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Sak 2020/29: Skjøtselsplan for rullesteinstrender og strandvoller, Jomfruland
Bakgrunn
Det er så langt utarbeidet fem skjøtselsplaner for nasjonalparken: Tårnskogen,
Saltstein/Tangbukta, Sandbakken, Øytangen og havstrender på Stråholmen.
Forvaltningsplanen legger opp til to skjøtselsplaner til – en for rullesteinstranda på
Jomfruland og en for kystlyngheiene på Styrmannsholmen og Larsholmen.
Jfr. søknad om midler til planlegging og utredning som ble behandlet av styret pr. e-post i
desember 2019, tildelte Miljødirektoratet 75 000 kroner til skjøtselsplaner for
rullesteinstranda på Jomfruland eller til Styrmannsholmen/Larsholmen (kystlyngheier).
I juni 2020 ble Asplan viak forespurt om å utarbeide forslag til skjøtselsplan for
rullesteinstranda. Stikkord for tema i oppdraget var varder, groper, gjerder, strandrydding,
stiskilting og merking, temaplakater, benker, behov for vegetasjonsrydding og beskyttelse av
truede arter som for eksempel gul hornvalmue og sjøfugl i B-sonene.
Asplan viak leverte forslag til skjøtselsplan i oktober 2020 som ble sendt styret og
Rådgivende utvalg. Det kom inn tre skriftlige tilbakemeldinger. Forvalter har tatt
tilbakemeldingene med i sin tilbakemelding til Asplan viak.
Planen har følgende tema:
o
o
o
o
o
o
o
o

Stier
Traktorslepe
Båtopptrekk
Solgroper og varder
Sitteplasser, benker
Gjerder, porter, gjerdeklyv
Formidling (stiskilting og merking, temaplakater)
Strandrydding

Forvalters vurdering
Asplan viak har levert 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 kompetanse innen landskapsarkitektur og
friluftsliv. Forslaget er konkret. 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 2021 – 2025. Det er sannsynlig at flere av forslagene vil bli
gitt prioritet i tiltaksplanen.
Innstilling
Styret tar planforslaget til orientering. Forvalter bes om å innarbeide tiltakene i samlet
tiltaksplan for 2021 – 2025.
Behandling
Etter spørsmål fra Viggo Nicolaysen utdypet forvalter problematikk rundt solgroper som ikke
skal fjernes og utjevning av traktorspor på Skadden.
Vedtak
Styret tar planforslaget til orientering. Forvalter bes om å innarbeide tiltakene i samlet
tiltaksplan for 2021 – 2025.
Utskrift til
Asplan viak
Vedlegg
1. Forslag til skjøtselsplan forrullesteinstrender og strandvoller, Jomfruland. Asplan viak,
november 2020.

