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Sak 2020/5: Regler i nasjonalparken, populærversjon
Bakgrunn
Styret har gitt uttrykk for at det er vanskelig å finne fram i regelverket i forvaltningsplanen på
grunn av planens brukerinndeling. Styret har bedt forvalter om å legge fram forslag til en
populærversjon som er redigert og kortet ned.
Forvalter utarbeidet et forslag i oktober 2019 som ble sendt Miljødirektoratet med ønske om
bistand til grafisk utforming etter merkevaren for nasjonalparker. Direktoratet meldte tilbake
at en populærversjon ikke er ønskelig, da den kan skape uklarheter i forhold til det offisielle
regelverket og at direktoratet ikke ville bistå med grafisk utforming.
Arbeidet ble lagt vekk en periode, men forvalter har 30.01.20 sendt en ny henvendelse til
direktoratet om bistand til grafisk utforming av førstesiden, eventuelt hele publikasjonen. I
henvendelse blir det opplyst at den vil bli gitt ut, med eller uten merkevare.
Om forslaget
Det kan være flere måter å innrette dette på, men etter forvalters vurdering er det mest
hensiktsmessig å ta utgangspunkt i hvordan verneforskriften er bygd opp, gjengi
bestemmelsene og legge til retningslinjer for de bestemmelsene som har det.
Bestemmelsene, og særlig retningslinjene er kortet ned og redigert. Det har medført at
«perifere» deler av retningslinjene ikke har kommet med, men det skal ikke være
uoverensstemmelser mellom det som er tatt med og det offisielle regelverket.
Videre er det en del regler som gjelder et mindre antall personer, for eksempel i landbruket.
Det er valgt å samle disse reglene nedkortet i siste del av populærversjonen.
Forvalter regner med at publikasjonen er mest egnet til å legge ut på nett, da det vil bli
enklere å publisere reviderte versjoner der enn hvis den blir trykt.
Innstilling
Forslag til populærversjon av regler for nasjonalparken godkjennes med de merknader som
framkom i møtet. Publikasjonen legges ut på nasjonalparkens hjemmeside som kan hentes
opp fra andre hjemmesider, blant andre for Kragerø kommune.
Behandling
Torstein Kiil fremmet følgende tillegg:

Publikasjonen gir lettere tilgang til regelverket enn forvaltningsplanen, men bør utprøves i en
periode. Den bør derfor i første omgang være digital. Publikasjonen bør «luftes» med flere
bilder.
Bjørn Kristoffer Dolva fremmet følgende tillegg:
Rådgivende utvalg bør få anledning til å kommentere publikasjonen før den legges ut.
Katrine Kleveland fremmet følgende tillegg:
Styret ønsker å få publikasjonen forelagt før den trykkes opp.
Vedtak
Forslag til populærversjon av regler for nasjonalparken godkjennes med de merknader som
framkom i møtet. Publikasjonen legges ut på nasjonalparkens hjemmeside som kan hentes
opp fra andre hjemmesider, blant andre for Kragerø kommune.
Publikasjonen gir lettere tilgang til regelverket enn forvaltningsplanen, men bør utprøves i en
periode. Den bør derfor i første omgang være digital. Publikasjonen bør «luftes» med flere
bilder.
Rådgivende utvalg bør få anledning til å kommentere publikasjonen før den legges ut.
Styret ønsker å få publikasjonen forelagt før den trykkes opp.
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