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Sak 2020/36: Henvendelse om endring av vernegrense i sjø ved 7/125 og 7/77 
ved Storholmen 

Bakgrunn 

Wilhelm Friis-Baastad har 26.07.20 gjort en henvendelse til Nedre Telemark jordskifterett om 

endring av vernegrensen i sjø innenfor tre holmer med gårds- og bruksnummer 7/125 og 

7/77. 

Jordskifteretten har 23.11.20 sendt saken til nasjonalparken for behandling, da endringene 

går utover det jordskifteretten kan avgjøre. 

Miljødirektoratet har myndighet til å avgjøre saker om mindre vesentlig endring av 

vernegrenser. Styret gir råd til direktoratet før saken behandles der. 

Jordskifteretten tar sikt på å avslutte hele grensesaken for Jomfruland nasjonalpark før 

årsskiftet, noe som vil avhenge av når direktoratets avgjørelse i denne saken foreligger. 

Wilhelm Friis-Baastad foreslår at grensen trekkes rett fra «sjømerke» 588 til 591, og ikke via 

599 og 590. Det er ikke lagt ved kart som viser forslaget, men det er sannsynlig at det er vist 

til nummeringen av knekkpunktene i jordskifterettens kart. Eksisterende vernegrense (grønn 

linje) og forslag (rød linje) er vist i vedlegg nedenfor. 

Begrunnelsen er at det er bebyggelse på de nærliggende holmene og stor aktivitet i 

sundområdet. Samtidig er det andre småholmer og sund rundt Storholmen som gir ly og 

gode leveforhold for fuglebestanden. 

Forvalters vurdering  

Da vernegrensen på strekningen fra Portør til Ellingsvik ble trukket før høring av 

verneforslaget i 2015, ble det gjennomgående gjort slik at grensen ble liggende i sjø utenfor 

bebyggelse på fastlandet og på småøyer og holmer. Også i Storholmen-området ble 

vernegrensa lagt etter det prinsippet.  

Det er imidlertid to unntak på strekningen: 

På Stangnes går nasjonalparken inn på fastlandet. Begrunnelsen var at Stangnes er et mye 

brukt sikret friluftsområde, er Geoparklokalitet og er eid av staten ved Miljødirektoratet. 

Bebyggelsen (fiskersmåbruk) er vernet av Riksantikvaren og er restaurert etter antikvariske 

prinsipper. Det andre unntaket er Styrmannsholmen der to bebygde hytteeiendommer inngår 

i nasjonalparken. Begrunnelsen var å få en holme med stor landskapsverdi og mulig verdi 

som kystlynghei med i nasjonalparken. Styrmannsholmen har mye besøk av småbåter og 

deler av den er sikret som friluftsområde og er eid av staten ved Miljødirektoratet. 



Det er antakelig mye aktivitet i det aktuelle sundområdet i sommerperioden, som beskrevet i 

henvendelsen, og det er antakelig også slik at det er mindre aktivitet ved de andre holmene 

på innsiden av og på utsiden av Storholmen på den tiden, og at det er roligere for sjøfuglene 

der. 

Hvis en vurderer spørsmålet kun ut fra hensyn til sjøfugl sommerstid, kan det for så vidt være 

grunn til å flytte vernegrensa. Hvis en imidlertid ser det i forhold til sjøfuglenes bruk av 

området ellers i året og det å ha tre holmer med i nasjonalparken som er en naturlig del av 

Storholmen-området med regional landskapsverdi og er sikret som friluftsområde, tilsier det 

at de tre holmene bør være med i nasjonalparken og at vernegrensa ikke endres. Ifølge 

Naturbase er det ikke ålegrasenger eller tareskoger i det området som eventuelt ville blitt 

berørt av en grenseendring. 

Videre er det er vanskelig å se at nasjonalparken vanskeliggjør igangværende bruk av det 

aktuelle sjøarealet og de tre holmene. 

Innstilling 

Styret anbefaler Miljødirektoratet om å ikke endre vernegrensen ved de tre holmene innenfor 

Storholmen. Begrunnelsen er hensynet til sjøfugl utenom sommerperioden, hensynet til 

landskapsverdi i denne delen av nasjonalparken og at eksisterende vernegrense ikke 

vanskeliggjør igangværende bruk. 

Vedtak  

Styret anbefaler Miljødirektoratet om å ikke endre vernegrensen ved de tre holmene innenfor 

Storholmen. Begrunnelsen er hensynet til sjøfugl utenom sommerperioden, hensynet til 

landskapsverdi i denne delen av nasjonalparken og at eksisterende vernegrense ikke 

vanskeliggjør igangværende bruk. 

Vedlegg 

Kart med eksisterende og foreslått vernegrense 

Utskrift til  

Miljødirektoratet 
Wilhelm Friis-Baastad 
 
 



 
 


