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Sak 2020/14: Henvendelse om endring av vernegrense på eiendommen 29/26.
Bakgrunn
Elisabeth Ameln og Øystein U. Tvetene har 05.05.20 bedt om at vernegrensen for
nasjonalparken endres på deres eiendom 29/26, nordøst for Tårnskogen på
Jomfruland. Se vedlagte brev og kart. Se også vedlagte kart med eksisterende
vernegrense. Det gjøres oppmerksom på at grensen på naboeiendommen 29/158 er
endret en del som følge av Miljødirektoratets avgjørelse i 2017. Grensen over
naboeiendommen 29/144 er dessuten justert noe i forbindelse med grensegangen
som er gjennomført av Nedre Telemark jordskifterett. Kartet viser imidlertid ikke nye
grenser, da de først blir vist når grensegangen for hele nasjonalparken er
gjennomført.
Eierne har ikke foreslått ny grense konkret, men ønsker å flytte grensen lenger ned
mot sjøen, slik at de blant annet kan fjerne vegetasjon selv.
Miljødirektoratet har myndighet til å vedta mindre vesentlige grenseendringer. Styret
skal gi uttalelse til direktoratet før de behandler saken.
I slike saker er det ønskelig med befaring, noe det er planlagt for i forbindelse med
styremøtet 19. juni. Jordskifteretten bør delta for å påvise grensene.
Forvalters vurdering
Det kan antas at eiernes mulighet til å fjerne vegetasjon er motivet for å be om
endring av grensen. I dag er det mer eller mindre fritt for trær og busker i overgangen
mellom grasplenen utenfor hytta og rullesteinstranda. Det kan dessuten antas at trær
og busker vil etablere seg der hvis de ikke blir ryddet vekk, tilsvarende slik det er på
naboeiendommen mot nord.
Det er ikke utarbeidet skjøtselsplan for rullesteinstranda (planlagt i 2020), men det
blir trolig lite aktuelt med vesentlig rydding i overgangen til rullesteinstranda ut over
rydding langs stier.
Busker og trær vil med dagens grenser på lang sikt gjenetablere seg i overgangen
mot rullesteinstranda, noe som blant annet kan gi redusert utsikt fra hytta. Den
ulempen vurderes likevel som mindre enn fordelen med at busker og trær
gjenetablerer seg med de naturverdiene det representerer.

Innstilling
Nasjonalparkstyret legger vekt på verdien av at trær og busker kan gjenetablere seg
på lang sikt og tilrår overfor Miljødirektoratet at vernegrensen ikke endres.
Behandling
Bjørn Kristoffer Dolva foreslo følgende tillegg: Styret viser til at i henhold til
verneforskriften, kan det etter søknad gis tillatelse til fjerning av vegetasjon. Styret
har imidlertid ikke tatt stilling til det i denne saken.
Vedtak
Nasjonalparkstyret legger vekt på verdien av at trær og busker kan gjenetablere seg
på lang sikt og tilrår overfor Miljødirektoratet at vernegrensen ikke endres. Styret
viser til at i henhold til verneforskriften, kan det etter søknad gis tillatelse til fjerning av
vegetasjon. Styret har ikke tatt stilling til det i denne saken.
Vedlegg
- Brev
- Kart
- Kart med vernegrense
- Flyfoto
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