må sparkles over med et materiale som har omtrent samme farge som fjellet rundt. Det er da 

å håpe at restene etter innfestingen blir lite synlig. Skjærgårds-tjenesten som har bistått 

aktivt både på Stangnes, Vakthusheia og Korset, har foreslått en alternativ innfesting hvis 

punktet skal flyttes.  

Forvalter ønsker ikke ha noen mening om i hvilken grad informasjonspunktet kan oppleves 

som sjenerende for naboer, da opplevelsen vil være subjektiv for den enkelte. Det er 10 – 12 

bebygde fritidseiendommer i tillegg til bilveg og kai nedenfor Vakthusheia og området er 

betydelig utnyttet.  Mye av bebyggelsen er holdt i tradisjonell stil og bygningsmiljøet har høy 

kvalitet. Forvalter ser at informasjonspunktet er et nytt element på Vakthusheia der det fra før 

bare var et vakthus og ingen andre bygninger eller installasjoner. Imidlertid vil forholdet være 

det samme heia sett under ett, hvis punktet flyttes sørøst for vakthuset.  

Hvis punktet skal flyttes, bør det være et vilkår at flyttingen besørges av Thomassen selv, at 

nytt sted anvises av forvalter, at innfestingen i fjell gjøres etter anvisning fra Skjærgårds-

tjenesten og at restene etter innfestingen der punktet står i dag blir bearbeidet slik som 

beskrevet ovenfor.  

Saken legges fram uten innstilling.  

Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende forslag: Nasjonalparkstyret ønsker å imøtekomme 

anmodningen fra Gunnar P. Thommassen, Portørveien 196a om flytting av 

informasjonspunktet på Vakthusheia. Skiltet fjernes og monteres ved parkeringsplassen ved 

Himmel og hav eller der hvor stien ut til Vakthusheia tar av fra veien. Kostnadene med 

flyttingen bæres av nasjonalparken. 

Jone Blikra foreslo følgende endring: Skiltet fjernes og monteres i området der stien ut til 

Vakthusheia tar av fra veien. 

 

 

 



Vedtak 

Nasjonalparkstyret ønsker å imøtekomme anmodningen fra Gunnar P. Thommassen, 

Portørveien 196a om flytting av informasjonspunktet på Vakthusheia. Skiltet fjernes og 

monteres i området der stien ut til Vakthusheia tar av fra veien. Kostnadene med flyttingen 

bæres av nasjonalparken. 

 

Vedlegg 

1. Kart med omtrentlig plassering av informasjonspunkt og Portørveien 196a 

2. Bilde tatt fra Vakthusheia mot bebyggelsen og sjøen møt øst 

3. Bilde tatt fra husvegg mot Vakthusheia mot sørøst 

4. Bilde tatt fra skråning mellom Vakthusheia og fritidsbebyggelsen  

Utskrift til  

Gunnar P. Thomassen, Rådhusgaten 4, 4836 Arendal 
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