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Sak 2019/31: Forslag til skjøtselsplan for Øytangen, Jomfruland 

Bakgrunn 

I forvaltningsplanen har utarbeidelse av skjøtselsplan for området nord for Øitangen gård 

prioritet 1 med gjennomføring i 2019.  

Flere aktuelle leverandører ble forespurt om å gi tilbud på å besvare dette:  

a) Vurdering av beitetrykk. For stort, passe eller for lite i forhold til rødlistearter? 

b) Vurdering av slitasje fra ferdsel til fots og på sykkel, samt opphold. Er det arealer med 

rødlistearter som blir mye brukt med skader, i så fall hvor? 

c) Evaluering av resultater av inngjerdet slåttemark. Videreføring, flere arealer eller avvikling? 

d) Evaluering av slått av engarealer sør og nord for Øytangen brygge. Videreføring, avgrensning og 

hyppighet? 

e) Vurdere behov for fjerning av oppslag av busker/trær i åpen tørreng, i såfall hvor? 

f) Vurdering av behov for rydding i overganger mellom tørrenger og kantkratt, i så fall hvor? 

g) Vurdering av behov for rydding/tynning rundt prioriterte treslag, hvor? 

h) Er dynekanten nord for Øytangen brygge egnet for utplanting av strandtorn? Fortsatt storfebeiting 

og ferdsel/opphold langs stranda legges til grunn. 

i) Forekomster av svartelistede planter og spredningsfare.  

j) Skjøtsel av trevegetasjon i tilknytning til fangstgater for merking av fugl. Høyere skog gir endring i 

fuglenes flyruter lokalt. Forslag til balanse mellom verneverdier og bevaring av historisk 

fangstmetodikk. 

k) Vurdering av hvor merket stinett bør gå for å kanalisere ferdselen slik at verneverdiene skjermes 

samtidig som de besøkende får en fin opplevelse. 

l) Anbefaling om og i tilfelle hvor det bør legges til rette for opphold med benker/bord. 

m) Anbefaling om mulig nytt fugletårn. Lokalisering og høyde. Bør det kombineres med 

informasjonspunkt og/eller utkikkspunkt, samt sitteplass? 

n) Er fugletårnet egnet som sted for web-kamera? I såfall, hvilke funksjoner bør det ha og hvilken 

teknisk løsning bør velges? 

Arbeidsområdet ble avgrenset til området nord og øst for Øitangen gård, samt strandarealer 

på innsiden sør til Sandbakken.  

Det ble mottatt to tilbud og avtale ble inngått 07.03.19 med stiftelsen Biofokus. Utkast til 

rapport er kommentert av forvalter og ferdig leveranse er godkjent. En delrapport om forhold 

som er aktuelle i forbindelse med lokalisering av nytt flerbruksanlegg med tårn og 



kanalisering langs stier ble mottatt i mai 2019. Delrapporten inngår i sluttrapporten. Arbeidet 

er finansiert med planmidler fra Miljødirektoratet. 

Forvalters vurdering 

Biofokus har levert et forslag til plan som i all hovedsak svarer på problemstillingene i 

oppdraget. Planen er bygd opp i henhold til mal fra Miljødirektoratet. 

Planforslaget viser god kjennskap til området og sterk naturfaglig kompetanse. Forslaget er 

konkret, spesielt når det gjelder rydding og slått. Noen anbefalinger er diskutert tidligere, 

mens andre anbefalinger gjelder nye tiltak eller tiltak som går ut over dagens praksis. 

Forslagene om tiltak bør vurderes nærmere og vurderes opp mot tiltak i andre deler av 

nasjonalparken i tiltaksplanen for 2020 – 2024. Det er sannsynlig at flere av forslagene vil bli 

gitt prioritet i tiltaksplanen. 

Innstilling 

Styret tar planforslaget til orientering. Forvalter bes om å fremme forslag til hvilke tiltak som 

skal gjennomføres i forbindelse med styrets behandling av tiltaksplan 2020 – 2024. 

Vedtak 

Styret tar planforslaget til orientering. Forvalter bes om å fremme forslag til hvilke tiltak som 

skal gjennomføres i forbindelse med styrets behandling av tiltaksplan 2020 – 2024. 

Vedlegg 

1. Forslag til skjøtselsplan for Øytangen, Biofokus november 2019. 
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