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Sak 2021/6:  Søknad om tillatelse til motorferdsel 29/323 Jomfruland 

Bakgrunn 

Bjarne Corwin har 27.01.21 søkt om tillatelse til motorferdsel med personbil på Hovedveien 

til og fra egen hytte på eiendommen 29/323 på Sandbakken. Søknaden gjelder 

persontransport og varetransport. Transporten er begrunnet med helsemessige behov. Han 

har også søkt om transport av stein med liten traktor til vedlikehold av steingjerde i 

eiendomsgrensen til 29/5 Øytangen, hentet fra sted anvist av forvalter. 

Corwin har fra 2015 til 2019 hatt tillatelse til transport med personbil på Hovedveien, gitt etter 

reglene for tidligere Jomfruland landskapsvernområde. Tillatelsen har vært begrenset til åtte 

turer pr. år. Han har fra 2015 også hatt tillatelse til uttak av stein fra rullesteinstranda til 

vedlikehold av steingjerdet og transport av stein med liten traktor. 

På bakgrunn av at retningslinjene til verneforskriften ikke åpner for å gi tillatelse til uttak av 

stein til andre formål enn til steingjerder i regi av eier av landbrukseiendom eller dyreeier i 

forbindelse med beiting i landbruket, har Corwin etter forslag fra forvalter sagt seg villig til å 

hente stein på anvist sted. I forbindelse med restaurering av steingjerder på Øytangen, ligger 

det en del stein i Plommehagen og det kan bli overskuddstein fra arbeidene med nytt anlegg 

med tårn og oppgradering av sti gjennom Hassellunden. 

Myndighet 

Motorferdselsaker er i utgangspunktet delegert til forvalter, men ettersom dette er første sak 

som inkluderer uttak av stein, fremmes saken for styret. 

Forholdet til verneforskriften og naturmangfoldloven 

Etter forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark § 9 er motorisert ferdsel forbudt. 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til blant annet: § 9 c) Motorferdsel i 

forbindelse med transport av materialer og utstyr til vedlikehold og byggearbeid på 

bygninger, brygger, steingjerder og lignende. d) Motorferdsel for annen nødvendig transport 

av varer og utstyr til hytter som ligger i nasjonalparken eller som har sin eneste adkomst 

gjennom den. e) Motorferdsel langs etablerte stier for varig bevegelseshemmede til egen 

fritidsbolig. 

Når det gjelder uttak av stein gir § 3h denne adgangen uten å innhente tillatelse: Uttak av 

stein til vedlikehold av steingjerder på landbrukseiendommer på Jomfruland og til gravsteiner 

i samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen. Retningslinjer til § 3.h: Adgangen til uttak 

av stein til steingjerder er begrenset til å gjelde eier av landbrukseiendom eller dyreeier i 



forbindelse med beiting i landbruket. Grunneier eller den grunneier gir tillatelse kan ta ut stein 

til steingjerder på Jomfruland fra rullesteinstranda under stormflomålet. Uttak et skal fordeles 

over et område som er stort nok til at det ikke gir synlige endringer i overflateformen. Det 

innebærer at det ikke er tillatt med konsentrert uttak, hverken maskinelt eller manuelt. 

Forvalters vurdering  

Forholdet til miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven 

§ 8 om kunnskapsgrunnlaget:  

Det er generelt god kunnskap om naturverdiene langs Hovedveien på Jomfruland som for 

det meste blir brukt til fots eller med sykkel, men som også har noe motorferdsel. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, og § 9 om føre-var-prinsippet kommer ikke 

til anvendelse. 

§ 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning:  

Det er få hytter i nasjonalparken eller hytter som har sin eneste adkomst gjennom den. Mulig 

samlet belastning vurderes til å være liten.  

§ 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  

Under forutsetning av at kjøringen ikke skjer under teleløsning, er det lite sannsynlig at 

kjøringen vil gi miljøskader som må utbedres. Skulle skader likevel oppstå, vil den som har 

tillatelsen være økonomisk ansvarlige for å utbedre dem. 

Konkret vurdering 

Det er et forvaltningsmål å begrense kjøring på Hovedveien for å opprettholde opplevelsen 

av ro og stillhet og at kjøring som tillates skal være nødvendig, noe som er tilfelle i denne 

saken.  

Kjørespor og forstyrrelse av dyreliv er vanligvis i liten grad tema på Hovedveien hvis kjøre-

aktiviteten er begrenset.  

Corwin har ikke søkt om et spesifisert antall turer til transport av varer og personer, men 

forvalter antar at videreføring av antall turer i tillatelsen fra 2015 er relevant. 

Steingjerdet mellom eiendommene 29/323 og 29/5 er blant de best vedlikeholdte 

steingjerdene på Jomfruland, antakelig fordi Corwin jevnlig har holdt det vedlike. Gjerdet 

ligger inntil Hovedveien med direkte innsyn og har verdi både som landskapselement og som 

formidler av kulturtradisjon med bygging av steingjerder. Gjerdet har også funksjon som 

husdyrgjerde, men i regi av nasjonalparken er funksjonen forsterket med et elektrisk gjerde 

på siden mot Hovedveien, med gjerde-materiell som ikke reduserer opplevelsesverdien av 

steingjerdet vesentlig. Forvalter har registrert at steingjerdet på 29/323 er noe skadet, men 

ikke i et omfang som vil kreve mye ny stein til reparasjon. 

Innstilling 

Bjarne Corwin gis tillatelse til motorferdsel med personbil på Hovedveien for transport av 

personer og varer til og fra egen hytte på eiendommen 29/323. Tillatelsen gjelder inntil 8 

turer pr. år fra og med 2021 til og med 2024. Tillatelsen er hjemlet i verneforskriften § 9 punkt 

d) og e). 

Corwin gis også tillatelse til motorferdsel med liten traktor for transport av stein til vedlikehold 

av steingjerde mellom eiendommen 29/323 og 29/5. Steinen skal hentes på sted anvist av 



forvalter. Tillatelsen. Tillatelsen er hjemlet i verneforskriften § 9 punkt c) og gjelder fra og 

med 2021 til og med 2024. 

Tillatelsene er gitt på følgende vilkår: 

1. Kjøring for transport av personer og varer skal skje på Hovedveien. 

2. Tillatelsene skal tas med under kjøringen og vises fram på forespørsel fra Politi, Statens 

Naturoppsyn eller grunneier. 

Det må i tillegg innhentes tillatelse fra grunneier. Det gis tillatelse til kjøring på den delen av 

Hovedveien som ligger på statens eiendom 29/5 Øytangen. Eier av 29/6 Hasselgården er 

Kari Nicolaysen. 

Behandling 

Viggo Nicolaysen foreslo at nasjonalparken har et lett tilgjengelig lager med stein nord på 

Jomfruland til bruk i slike sammenhenger. 

Vedtak  

Bjarne Corwin gis tillatelse til motorferdsel med personbil på Hovedveien for transport av 

personer og varer til og fra egen hytte på eiendommen 29/323. Tillatelsen gjelder inntil 8 

turer pr. år fra og med 2021 til og med 2024. Tillatelsen er hjemlet i verneforskriften § 9 punkt 

d) og e). 

Corwin gis også tillatelse til motorferdsel med liten traktor for transport av stein til vedlikehold 

av steingjerde mellom eiendommen 29/323 og 29/5. Steinen skal hentes på sted anvist av 

forvalter. Tillatelsen. Tillatelsen er hjemlet i verneforskriften § 9 punkt c) og gjelder fra og 

med 2021 til og med 2024. Nasjonalparken tar sikte på å ha et lett tilgjengelig lager med 

stein nord på Jomfruland til bruk i slike sammenhenger. 

Tillatelsene er gitt på følgende vilkår: 

1. Kjøring for transport av personer og varer skal skje på Hovedveien. 

2. Tillatelsene skal tas med under kjøringen og vises fram på forespørsel fra Politi, Statens 

Naturoppsyn eller grunneier. 

Det må i tillegg innhentes tillatelse fra grunneier. Det gis tillatelse til kjøring på den delen av 

Hovedveien som ligger på statens eiendom 29/5 Øytangen. Eier av 29/6 Hasselgården er 

Kari Nicolaysen. 

Utskrift til  

Bjarne Corwin 
 
 
 
 


