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Sak 2020/16: Søknad om tillatelse til å legge ut fester til småbåter ved
Øytangen brygge
Bakgrunn
Eier av 29/293, Rolf Borge og eier av 29/294, Henrik Albretsen har 25.05.20 søkt om
tillatelse til å legge ut to akter-fester for småbåter ved utriggerne ved Øytangen brygge.
Festene vil bestå av moringer på bunnen med tau til bøye i overflaten for akter-fortøyning. Se
søknad og skisse vedlagt.
Eierne av hytteeiendommene 29/293 og 29/294 har i mange år hatt båtplasser ved Øytangen
brygge. Staten ved Miljødirektoratet er eier av grunnen på 29/5 Øytangen gård, inkludert
Øytangen brygge. Vestfold og Telemark fylkeskommune er eier av bygningene. Da
eiendommen ble overdratt til staten i 1982, ble det inngått en avtale med forrige eier av
Øytangen som blant annet gir de to hytteeierne rett til hver sin båtplass ved brygga. Teknisk
løsning og standard er ikke beskrevet i avtalen.
Tidligere hadde hytteeierne båtplasser ved en flytebrygge som lå sør for ytre enden av
brygga. Flytebrygga, som også ble brukt til av- og påstigning, havarerte i 2016 og ble fjernet.
Til erstatning ble det lagt ut to utriggere, en på hver side midt på brygga, med plass til fire
småbåter. To plasser ved utriggerne er disponert av hytteeierne og to plasser av DNT
Øitangen. I tillegg har Jomfruland fuglestasjon en plass ved selve brygga, basert på
fortøyning i brygga og akter-feste.
Utriggerne har blitt skadet flere ganger ved høyvann og store bølger vinterstid, men har blitt
reparert og ligger pr. nå på vannet. Jomfruland service skal montere utstyr på brygga som
gjør det mulig å heise opp utriggerne, slik at de står i skråstilling høst og vinter. Håpet er at
det skal redusere skadene.
Tidligere eiere av de to hyttene hadde små båter som lå ved utriggerne i sommerperioden.
De nye eierne har begge båter på 22 fot og de ønsker å bruke båtplassene en større del av
året. Det kan være mye drag i sjøen ved Øytangen, og hytteeierne mener det er nødvendig
med akter-fester for å redusere belastningen på utriggerne. Primært ønsker de båtplasser i
en flytebrygge med bølgebryter omtrent der den tidligere flytebrygga lå, men er villige til å se
hvordan utriggerne fungerer for dem. Miljødirektoratet har sagt at investering i ny flytebrygge
i utgangspunktet ikke er prioritert for deres del.

Forvalters vurdering
Forholdet til formålene med vernet
Dette er et tiltak som må vurderes opp mot formålene som blant annet sier: «Å ta vare på et
større naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i
sjø og på land med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre
naturinngrep.
Formålet er videre å ta vare på:
a) Naturtyper på sjøbunnen som tareskog, ålegrasenger, bløtbunn og skjellsand, herunder
gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr, som har betydning for økosystemet og
økosystemtjenester både i og utenfor nasjonalparken
c) Kystlandskapet på land og i sjø, herunder områder med rullestein og strandvoller
Forholdet til verneforskriften
Etter forskriften § 3. Vern mot inngrep i landskapet kan forvaltningsmyndigheten etter søknad
gi tillatelse til: pkt. l) Bygging av brygger etter fjerning av eksisterende brygger eller ved
samling av eksisterende brygger i fellesbrygge, oppsetting av bruer, klopper og
fortøyningsfester for båter.
I forvaltningsplanen er det følgende retningslinjer til bestemmelsen: Det kan gis tillatelse til
bygging av fellesbrygge etter fjerning av eksisterende brygger dersom nyanlegget gir mindre
landskapsvirkning, ikke er negativt for allment friluftsliv eller kan være til skade for
naturverdier. Nyanleggets areal i sjø og på land skal være mindre enn summen av arealene
til de bryggene som fjernes. Dersom annen plassering enn det som er omsøkt vil være en
fordel for verneverdiene, skal søknaden avslås. I vedtaket skal det opplyses om at saken vil
bli behandlet på nytt dersom det fremmes søknad med annen plassering. Brygger skal
tilpasses landskapet i form, farge og materialbruk. Det kan settes krav til utforming. Tiltakene
krever også tillatelse fra bygnings-myndigheten (kommunen). Normalt vil søknader først bli
behandlet av nasjonalparkforvaltningen.
Forholdet til miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven
§ 8 om kunnskapsgrunnlaget: Moringene kan ha en viss virkning for naturtypen
ålegrasenger. Naturtyper i sjø er modellert og vist i Naturbase. Videre ble det gjort filmopptak
med undervannsdrone i februar 2020. Flyfoto viser dessuten utstrekningen av
ålegrasengene på grunt vann relativt godt. Kunnskap om utbredelsen av naturtypen vurderes
til å være tilstrekkelig og § 9 om føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse.
§ 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Akterfester for båter er mest aktuelt på
innsiden av Jomfruland i området Sandbakken – Øytangen brygge. Det er noen akterfester
for båter utenfor de private bryggene på Sandbakken, men det har ikke vært henvendelser
om nye fester. Samlet belastning vurderes til å være liten.
Konkret vurdering
Det er ønskelig å unngå ny flytebrygge utenfor ytre del av brygga, som forankres i et område
med ålegrasenger og som vil påvirke landskapet i retning av å ha mer utbygd preg. Hvis
løsningen med utriggere kan videreføres uten at det stadig blir skader, er akter-festene et
moderat inngrep i forhold til ålegrasenger og landskap. Der utriggerne ligger, er det
forholdsvis grunt med mye strøm. Selv om utbredelsen av ålegraset kan endre seg over tid,
er det lite eller ikke ålegras i området der moringene er planlagt lagt ut. Tiltaket vil derfor ikke
være i strid med pkt. a) i formålsbestemmelsen.

Innstilling
Rolf Borge og Henrik Albretsen gis tillatelse til å legge ut to akter-fester for båter ved
Øytangen brygge som omsøkt. Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 3, pkt. l.
Vedtak
Rolf Borge og Henrik Albretsen gis tillatelse til å legge ut to akter-fester for båter ved
Øytangen brygge som omsøkt. Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 3, pkt. l.
Utskrift til
- Rolf Borge
- Henrik Albretsen
- Kragerø kommune, bygningsavdelingen

