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Sak 2019/9: Mulige prosjekter i forbindelse med Helhetlig plan for Oslofjorden
Bakgrunn
Stortinget har bedt regjeringen legge fram helhetlig plan for Oslofjorden – med mål om at
fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv
og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.
Planen skal omfatte sjø- og kystområdene fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder.
Kommuner, fylker og brukere av fjorden i dette området skal involveres i arbeidet.
Miljødirektoratet holdt en godt besøkt konferanse 19. november der ulike brukere av fjorden
ble invitert til å gi innspill, se
http://www.miljødirektoratet.no/no/Nyheter/Arrangementer/Helhetlig-plan-for-Oslofjorden--innspillskonferanse/. På bakgrunn av innspillene vil Miljødirektoratet vil gi råd til Klima- og
miljødepartementet om geografisk avgrensning, tema, planprosess og plantype. Det kan
forventes at Klima- og miljøministeren vil fremme planen for Stortinget.
I møte 19.10.18 drøftet nasjonalparkstyret behov for større fokus på marine naturverdier, og
var enig om at det bør legges mer innsats i det.
Forvalters vurdering
Innspillene på konferansen 19. november gjaldt svært mange problemstillinger – alt fra
kysttorsk, kloakkutslipp, marint søppel, stillehavsøsters, kunstige rev og båtvrak til reiseliv og
friluftsliv. Det er foreløpig usikkert hvordan innretningen på planen vil bli og hvilken plantype
og planprosess som blir valgt, noe som kan forventes bli mer avklart i Miljødirektoratets råd
til departementet
Det legges opp til at de tre marine nasjonalparkene i planområdet vil være spesielt viktige. I
Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker er det igangsatt to relativt store prosjekter. «Krafttak
for kysttorsken» som skal stille torskediagnose og gi råd om plassering og utforming av
bevaringsområder. «Frisk Oslofjord» er et kartleggings- og formidlingsprosjekt der det skal
brukes avansert teknologi til å kartlegge havbunnen og utarbeide økologiske grunnkart.
Prosjektene er et samarbeid mellom blant annet to fylkeskommuner, to forskningsinstitusjoner, Fiskeri- og Miljødirektoratet, to fiskerlag, to nasjonalparker og to private
bedrifter.
Som en del av prosessen med Helhetlig plan for Oslofjorden, eller som en spin-off, kan det
være muligheter for å jobbe spesielt med et eller flere tema i Jomfruland nasjonalpark. Per
Erik Schulze i Naturvernforbundet, som også deltok på konferansen 19. november, har tatt
initiativ til å utvikle prosjektideer og det var en samtale mellom Naturvernforbundet, Kragerø

kommune, Kragerø næringsforening og forvalter 05.12.18. Forvalter har varslet
Miljødirektoratet om at det kan komme et initiativ fra Kragerø på nyåret, og har basert på
samtalen antydet følgende tema innenfor naturbasert verdiskapning:
• Hvordan utvikle reiseliv basert på marine naturverdier og kystkultur? Eksempel er «folkelig
overvåking» av ålegras som aktivitet for barn/unge og andre besøkende, som er prøvd og
er populært.
• Hvordan bruke «nye» marine ressurser til mat eller bruke kjente marine ressurser på nye
måter?
• Hvordan bruke fiske som opplevelsesprodukt?
• Hvordan utvikle fuglereiseliv med utgangspunkt i Jomfruland fuglestasjon?
På fellesmøtet med Rådgivende utvalg 4. januar vil Helhetlig plan/ større fokus på marine
verdier være tema for gruppearbeid og diskusjoner i plenum.
Styret inviteres til å drøfte temaet i forkant av og behandle saken i etterkant av fellesmøtet,
med sikte på å lansere et forslag overfor Miljødirektoratet seinere i januar.
Behandling
Mulige prosjekter var et av tre tema i gruppearbeid 04.01.18 der Rådgivende utvalg og styret
deltok. Besøkssenter for nasjonalparken var et annet tema og ble prioritert, slik at forslagene
fra gruppene ble begrenset.
Bjørn Kristoffer Dolva foreslo at Samordningsgruppa for Jomfruland og Stråholmen som skal
ha neste møte 21. januar oppfordres til å vurdere mulige prosjekter, og at forvalter melder inn
til Miljødirektoratet på bakgrunn av det.
Torstein Kiil foreslo at fuglereiseliv med utgangspunkt i Jomfruland fuglestasjon prioriteres.
Solfrid Rui Slettebakken foreslo at ålegrasprosjekt rettet mot barn og unge prioriteres.
Vedtak
Samordningsgruppa for Jomfruland og Stråholmen oppfordres til å vurdere mulige prosjekter.
Forvalter melder inn til Miljødirektoratet på bakgrunn av det. I utgangspunktet er fuglereiseliv
i forbindelse med Jomfruland fuglestasjon og ålegrasprosjekt rettet mot barn og unge
prioritert.

