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Sak 2021/42: Søknad om autorisasjon av besøkssenter for Jomfruland 
nasjonalpark 

Bakgrunn  

Styret har gitt uttalelser angående planlegging av besøkssenteret i sakene 2021/3 og 

2021/13. Det foreligger nå forslag til søknad om autorisasjon og det blir fremmet sak til 

behandling i kommunestyret 11.11.21. Saken til kommunestyret vil gjelde 

autorisasjonssøknaden, vedtekter for aksjeselskapet og interimsstyre. 

Miljødirektoratet stiller krav om at nasjonalparken medvirker i arbeidet med planlegging og 

autorisasjonssøknad, og direktoratet forutsetter at styret stiller seg bak søknaden for å kunne 

gi autorisasjon.  

Forvalters vurdering  

Nasjonalparken har hatt to representanter i prosjektgruppen for besøkssenteret, med 

nestleder i styret og forvalter. To styremedlemmer har sittet i prosjektgruppen, riktignok som 

representanter for Utvalgte kulturlandskap. Forvalter har deltatt på møter med prosjektleder 

og konsulentfirma direkte og har levert bidrag. Kravet om medvirkning fra nasjonalparken i 

arbeidet med planlegging og autorisasjonssøknad vurderes til å være oppfylt. 

Når det gjelder organisering, kan det være hensiktsmessig at ansvaret i den fasen vi står 

foran med videre planlegging og prosjektering legges til Kragerø kommune, gjerne med et 

interimsstyre med ekstern og intern representasjon. Mye av opplegget i innholdet i senteret 

vil bli lagt i planleggingsfasen og det er viktig at interimsstyret har natur- og 

besøkssenterkompetanse.  

Senteret må imidlertid ha en friere organisatorisk stilling når/hvis nytt fysisk senter på 

Jomfruland kommer i drift, med kompetent styre og transparent økonomi og bruk av 

personalressurser. 

Forvalter har som beskrevet medvirket i arbeidet med søknaden og ønsker ikke å fremme 

forslag om endringer eller tillegg ut over synspunktet om organisering. 

I vedlagte sak til kommunestyret framgår det at nasjonalparken tilbys en representant i 

interimsstyret for senteret. Styret peker ut en representant. 

 

 



Innstilling 

Styret stiller seg bak søknad om autorisasjon av besøkssenter for Jomfruland nasjonalpark. 

Senteret vil gi besøkende informasjon, aktiviteter og opplevelser av høy kvalitet og ha stor 

verdi for både nasjonalparken og reiselivet. 

Det kan være hensiktsmessig at ansvaret i den fasen vi står foran med videre planlegging og 

prosjektering legges til Kragerø kommune, gjerne med et interimsstyre med ekstern og intern 

representasjon. Interimsstyret bør ha natur- og besøkssenterkompetanse. Nasjonalparkstyret 

mener imidlertid at senteret må ha en friere organisatorisk stilling når/hvis nytt fysisk senter 

på Jomfruland kommer i drift, med kompetent styre og transparent økonomi og bruk av 

personalressurser. 

Xxxxxxx Xxxxxxxx representerer nasjonalparken i interimsstyret. 
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Autorisasjonssøknad med vedlegg 
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Miljødirektoratet 
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