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Sak 2022/30: Ferdselsteller Stangnes
Bakgrunn
Kragerø Turlag har fått tilskudd på kr. 40.000 til kjøp av en ferdselsteller, og ønsker å sette
opp en teller ved stien nedenfor parkeringsplassen som fanger opp besøkende til Stangnes
og de som går kyststien mot Vestre Rødal.
Etter forslag fra forvalter har turlaget etablert kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) som
har anbefalt type teller og som kan montere og sette utstyret i drift.
Den norske turistforening, som turlaget er medlem av, har et eget system for lagring og
presentasjon av tellerdata. Forvalter har anbefalt at telleren knyttes opp til systemet til SNO,
på samme måte som tellerne på Jomfruland, som har fungert bra de siste par årene og som
SNO har god service på å levere oversikter fra.
Turlaget har tre alternative plasseringer, to inne i nasjonalparken og et utenfor:
-

Rett etter nasjonalparkens informasjonspunkt
På venstre side av stien på fjellgrunn
Rett før brua der kyststien går til Vestre Rødal

Forvalter har anbefalt at telleren monteres i stativet til nasjonalparkens infopunkt på
parkeringsplassen der stien begynner. Infopunktet er klarert i Kragerø kommune i byggesak,
og med den plasseringen trengs det ikke tillatelse fra nasjonalparken.
Kragerø turlag ønsker at nasjonalparken eller Miljødirektoratet dekker driftskostnadene når
turlaget tar investeringen.
For turlaget er det vesentlig at de får lett tilgang til registreringene.
Forvalters vurdering
Stangnes er mye brukt store deler av året og inntrykket er at bruken øker. Bygningene er
antikvarisk restaurert, nytt toalettanlegg står ferdig før sommeren, Stangnes inngår i
informasjonen om Ro- og padleleden, Geoparken har guidede befaringer og nasjonalparken
har infopunkt og sitteplass med bålpanne.
For flere parter er det behov for å kjenne besøksmønsteret bedre og å følge utviklingen
framover.
Når det gjelder driftsutgifter, foreslår forvalter at Miljødirektoratet ved SNO anmodes om å
dekke det. De har et etablert, forholdsvis stort system der kostnadene ved en ekstra teller
antakelig er lavere enn i et mindre system.

Innstilling
Styret ser at det er behov for å kjenne besøksmønsteret på Stangnes bedre og å følge
utviklingen framover.
Ferdselstelleren bør i utgangspunktet plasseres sammen med nasjonalparkens
informasjonspunkt, da det gir færre innretninger og ikke krever offentlige tillatelser.
Statens naturoppsyn anmodes om å sørge for montering, igangsetting og drift av telleren,
samt lagring og presentasjon av data.
Statens naturoppsyn anmodes også om å dekke driftsutgiftene.
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