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Møteinnkalling

UtVal9= Færder nasjonalparkstyre
Møtested: Nasjonalparksenteret
Dato: 05.12.2018
Tidspunkt: 14:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.  99 74 42  25. vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
Eventuelle kommentarer til protokollen fra forrige møte oversendes sekretariatet.



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Sak 21/18

Sak 22/18

Sak 23/18

Sak 24/18

Sak 25/18

Sak 26/18

Innhold Lukket

Godkjenning av innkaliing og protokoll fra
forrige møte

Referatsaker

a. klageavgjørelse Burøy

Delegerte saker

a. Snøball  film, opptak fra Drone

Vedtakssaker

a. Færder nasjonalparkkommune

b. Beitekoordinator2019
c. Besøksstrategien, veien videre

d. Oppsyn, vannscooter mv.

e. foreløpig budsjett, prognose 2019

lnformasjonssaker

Ny forvalter, prosess
Seminar Frisk Oslofjord
Krafttak for kysttorsken
Helhetlig plan for Oslofjorden
Demonstrasjon for tur-app for Færder
regionen

Orientering fra Bente Moldvig

- Tur-app
-  Nytt fra besøkssenteret

FDP-9.5?”

Eventuelt

Arkiv-

saksnr

2003/1055

2003/1055

2003/1055

2018/5027

2003/1055

2003/1055
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FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 11.09.18  - PROTOKOLL

Tid:  0900  -  1530
Sted: Besøkssenteret  +  befaring

Til stede:

Roar Jonstang (leder)

Tone Skalpe Bjørnli

Bente K. Bjerke

Richard Fossum

Kåre Pettersen

Sak  15/18  Godkjenning av  innkalling og protokoller

Behandfingz

Innkalling og protokoller ble godkjent.

Sak  16/18  Referatsaker

Behandüng:

Sakene ble tatt til etterretning. Styret ber om at Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord

blir hovedsaker på desembermøtet.

Sak  17/18  Delegerte saker
Behandfing:

Sakene ble tatt til etterretning.

Sak  18/18  Vedtakssaker

0  Utvidelse  av  ridesti  i  Moutmarka

Behandhngz

Styret sluttet seg enstemmig til innstilling fra forvalter.

0  Fredning av  kysttorsken, høringsuttalelse

Behandfingz

Styret sluttet seg enstemmig til innstilling fra forvalter.

0  Organisering av beítedrift og slått i nasjonalparken

Behandfing:

Styret sluttet seg enstemmig til innstilling fra forvalter.

Sak  19/18  Informasjonssaker
Behandhngz

Styret tok saken til etterretning. Styret ber om å få demonstrert TurApp i neste styremøte.

«ll



Etter møtet hadde styret befaring på Østre Bolæren, Mellom Bolæren, Hvaiø og Hdverket.
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FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 15.10.18  -  PROTOKOLL

Saksframlegg og doumenter sendt styret via mail.

Tilbakemelding er mottatt fra alle styrets medlemmer:

Roar Jonstang (leder)

Tone Skalpe Bjørnli

Bente K. Bjerke

Richard Fossum

Kåre Pettersen

Sak  20/18 Søknad  fra  Multikonsult  på  vegne  av  Kystverket om prøveboring i sjøbunn ved

Leistein og Reieren, Færder nasjonalpark. Vedlagt.

Behandling:

Styret sluttet seg enstemmig til vedlagte innstilling fra forvalter.
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Tønsberg byggteknikk
Østbyveien 26
3132 HUSØYSUND Trondheim, 14.09.2018

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler:
[Deres ref.] 2018/6944 Hege Langeland

Avgjørelse  i  klagesak - rivning av anneks  og oppføring av
nytt anneks i Færder nasjonalpark

Miljødirektoratet opprettholder Færder nasjonalparkstyre sitt vedtak
04.05.2018. Det gis avslag på søknad om riving og oppføring av nytt anneks.
Tiltaket er vurdert å være i strid med verneformålet og det er derfor ikke
hjemmel for tiltaket i naturmangfoldloven § 48. Klager gis ikke medhold.

Vi viser til klage 03.05.2018 fra Tønsberg byggteknikk på Færder nasjonalparkstyre sitt vedtak
05.04.2018. Klagesaken ble oversendt til direktoratet fra nasjonalparkstyret 19.06.2018.

Sakens bakgrunn
Tønsberg byggteknikk søkte 28.08.2017 om å rive eksisterende anneks og oppføre nytt anneks lengre
fra sjøen og nærmere annen eksisterende bygning. Det er presisert at annekset er i så dårlig teknisk
stand at det vil være uforholdsmessig tidkrevende og kostbart å rehabilitere bygget. Det er også vist
til at nytt bygg vil bli liggende mer i le/bak mer vegetasjon, noe som gjør det mindre synlig fra
stranden og sjøen.

Færder nasjonalparkstyre har i møte 05.04.2018 fattet vedtak hvor søknad om rivning og oppbygging
av nytt anneks avslås etter forskrift FOR-2013-08-23-1029 om vern av Færder nasjonalpark § 4 og
naturmangfoldloven § 48.

Nasjonalparkstyret fant at søknaden måtte vurderes etter naturmangfoldloven 5 48 ettersom aktuell
bestemmelse i verneforskriften om riving og gjenoppbygging av bygninger bare gjelder når ny
bygning skal gjenoppføres med samme areal. l foreliggende sak, økes bruksarealet
(BRA) fra tidligere 39,5 m2 BRA til omsøkt 71,6 m2 BRA, en netto økning på 32,1 m2 BRA. Samlet
bebygd areal (BYA) kes imidlertid ikke da omsøkt ny bygning har to etasjer. Nasjonalparkstyret la
videre følgende til grunn:

"Nasjonalparkforvaltningen er enig i at tiltaket ikke medfører direkte negative konsekvenser for
naturmangfoldet eller økosystemet i området. Det er ikke registrert naturverdier som vil skades.
Nasjonalparkforvaltningen mener imidlertid at tiltaket kan gi negative virkninger på lenger sikt.
Under «samlet belastning» etter naturmangfoldloven § 10, skal virkningen av rimelig
forventning til likebehandling av lignende søknader i nasjonalparken vurderes.

Det vises i denne sammenheng til retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter

Postadresse: Postboks 5672, Tor-garden, 7485 Trondheim l Telefon: 03400/73 58 05 00 i Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: www.miljødirektoratet.no l Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim l Grensesvingen 7, 0661 Oslol
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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naturmangfoldlovens § 48 fra Klima- og miljødepartementet, datert 02.03.2015. Det heter her at
presedensvirkningen skal være reell og så  konkret som mulig, og skal vurderes opp mot
sannsynligheten for at lignende tiltak vil bli fremmet i fremtiden. Videre må konsekvensene for
nasjonalparken vurderes ved at de lignende sakene får samme utfall. Her må det hensyntas at
terskelen for inngrep i nasjonalparker er høy.

Nasjonalparkstyret gjorde følgende vurdering etter naturmangfoldloven § 48:

"Nasjonalparkforvaltningen er enig i at en samling av bygningsmassen lengre tilbaketrukket fra
sjøen fremstår som positivt. Dette er gunstig i forhold til flere verneformål, særlig
skjærgårdslandskapet og friluftsinteressene. Kommunens administrasjon peker på at rivingen
medfører redusert bebygd areal, men av søknaden fremgår at samlet bebygd areal ikke endres av
tiltaket, idet annekset som skal rives har samme grunnflate som annekset som skal oppføres.

imidlertid sk l nytt anneks oppføres i to etasjer, mot kun en etasje i bestående anneks. Det
betyr at bruksarealet økes til BRA 71,6 m2 mot tidligere BRA 39,5 m2. Nytt anneks får dermed
en størrelse som langt på vei får karakter av en selvstendig bruksenhet og ikke et mindre
soveanneks som i dag. Tiltaket kan derfor bidra til en økt bruk av eiendommen, og gi uheldig
presedensvirkning for tilsvarende søknader andre steder i nasjonalparken, hvor det ligger
omlag 100 fritidsboliger. Slike søknader er mange steder hyst reelle, og kan medføre en
vesentlig økt samlet bruk av fritidsboligene, med negative konsekvenser for naturmiljø i form av
økt ferdsel og slitasje. Dette vil være i strid med verneformålet, hvor det i verneforskriftens § 1
heter at det skal legges vekt på å bevare et større naturområde med arter, bestander og
naturtyper, og som i dag er uten tyngre naturinngrep.

Spørsmålet om økt bruksareal og det nye anneksets karakter av selvstendig bruksenhet er ikke
spesifikt drøftet i koriiriiuneris administrative vurderinger' av tiltaket, slik det forelå som grunnlag
for forberedelsen av saken til nasjonalparkstyret. Da nasjonalparkforvaltningen kom til annen
konklusjon enn kommunen i saken, ble spørsmålet om bruksareal tatt opp med kommunen
under saksforberedeisen. Saken ble også drøftet med Fylkesmannen som senere skal avgi
faglig råd til kommunen da tiltaket krever dispensasjon etter plan - og bygningsloven. Etter
nærmere administrativ vurdering har Færder kommune meddelt at de nå deler
nasjonalparkforvaltningens syn, og at tiltaket ikke bør anbefales under henvisning til den store
økningen i bruksarealet. Kommunen vil ettersende sin reviderte vurdering. Tilsvarende har
Fylkesmannen meddelt at de deler nasjonalparkforvaltningens syn, og at de vil fraråde
dispensasjon i sitt faglige råd til kommunen.

Nasjonalparkforvaltningen kan etter dette ikke anbefale tiltaket som omsøkt, hvor hensynet til
presedensvirkning og økt samlet belastning i nasjonalparken veier tungt. En løsning basert på
riving av bestående anneks som omsøkt, og oppføring av nytt anneks i kun en etasje på
samme sted som omsøkt, vurderes som akseptabelt i forhold til verneforskriften. Det samme
gjelder dersom bestående anneks rives som omsøkt, og at tilsvarende bygningsmasse
oppføres som tilbygg på eksisterende hovedbygning. Dette vil i så fall samsvare med
behandlingen av søknaden om tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gbnr. 136/1 Lindholmen,
som nasjonalparkstyret godkjente i møte 06.12.2017."

Andre innkomne merknader

Tjøme kommune har også gjort noen forhåndsvurderinger i saken før oversendelse av saken til

nasjonalparkstyret. Det vises til kommunes brev 24. januar 2018 hvor kommuneutviklingssjefen er

av den oppfatning av at fordelene ved å innvilge dispensasjon fra LNF-formålet etter plan- og

bygningsloven klart er større enn ulempene.

Klagers anførsler

Tønsberg byggteknikk påklaget vedtaket i brev 03.05.2018. I klagen er følgende anført:
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ø Saksbehandlingen: Det stilles spørsmål om når nasjonalparkstyret har mottatt innstillingen

fra Tjøme kommuneadministrasjon og om de har fått seg forelagt hele innstillingen. Det

vises til at kommuneadministrasjonen er av den klare oppfatning av at fordelene ved å

innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene (brev 24.01.2018). Det er ikke fremlagt

noen annen vurdering fra kommunen og det stilles derfor spørsmål ved at det i

saksfremlegget fremgår at "Nasjonalparkforvalter har etter styremøte mottatt skriftlig

bekreftelse fra Færder kommune om at saksfremlegget er i tråd med kommunens

vurdering". Det er også feil i saksfremlegget ettersom kommunen peker på at riving vil

medføre redusert privatisert areal.

ø Hjemmel for avslaget: Det stilles spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for avslaget. Det kan

ikke sees at tiltaket vil skape noen negativ presedensvirkning verken i form av økt

belastning på naturmiljø eller at det er i strid med verneformålet.

ø Verneformålet må anses ivaretatt og forbedret da omsøkte tiltak vil redusere det

privatiserte området i nærheten av strandsonen og allmenheten gis med dette større

anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt

friluftsliv.

ø Etter målereglene i Tek 17. og kommuneplanens bestemmelse så er det BYA som legges til

grunn for om en bygning er i samme størrelse eller ikke. Det omsøkte tiltaket er innenfor

alle måleregler etter kommuneplanens bestemmelser for området og det vil ikke bli noen

økt utnyttelse ved godkjenning av tiltaket.

ø Ettersom eksisterende bygningsmurer er tenkt brukt vil tiltaket medvirke til mindre

privatisering.

ø Rimelighetsbetraktninger: det er urimelig å konkludere med at tiltaket medfører økt bruk.

Den familien som eier annekset og har eid det i generasjoner vil få bedre plass og ikke

lenger sove like trangt, samt få bedre innemiljø og forbedret energieffektivitet

sammenlignet med idag. Antallet sengeplasser øker fra 5 til 5 eller  6  plasser i det nye

bygget. Det er feil og urimelig å legge stor vekt på at det omsøkte tiltaket medfører økt

bruk. Og om det stemte, ville det vært i konflikt med nasjonalparkstyrets hjemmesider der

man ønsker å tilrettelegge for mange.

ø Besøksstrategien for Færder nasjonalpark legger opp til at mange mennesker skal kunne

nyte godt av området. Når avslaget begrunnes med økt bruk og belastning på naturmiljøet,

faller dette på sin egen urimelighet ettersom rivning av eksisterende anneks innebærer

konsentrert bruk i et område som ligger lengre unna sjøen og som allerede er bebygd.

Nasjonalparkstyrets vurderinger
Nasjonalparkstyret viser til at kommunens vurdering ikke er en innstilling til nasjonalparkstyret
ettersom innstilling til nasjonalparkstyret utformes av nasjonalparkforvaltningen etter
verneforskriften for nasjonalparken. Styret viser videre til at det er en arbeidsrutine at søknader
først sendes kommunen som administrativt vurderer saken etter naturmangfoldloven 57 og etter
plan- og bygningslovens bestemmelser for å sikre en rasjonell behandling og best mulig samordning.
Kommunens vurdering har ingen formell rolle i nasjonalparkstyrets behandling og styret står fritt til
å fatte vedtak etter verneforskriften uavhengig av dette. Det er videre pekt på at dialog mellom
kommuneadministrasjonen og nasjonalparkforvaltningen er vanlig og bidrar til god samordning og
rasjonell behandling. Det er videre påpekt at det i saksfremlegget er angitt at "rivingen medfører en
samling av bygningsmassen og et redusert bebygd areal".

Styret mener presedensvurderingen er tilstrekkelig utredet i saksfremlegget og mener økt
bruksareal vil ha negativ presedensvirkning for tilsvarende saker i nasjonalparken.
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Styret påpeker at utvidelse av hyttebebyggelse ikke omfattes av målsettingen om tilrettelegging for
friluftsliv. Bygging av nytt anneks i to plan vil medføre betydelig økt bruksareal og gi annekset
karakter og potensiale som en selvstendig bruksenhet. Styret viser til at dette ikke er i tråd med
vedtakspraksis  i  skjærgården generelt og i nasjonalparken. Det sentrale i denne saken er tiltakets
presedensvirkning for tilsvarende søknader andre steder i nasjonalparken, hvor det ligger om lag
100 fritidsboliger.

Lovgrunnlaget
Søknaden skal behandles etter forskrift 2013-08-23-1029 om vern av Færder nasjonalpark. Etter
forskriften § 1 er formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark å bevare et større
naturområde med representative økosystemer ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på
landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre
naturinngrep. Etter §  3  pkt. 1.1 er området vernet mot inngrep som bl.a. rivning av bygninger og
oppføring av nye bygninger.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til rivning av bygninger, anlegg og
u‘.—..-..-nI-.-u'.-..<.-..- an (11.1-\r\I\I\r\‘rIv-I.r\rI 5l] r\\II\ naar' fammfl fl-fivv-Alffl nn «Fay 1--5l-urn-\ru  krnlz  HF  R  1 nlA-  1  T! .ed
IIIIIIc\.IIIII5cI V5 SJCIIUPPIIII  III5 uv nyt Incu ouullnu: JUUIlCl)C V5 IUI  JUIIIIIIC ulun, J1.  J  J  pru.. n.:  \.;.

Etter naturmangfoldloven § 48 kan det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Miljødirektoratets vurdering
Miljødirektoratet er klageinstans i saken og kan prøve alle sider av saken, jf. forvaltningslova § 34.
Klageinstansen kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det opprinnelige vedtaket og sende
saken tilbake til ny behandling i førsteinstansen. `v'i finner at saken er tilstrekkelig opplyst jf.
forvaltningsloven § 33.

ivliljødirektoratet legger til grunn at tiltaket både krever tillatelse etter plan- og bygningsloven og
verneforskriften for Færder nasjonalpark. Det er to separate forvaltningsmyndigheter for disse
regelsettene. Nasjonalparkstyret skal gjøre egne vurderinger etter verneforskriften, mens
kommunen skal vurdere plan- og bygningslovens bestemmelser. Etter naturmangfoldloven § 48
tredje ledd følger det at trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet
lowerk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først
fattes etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller
forvaltningsmyndighetens samtykke. Dette innebærer at hovedregelen er at søknaden behandles
etter verneforskriften først, men at myndighetene kan avtale en annen behandlingsmåte.
Miljødirektoratet ser at det kan være hensiktsmessig at enkelte underliggende spørsmål vurderes av
kommunen først, så lenge nasjonalparkstyret gjør en egen og selvstendig vurdering basert på
verneforskriften. Miljødirektoratet legger til grunn at det er opp til kommunen og
nasjonalparkstyret å finne en rasjonell og effektiv saksbehandlingsprosedyre. Miljødirektoratet kan
ikke se at det foreligger feil i saksbehandlingen når det gjelder dette spørsmålet.

Miljødirektoratet legger videre til grunn at bestemmelsen i forskrift om vern av Færder nasjonalpark
§  3  pkt. 1-3 e) gjelderi tilfeller der en ønsker å rive en bygning og skal gjenoppbygge en ny bygning
med samme areal. Direktoratet er enig med nasjonalparkstyret i at oppføring av en ny bygning med
en ekstra etasje som innebærer en økning i BRA fra 39,5 m2 til 71,6 m2 faller utenfor det
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til etter denne bestemmelsen. Det er således
naturmangfoldloven § 48 som må vurderes i saken.

Etter naturmangfoldloven § 48 kan det gis tillatelse når tiltaket ikke strider mot verneformålet og
det ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Det fremgår av lovforarbeidene at dette er en
snever unntaksbestemmelse som gjelder for bagatellmessige inngrep og dette følger også av
vilkårene i § 48. Selv om vilkårene anses for oppfylt, beror det på forvaltningens skjønn om
dispensasjon skal gis.
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I Miljødirektoratets Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter fremgår følgende om
bestemmelsen: Det følger av forarbeidene til naturmangfoldloven at den generelle
dispensasjonsbestemmelsen  i  5  48  ikke kan  anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i
vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller
spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Naturmangfoldlovens miljørettsprinsipper skal legges til grunn som retningslinjer, jf.
naturmangfoldlovens § 7. Direktoratet viser til nasjonalparkstyrets vedtak hvor prinsippene er
vurdert og hvor prinsippet om samlet belastning (naturmangfoldloven § 10) har fått betydning for
utfallet i saken. Miljødirektoratet viser til de vurderingene som er gjort av nasjonalparkstyret.

Nasjonalparkstyret har kommet til at tiltaket er i strid med verneformålet fordi det legger
grunnlaget for en utvikling i nasjonalparken som er i strid med å bevare verdienei nasjonalparken.
Det er vist til at det er omlag 100 hytter i nasjonalparken og at en tillatelse vil kunne gi presedens
for fremtidige saker. Miljødirektoratet er enig i at en tillatelse til det omsøkte tiltaket vil kunne gi
uheldig presedens for senere saker. Dersom det gis tillatelse til å erstatte en-etasjers anneks/hytter
med anneks/hytter over to etasjer, vil dette kunne være ønskelig også for andre hytteeiere i
nasjonalparken.

Miljødirektoratet legger til grunn at en økning av bygningsmasse generelt kan føre til økt bruk på
sikt, men mener dette ikke er avgjørende for saken.

Miljødirektoratet legger derimot til grunn at det vil være i strid med verneformålet å gi tillatelser
som legger grunnlaget for en utvikling hvor bygningsmasse økes og blir mer dominerende i
nasjonalparken. Dispensasjon til ombygging som omsøkt vil som nevnt kunne gi presedens for
fremtidige saker som på sikt vil kunne medføre en endring av bygningsmassen i området. En endring
hvor anneks i større grad blir selvstendige hytter og eventuelt der flere hytter får to etasjer, vil
kunne få betydning for landskapsbildet i nasjonalparken ettersom slike bygninger gjerne blir mer
dominerende i landskapet. Det vises til at verneformålet er å ivareta naturområdet med særlig vekt
på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre
naturinngrep.

Miljødirektoratet ser at tiltaket medfører at bygningsmassen samles på ett sted og ser at dette kan
være positivt for verneformålet. Vi har merket oss at nasjonalparkstyret er positiv til riving og
gjenoppbygging så lenge nytt anneks oppføres som omsøkt i en etasje eller som tilbygg på
hovedbygningen.

Ettersom Miljødirektoratet finner at tiltaket vil være i strid med verneformålet er vilkårene for å gi
dispensasjon etter § 48 ikke oppfylt. Miljødirektoratet har derfor funnet at nasjonalparkstyrets
vedtak må stadfestes.

Vedtak

Miljødirektoratet opprettholder Færder nasjonalparkstyre sitt vedtak 05.04.2018 om avslag på

søknad om riving og gjenoppbygging av anneks, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.
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DIREKTORATET

Direktoratets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Hege Langeland

seniorrådgiver

Olav Nord-Varhaug

seksjonsleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Saksfremlegg

Færder
nasjonalpark

Arkivsaksnr: 2018/5072-0

Saksbehandler:  Sigurd Anders  Svalestad

Dato: 04.10.2018

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nasjonalparkforvalter  på  delegert  myndighet

Færder  nasjonalpark -tillatelse til opptak av film fra drone for Snøball
film AS

Forslag til vedtak

Nasjonalparkforvalter gir Snøball Film AS, under  henvisning til naturmangfoldloven  §  48,
dispensasjon fra verneforskriften  § 3  punkt 7.2 for å lage frlmopptak fra  Færder  Nasjonalpark  med
drone.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
-  Tillatelse gjelder fra 8. oktober til og med 30.november  2018

-  Snøball Film AS rapporterer resultatet til  Færder  nasjonalpark innen 10. desember  2018.

Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen  er  tre uker etter at vedtaket  er  mottatt.
Eventuell klage sendes nasjonalparkstyret.

Bakgrunn
Snøball Film AS skal  gjøre  filmopptak fra Oslofjorden for Miljødirektoratet. Filmen skal brukes til
innledning av en konferanse om interessekonflikter i fjorden. Søker skriver blant annet: «Vi ønsker
også  å  benytte oss av  drone, for  å  filme oversiktsbilder av denne delen av fjorden, og søker dermed
om dispensasjon for dronefilming. Opptakene vil i tilfelle gjøres i løpet av to dager, i tidsrommet uke
41, 42, 43 eller  44.»

Grunnlaget for avgjørelsen
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften og etablert
praksis. Denne myndigheten  er  delegert fra Nasjonalparkstyret.
En del av Verneforskriftens formålsparagraf er slik: «Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret
opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluflslív, med liten grad av
teknisk tilrettelegging»
Verneforskriftens  § 3  pkt.  7.2  setter  forbud  mot unødvendig støy i nasjonalparken, herunder bruk av
modellfly og lignende, se også verneforskriften  § 3  pkt. 3.1. Dispensasjon kan gis etter
naturmangfoldloven  §  48. Avgjørende her  er  at tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og
ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket skal også vurderes etter naturmangfoldloven
§§ 8 til 12.



Vurdering
Informasjon om, og bruk av eksempler fra nasjonalparken til  â  belyse interessekonflikter i

Oslofjorden, kan øke muligheten for bedre forvaltning av Oslofjorden som helhet. Forstyrrelsene av
flyvningen er kortvarig. Selv om dronen gir noe støy og kan påvirke fugl, er de negative effektene
små på denne tiden av året. Tiltaket er ikke i strid med verneformâlet, og påvirker ikke

verneverdiene i nevneverdig grad. Droneflygningen vurderes som godt nok opplyst. Teknologi og
metode er velkjent. Denne vurderingen gir ikke presedens for skadelig bruk av drone i

nasjonalparken. Kravene i naturmangfoldloven  §§ 8-12 ansees ivaretatt.

Konklusjon
Nasjonalparkforvalter gir Snøball Film AS, under henvisning til naturmangfoldloven  §  48,

dispensasjon fra verneforskriften  § 3  punkt 7.2 for  å  lage en filmopptak fra Færder Nasjonalpark

med drone.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:

-  Tillatelse gjelder fra 8. oktober til og med 30.november 2018

— Snøball Film  AS  rapporterer resultatet til Færder nasjonalpark innen 10. desember 2018.

Klageadgang:

Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt.
Eventuell klage sendes nasjonalparkstyret

i:
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Færder
nasjonalpark

Dato:21.11.18

Færder  som nasjonalparkkommune

Hva saken gjelder

Færder kommune har besluttet å søke Miljødirektoratet om å bli nasjonalparkkommune.

Ofte dekker nasjonalparkene store deler  av  en kommunes arealer og er på den måte viktige

for vertskommunen. Nasjonalparkene representerer landets mest verdifulle naturområder

og det er knyttet mange utfordringer til dette som berører samfunnet rundt. For en marin

nasjonalpark er det viktig hvordan samfunnet rundt arbeider med miljøspørsmål, for

eksempel avfallshåndtering og utslipp av miljøgifter, næringssalter og jordmasser til vann.

Dette berører derfor vertskommunens mht. målsettinger i styringsdokumenter,

investeringer, anskaffelser og drift.

Nasjonalparkene har også en sentral rolle i landets reiseliv. Utvikling av et bærekraftig

reiseliv vil også være en sentral ting i en nasjonalparkkommune.

Færder kommune har invitert nasjonalparkforvaltningen til et samarbeid om disse

spørsmålene.

Vurdering

Det er positivt at Færder vil søke om å bli nasjonalparkkommune. Nasjonalparken

representerer den største delen av kommunens areal. Sammenhengen mellom

miljøtilstanden i fjorden vår og aktivitetene på landsiden er åpenbar.

I vårt område må vi forvente en viss utvikling av reiselivet i tiden framover. Ã være i forkant

av en slik utvikling med å tilrettelegge for et miljøvennlig reiseliv som ikke ødelegger selv

attraksjonen, er viktig.

Det er i dag et tett og godt samarbeide mellom nasjonalparken og kommunen. Etablering av

Færder som nasjonalparkkommune vil styrke samarbeidet ytterligere og gi en mer robust

forvaltning.

Det forrige nasjonalparkstyret behandlet i desember 2017 en sak med tittel «Utslippsfri

nasjonalpark». Initiativet kom fra styret selv. Saksframstillingen til styret vedlegges og

illustrer flere aktuelle oppgaver for en nasjonalparkkommune. Saken er tidligere sendt over

til kommunen og ligger der til oppfølging.



Anbefaling

Nasjonalparkstyret ser positivt på at Færder ønsker å bli nasjonalparkkommune. Styret viser

til sak fra styret om «Utslippsfri nasjonalpark» som tidligere er oversendt kommunen. Styret

ber om at nasjonalparkforvalter går inn i et samarbeid med Færder kommune i planlegging

av status som nasjonalparkkommune.



Strandli, Bjørn

Fra: Else Marie Heireth Jørgensen

<else.marieheirethjorgensen@faerder.kommune.no>
Sendt: 16. november 2018 12:23
Til: Bjørn Strandli ('fmvebvs@fylkesmannen.no') ('fmvebvs@fylkesmannen.no')

Emne: VS: samarbeidsutvalg

Fra: Else Marie Heireth Jørgensen
Sendt:  fredag 16. november 2018 12:21
Til:  bjorn.strandli@fmve.no
Kopi:  Toril Eeg (toril.eeg@faerder.kommune.no); Ronny Meyer; 'bente@ferdernasjonalparksenter.no'
Emne: samarbeidsutvalg

Hei Bjørn

Vi har hatt en diskusjon internt angående forpliktelsene som følger av vår søknad om å bli nasjonalparkkommune og

vil ta initiativ til opprettelse av et samarbeidsutvalg. Et slikt utvalg vil være nyttig for å koordinere kommunens og

nasjonalparkforvaltningens innsats på ulike områder og prioritere felles oppgaver knyttet til parken og randsonen. (

Skilting som nå utredes er et godt eksempel på en slik oppgave).

Vi er også opptatt av krav som stilles når det gjelder å ivareta besøkende. Miljødirektoratet forventer at

nasjonalparkkommunen skal være en aktiv pådriver og tilrettelegger for å høyne kvaliteten i den såkalte

kundereisen, og ha tett dialog med kommersielle og ikke-kommersielle aktører.

Vi hører gjerne dine synspunkter på dette og på hvem som eventuelt bør delta i et samarbeidsutvalg.

Med vennlig hilsen

Mie Heireth Jørgensen

Rådgiver

Rådmannens stab

Mobil: 90 79 89 04

www.færder.kommune.no
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Færder
nasjonalpark

Dato: 23.10.17

«Utslippsfri nasjonalpark»

Hva saken gjelder
I  nasjonalparkstyrets møte i mars 2017 kom det opp et forslag om å utrede prinsipper og
føringer for en «utslippsfri» nasjonalpark, etter mønster fra «Utslippsfrie byggeplasser».
Dette har blitt et begrep med konkret innhold i entrepenørbransjen og mange private og
offentlige virksomheter. Dette handler om hvordan man gjennom bl.a. anskaffelser, logistikk

og materialbruk kan minimere belastningen på miljøet under bygging og drift.

For nasjonalparkstyret vil spørsmålet da være om og dette kan være
overførbart til Færder nasjonalpark og hvordan dette eventuelt kan settes ut i livet.

Vurdering
Hvis dette temaet avgrenses til kun å omfatte drift av nasjonalparken og de tillatelser som gis
av nasjonalparkstyret, vil dette ha lite omfang. Med et så begrenset omfang vil
arbeidsmengden ved utvikling av et slikt system trolig ikke stå i forhold til hva som kan
komme ut av resultater.

Dersom vi på en annen side ser på nasjonalparken som en inspirator for bærekraftig
forvaltning av ressurser og forbedring av miljøet, kan dette bli en veldig relevant sak. Vi ser
jo på flere områder at nasjonalparken har spilt en slik rolle, ikke minst i forhold til en
forvaltning av ressursene i havet (eks. fredningsområder for hummer og «Krafttak for
kysttorsken»). I et slikt perspektiv kan det være høyst relevant  å  trekke inn følgende
elementer:

0  Drift av nasjonalparken

0  Drift av nasjonalparkens vertskommune

o  Prinsipper og føringer for et miljøvennlig/bærekraftig friluftsliv og reiseliv

Innarbeiding av miljøhensyn i offentlige virksomheter og reiseliv står tungt på dagsorden for
tiden, både i offentlig og privat sektor. Å trekke inn både nasjonalparken og vertskommunen
er nødvendig, i og med at de begge spiller viktige roller i forhold til nasjonalparken og
nasjonalparkens randsoner.

Friluftsliv og reiseliv
Her vil vertskommunen spille en sentral rolle, sammen med nasjonalparkforvaltningen. Et
viktig Spørsmål er hvilke signaler som skal gis til reiselivsaktørene i nasjonalparkens
besøksstrategi, kommuneplan og andre offentlige Styringsdokumenter. innovasjon Norge og
NHO arbeider nå aktivt med miljøsertifisering av flest mulig reiselivsbedrifter, blant annet i
forbindelse med sertifisering av bærekraftige reisemål . Et slikt arbeid bør underbygges av de



som skal ta imot og legge til rette for de besøkende. Kommunen og den lokale

nasjonalparkforvaltningen bør ha en tydelig og kvalifisert dialog med reiselivsaktørene om

hvilke miljøkrav som er ønskelige i den aktuelle region. Her finnes flere «ferdigpakkede»
løsninger i form av ulike typer sertifiseringer. Linker til utfyllende informasjon ligger i
fotnoter.

0  Den meste kjente ordningen for reiselivsbedrifter som tilbyr overnatting, servering og
konferansefasiliteter er det offisielle nordiske miljømerket Svanemerketl. Stifielsen
Miljømerking som administrerer denne ordningen har også ansvaret for EU sitt
miljømerke EU Ecolabel, som arbeider for  å  bli det meste utbredte systemet i Europa.
Den største aktøren med Svanemerket er Scandic Hotels. Kravene er strenge og

omfattende.

ø  EU Ecolabel kan også tilbys til campingplasser.

Miljøfyrtårnz, iSO 140013 og EMAS4 er aiie miljøledelsessystem som fokuserer mest
på rutiner, systemer og, rnåisettinger på iniijø, som kontrolleres av en tredjepart og
hvor det ligger inne et krav om kontinuerlig forbedring. Miljøfyrtårn skiller seg fra de
andre miljøstyringssystemer ved at det stilles konkrete, målbare og bransjespesifikke
krav.

ø  Thon hotels har satset tungt på Miljøfyrtårn på hotell, konferanse og restauranter men

også andre aktører har denne ordningen.

0  ISO  14001  er hovedsakelig benyttet av Choicekjedens hoteller.

0  Norsk rakoturismes administreres av Innovasjon Norge og er mest utbredt på typiske
opplevelsesbedrifter.

Det er mulig å legge opp til en blanding av disse sertifiseringene hos nasjonalparkens
rpiqglix/ax/irlzcnrnhpfr-Ir Apt vil Qi  at  man nrpcr-nhnrpr PH‘ anfall mnliuø cørtificnrinn  nu  nonrfrnl.-.U .. u.. ...................., u-.  .  ... e. .... ........ r................. e.. .......... .......5v  uvnv  ‘Hue vb ...q u...Aanu

informasjon om fordeler og ulemper (kjennskap, utbredelse, tillitt, kostnader, kravnivå). En
annen mulighet er at destinasjonen søker godkjenning som Bærekraftig reisemål? I
kj ølevannet av destinasj onsprosjekter har ulike regioner lagt opp til miljøsertifisering av de
enkelte reiselivsbedrifter. Det vil likevel forenkle kommunikasjonen mot brukere og
besøkende om Nasjonalparken klarer å enes om en standard for sertifisering.

Bruk av sertifisering vil også kreve god informasjon i og rundt nasjonalparken.

Anskaffelser og drift
Færder nasjonalpark omfatter mer enn 70 % av vertskommunenes areal. Vi har sett at
nasjonalparken allerede har blitt en viktig identitetsfaktor for Nøtterøy og Tjøme kommuner.

Den nye sammenslåtte kommunen har bLa. tatt samme navn som nasjonalparken og det er

'  http://www.svanemerket.no/svanens-krav/hoteIl-konferanse-servering/hotell_restaurant__konf7

2  httpsz/lwww.miljofyrtam.no/virksomhet/sertifiseringskriterier/

3 https://www.standard.no/fagomrader/miljo-og-barekrafi/milj ostyring----iso- 14000/

i httpz//wwwmiljodirektoratet.no/no/Tema/For-naringsIiv/'MiUoiedelsessystemet-EMAS/

5 http://www.hanen.no/utforsld1 18

6  httpi/lwww.innovasjonnorgc.no/no/rciseliv/Bacrekraftig-reiseliv/Merket~for-baerekraflig-reisemaal/
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betydelig stolthet over at skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme har blitt nasjonalpark.
Dessuten har nok både tilreisende til nasjonalparkregionen og lokalbefolkningen en
forventning om at viktige miljøhensyn og miljøbudskap er innarbeidet hos vertskapet.

Et spørsmål er i så fall hvordan dette kan gjøres i praksis.
Foruten innarbeiding av «bærekraftig» friluftsliv og reiseliv i kommunes Styringsdokumenter,
bør man gjøre en vurdering av de sektorer som har størst «fotavtrykk» på miljøet. Utvikling
og drift av bygningsmasse og transport er områder hvor kommunen har en styrings- og

pävirkningsmulighet. Offentlige anskaffelser er et annet og undervurdert område. Det anslås
av Asplan Viak i en rapport for Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) at mellom 60-80%
av klimabelastningen (og antakelig total miljøbelastning) for en offentlig virksomhet kan
spores tilbake til anskaffelser av varer og tjenester til virksomheten.

Her finnes også ulike alternativer. Kommunen kan på egen hånd ta i bruk ulike veiledninger
og verktøy fra ulike aktører eller
delta i etablerte nettverksordninger med profesjonelle rådgivere.. Tre muligheter er disse:

0  Benytte seg av veiledere og inspirasjon fra DIFI sin informasjon om offentlige
anskaffelser og miljø7

0  Utnytte handlingsrommet i nytt anskaffelsesregelverk og etterspørre miljømerkede,
økologiske, fairtrade produkter fra miljøsertifiserte leverandører. Her er link til
Bærekrafisveílederg utviklet av sertifiseringsordningene.

ø  Bli deltaker  i  Nettverk for miljømerket innkjøpg og få erfaringsbaserte råd til konkrete
formuleringer til bruk i anbudsdokumenter og bistand til evaluering.

Anbefaling
Bærekraftig profil på reiseliv og annen aktivitet i nasjonalparken
Nasjonalparkforvalter anbefaler at man i kommunens Styringsdokumenter og nasjonalparkens
besøksstrategi setter tydelige mål for hvordan man ønsker å utvikle en bærekraftig
reiselivsprofil i nasjonalparkregionen (i praksis TNT regionen):

I  Prinsipper for bærekraftig reiseliv og friluftsliv

0  Mål for sertifisering av reiselivsbedrifter

0  Bruk av andre relevante virkemidler
Dette har allerede en forankring i nasjonalparkens forvaltningsplan.

Utvikling og drift i Færder kommune
Viktige målsettinger i forvaltningsplan som er relevante for utvikling og drift i nye Færder
kommune, bør gjenspeiles i kommuneplanen.

I den grad miljøfaglige kriterier for anskaffelser ikke allerede er godt ivaretatt, bør Færder
kommune knytte seg opp til et miljøfaglig innkjøpsnettverk der kommunen kan
innhente profesjonelle, erfaringsbaserte råd på konkret miljøtilpasning til innkjøpsprosesser.

7  https://www.anskaffelser.n0/klima-og-miljo

3  http://www.svanemerket.no/innkjop/offentlige-innkjop/innkjopsveileder/
9  http://www.svanemerket.no/innkjop/innkjopernettverk/deltagere/
http://www.svanemerket.no/innkjop/innkjopemettverk/



Irmfailsporter  til nasjonaiparken
Innfallsportene til nasjonalparken bør være preget av at sentrale miljøhensyn er ivaretatt og
at man kan finne god informasjon om dette. Eksempler på dette kan være gjenvinning,
kollektiv transport, annen miljøvennlig transport, forebyggende og motiverende
miljøinformasjon, kvalifisert vertskap som kan gi veiledning og informasjon om
nasjonalparken mv.
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Færder
nasjonalpark 26412018

Unntatt offentlighet, jf.  §  13

Færder nasjonalpark -funksjon som beitekoordinator  -  inngåelse av
avtale

Hva saken gjelder
Med utgangspunkt i nasjonalparkstyrets vedtak i møte 11.09.2018, ble det sendt uten
forespørsel til  7  beitedyreiere/bønder i nasjonalparken, samt 1 med tilsvarende erfaring
og kompetanse fra egen virksomhet og fra landbruksforvaltningen. Forespørselen var
som følger:

«Færder nasjonalparkstyre vedtok  i  møte 1 1. 09.2018:
«Det iverksettes en prøveordning der det gis et driftstilskudd til en bonde/beitedyreier, mot at
vedkommende følger de ulike beiteregimene i tett samarbeid med alle dyreho/derne i
nasjonalparken. Denne personen må også være i et tett samarbeid med
nasjonalparkforvaltningen. Trolig vil det være nødvendig å lage en enda mer konkret
beskrivelse av beiteregimeri flere av områdene. Det innhentes tilbud fra flere. De som har dyri
nasjonalparken idag bør få muligheten til å levere inn et tilbud»

Forespørselen sendes nå ut til et utvalg kandidater, alle aktører vi kjenner fra Færder
nasjonalpark og fra andre verneområder. Alle har lang erfaring med beitedyr og innehar
relevant kompetanse, og er også kjent med de særlige krav som må stilles til beitingen i
verneområder.

Oppdraget er foreløpig en prøveordning for 2019, og innebærer en godtgjørelse for  3
månedsverk fordelt over perioden fra mars ut september, tilsvarende totalt
kr  125.  000,-.  +  mva. Det tas sikte på en fleksibel arbeidsordning, tilpasset oppdraget og den
engasjertes øvrige oppgaver.

Vedlagt følger et notat om beiting som skjøtselstiltak i Færder nasjonalpark, hvor det
redegjøres for det formelle grunnlaget for beitingen, kartleggingen av beiteressursene,
beitestatus og nasjonalparkforvaltningens beiteerfaringer så langt. Slik det fremgår av notatet,
ser forvaltningen behovet for klarere krav og vernefaglige vilkår til beitingen ibeiteavtalene, og
en tettere oppfølging av beitingen  i  samarbeid med grunneier og beitedyreier. Dette er et
tidkrevende arbeid med krav til god beitefaglig innsikt, og er den direkte bakgrunn for at en
prøveordning med beitekoordinator nå iverksettes.

Beitekoordinatorens oppgaver kan kort beskrives slik:

-  Sette seg inn i verneforskrift og forvaltningsplan, med vekt på skjøtsel og verneformål
knyttet til kulturbetingete naturtyper og biologisk mangfold

-  Sette seg inn idagens skjøtsel- og beitestatus i nasjonalparken
-  Gjennomgå og oppdatere beiteavtaler, med sikte på å kvalitetssikre og oppdatere

vilkårene for å sikre verneverdiene i avtalene



-  Løpende oppsyn med beitingen og beitevirkningen

- Løpende kontakt  og samarbeid med grunneiere  og beitedyreiere før, under og etter
beitesesongen

- Rutinemessíg kontakt og rapportering til nasjonalparkforvaltningen

- Deltagelse  i  nettverksmøter ved innkalling

Den som engasjeres må ha nødvendig kapasitet, evne til systematisk og selvstendig arbeid  og
god samarbeidsevne. Det tas forbehold om at ordningen lar seg finansiere over statsbudsjettet
for 201 9.

Skriftlig søknad sendes innen 1. november 2018 skriftlig i  brev  til  Færder nasjonalpark,
postboks 2076, 3103 Tønsberg, eller med epost til: fmvepostábfvlkesmannnen.no. Spørsmål
om beitekoordinatorfunksjonen kan rettes til naturforvalter Pål O. Hansen, epost:
fmvepohízöfvlkesmannen. no, mob 95254716.»

Ved søknadsfristens utløp var innkommet to søknader:

1. Preben Fossaas, Hauan, 3178 Våle - 53 år

- Utdanning som agrotekniker

- ‘v’idere-utdanning ved NLH og Høyskolen iAkershus

- Gårdbrtiker i Re siden 2088, sauedrift siden 1988

- Faglærer husdyr/skogbruk ved Berg kretsfensel 1992 - 1996

- Faglærer husdyrfag Melsom videregående skole 1996 - 2002

- Arbeidsleder arbeidstrening ved Bymisjonen Vestfold 2002 - 2006

- Arbeidsleder Inn på tunet på egen gård 2009- 2018

- Mange års erfaring med beiting i skjærgården

2. Gørli Brun Andersen, Romsveien 35 A, 3114 Tønsberg - 60 år

- Grunnkurs, agronomkurs, agroteknikerkurs 1976 - 1980

- Bachelor utmarksforvaltning Høgskolen i Telemark 2013 - 2015

- Master i anvendt økologi Høgskolen i Innlandet 2015 - 2018

- Gårdsdrift Oseberg gård med Herefordkuer 2003 - d.d.

- Tekniker Fylkeslandbrukskontoret 1980 - 1981

- Jordstyretekniker Sem 1981 - 1989 (varierende perioder og stillingsbrøker)

- Fagkonsulent landbruk Tønsberg kommune 2006 - 2013

- Rådgiver deltidsstilling Telemark fylkeskommune vilt/fisklfriluftsliv 2017 - d.d.

Vurdering
Det er viktig å klargjøre at foreliggende sak gjelder valg av tilbyder for en prøveordning i
2019 innenfor en angitt økonomisk ramme og oppdrag, og er altså ingen tilsettingssak.
Hovedkriteriet for valg av tilbyder er her kvalifikasjoner og egnethet til gjennomføring av
oppdraget, og ikke pris da denne er lik for begge.

Begge tilbydere anses klart kvalifiserte til oppdraget, da begge har relevant utdanning
og lang erfaring med beitedrift. Det er gjennomført intervjuer med begge tilbydere, hvor
begge ga. et solid og godt inntrykk. Oppsummert har tilbyderne lik vel noen ulike
fortrinn:
Preben Fossaas:

- 15 års erfaring med beiting i skjærgården

- Kjenner øyene, grunneiere, beitedyreierne og aktørene i nasjonalparken og i UKL



-  Har deltatt aktivt i «kulturlandskapsskolen» i nasjonalparken/UKL

Gørli Bruun Andersen:
- Har betydelig arbeidserfaring fra offentlig landbruksforvaltning og annen forvaltning

- Har høy kompetanse innen naturforvaltning fra bachelor og masterutdanning

Det aktuelle oppdraget gjelder altså en prøveordning som beitekoordinator i 2019. Den
kanskje viktigste delen av oppdraget vil være den løpende kontakten og samarbeidet
med grunneiere og beitedyreiere. På bakgrunn av dette og at oppdraget er kortvarig og
midlertidig, må det legges vekt på at tilbyder raskt kan tre i funksjon uten å måtte bruke
mye tid på å sette seg inn i lokale forhold og vernemessige forhold i nasjonalparken.

Ut fra disse forhold har nasjonalparkforvalter kommet fram til at Preben Fossaas er den
som bør velges. Selv om Gørli Bruun Andersen utdanningsmessig står sterkere, velger
vi likevel å legge størst vekt på den lange erfaring og den grundige kunnskapen Preben
Fossaas har fra nasjonalparken. Han har dessuten den nødvendige utdanningen som
kreves i funksjonen.

Anbefaling
Nasjonalparkforvalter har vurdert tilbyderne på prøveordningen som beitekoordinator i
nasjonalparken i 2019. Begge tilbyderne anses som godt kvalifisert for oppdraget, men
i lys av oppdragets kortvarige karakter har styret valgt å legge vekt på tilbydernes
kjennskap og erfaring fra beitingen i skjærgården. På dette grunnlaget ber styret
nasjonalparkforvalter om å inngå avtale med Preben Fossaas, Våle med utgangspunkt
lforespørselen til tilbyderne av 26.09.2018.

Det tas forbehold om budsjettmessig dekning i tildelt budsjett for 2019.

Vedlegg:
- Søknad fra Preben Fossaas, Hauan gård Våle

- Søknad fra Gørli Bruun Andersen, Oseberg gård, Tønsberg
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Til

Færder nasjonalpark

v/ Bjørn Strandli

Søknad på utlyst beitekoordinatorfunksjon som

prøveordning 2019 a'

Har mottatt utlysning der dere søker etter en utøver som kan

påta seg rollen som beitekoordinator som prøveordning i

2019.

Jeg søker med dette på jobben!

Kort om meg:

Preben Fossaas gårdbruker i Re siden 1988. Sauedrifi siden

1991, mange års erfaring med beiting i skjærgården med (g fr?

samarbeid med grunneier wedel Jarlsberg. Tønsberg og

Nøtterøy kommuner m.fl.

Relevant utdanning:

Har utdanning som Agroteknlker fra Vestfold Landbruksskole.

Etter og videreutdannelse innen natur/ kultur / samfunn fra

NLH, praktisk pedagogisk utdanning fra høyskolen i Akershus.

Arbeid:

Gårdbruker siden 1988

Verksbetjent og faglærer husdyr/ skogbruk ved Berg

kretsfengsel, 1992-96



Faglærer Husdyrfag ved Melsom videregående skole 1996-2002 permisjon 2006-2009.

Arbeidsleder arbeidstrening ved Bymisjonen Vestfold 2002-2006.

Arbeidsleder Inn på Tunet på egen gård, virksomhet fra 2009- 31.12.2018 kontrakt avsluttes.

Har ellers vært aktiv i lag og foreninger som har med beitedyr og naturforvaltning å gjøre, både som

næring, interesse og frivillig.

Jeg er inne i en awiklings fase med Inn på Tunet tilbudet på egen gård som har engasjert meg fast

siden 2009. Samarbeidsavtalen jeg hadde med NAV Vestfold og Jobbintro  i  Horten ble sagt opp i

sommer med virkning fra 01012019, derfor vil jeg ha mye mer tid til rådighet fremover og gjør det

aktuelt for meg å søke på denne oppgaven.

Jeg er positiv til ordningen som prøveordning for et år, da vil man erfare og utvikle rollen underveis i

samarbeid med alle parter.

Håper å høre fra dere, kan gi supplerende informasjon om ønskelig.

Mvh - .`

i - Hauan Gård

- fwøw ` cm/3 ’°’eb9” FossaasOr9;nr:869_922862
Preben Fossaas 3178 VALE



Gørli Elida Bruun Andersen

Romsveien 35A

31 14 Tønsberg

Færder nasjonalpark

Postboks 2076

3103 Tønsberg 31.10.2018

SØKNAD PÅ STILLINGEN SOM BEITEKOORDINATOR l FÆRDER NASJONALPARK

Jeg viser til brev 29.09.2018, og hyggelig telefonsamtale med Pål Otto Hansen i dag,

angående forespørsel/utlysning av beitekoordinatorfunksjon i Færder nasjonalpark. Jeg vil

med dette opplyse om at jeg er interessert i å ta oppdraget i 2019. Oppdraget fremstår som

relevant i forhold til min arbeidserfaring og utdannelse.

Jeg har i flere tiår eiet og drevet Oseberg gård i Tønsberg kommune, sammen med min

ektefelle Svein Andersen. Vi driver nå med ammeku- og grasproduksjon, og jeg har derfor

lang erfaring med beitedyr. På gården har vi kulturminner som vi skj øtter, samt kultursti

gjennom området, så jeg mener jeg har god kjennskap til både beiting som skjøtselstiltak og

tilrettelegging for friluftsliv.

Jeg var ansatt som fagkonsulent jordbruk i Tønsberg konnnune fram til 2013. I den

forbindelse var jeg med i arbeidsgruppen for Utvalgte kulturlandskap i landbruket, og fikk da

god kjennskap til områdene i Færder nasjonalpark.

I de siste årene, fra 2013, har jeg også tatt ny utdannelse innen naturforvaltning ved

Høgskolen i Hedmark/Innlandet. Jeg har fullført en bachelor i utmarksforvaltning, og deretter

en master i anvendt økologi (samspill i naturen).

Fra 1.mai 2017 har jeg vært engasjert av Telemark fylkeskommune i deltidsstilling, først med

vilt- og fiskeforvaltning, og nå vannforvaltning. Engasj ementet varer ut 2018, med mulighet

for forlengelse.

Med vennlig hilsen

Gørli Elida Bruun Andersen



Gørli Elida  Bruun Andersen

UTDANNING

08.201 5-05.20 18

Vår 2()l3-06.2015

08.l979-06. 1980

08. 1977-061978

081976-061977

01 . 1976-06. 1976

01 . 1975-06. 1975

06. 1974

ARBEIDSERFARING

01.05.2017- l2.2()l8

01 . 102006-1 2.09.2013

25.08.2006-30.09.2006

07.08.1988-31.l2.l989

01.10.1987-31.07.1988

l6.04.l981-3l.l2.l984

15.09.1980-15.04.1981

0l.07.l978-0l.07. 1979

Romsveien 35A, 31 14 Tønsberg !  95734799 gorliandcrscnçtnlivc.no

Fødselsdato; 21.05.1958 Manor)
Sivil status: Gift

Orgnr.: 970587144

Master i anvendt økologi, Høgskolen ilnnlandet

Bachelor i utmarksforvaltning, Høgskolen iHedmark

l-äri g Agroteknikcrkurs, Vestfold Landbrztksskole

l-åri g A gronomkurs, Lien Landbrulccskole

l-åri g Grunnkurs, Foldsce Landbruksskole

Halvårig dagkurs i søm, Tønsberg Yrkesskole

Halvärig grunnleggende fagskole i husstell, Tønsberg Yrkesxskole

9-årig grunnskole, Kjelle Ungdomsskole

Rådgiver, deltidsstilling, engasjement for Telemark Fy/keskommz/ne.

(()l.05.l7  —  31.01.18 - Rådgiver vilt, fisk og friluftsliv.

Fra 01.02.18  — arbeidsforhold ikke avsluttet - Rådgiver

Vannforvaltning)

Fagkonsulent landbruk, 100 %, Tønsberg kommune å;

Fagkonsulent landbruk, 60 %, Tønsberg kommune

Jordstyretekniker, 60 %, Landbrukskontoret  i  Sem /Z a;

J ordstyretekniker, 20 %, Lcvndbrukskontcøret i Sem  /  45'

Jordstyrctekniker, l()0 %, Landbrukskontoret  i  Sem  g  //é 4".‘

Tekniker, 100 %, Ifylkeslandbrnkskotttoreti Vestfold  Ø  Rc'

Fjøsavløser, 100 %, Olaf-ringen avløserring, Gol



ANN EN ARBEIDSERFARING

07.2017 ~08.2018

01.01.2003-dd

Oppdrag for NINA med diverse registreringer i forbindelse med giess og

landbruk

Selvstendig næringsdrivende som gårdbruker, Oseberg gård, gbnr.  106/  7i

Tønsberg koininztne

-Gårdbruker på hel- og deltid i samarbeid med ektefelle Svein Andersen.

-Driftsfonni grasproduksjon og ammekuprodtiksjon med Herefordkuer.

-Skiøtter kulturminner på egen eiendom - Fikk tildelt kulturininiiepris fra

Vestfold Fylkeskommune i 2009

November 1990-juli 2013 Fosterhjem og faniiliehieiii, Sande  icomimme, Tønsberg kommt/ne, Aleris

KURS

Årlig samling;

2007-2010
7-11 rlqnnro v-arllnlapfL4  w  uuöun  ø  v u: Isuul.

2010

2009

1999

1989

111989- 11.1990

1983-1984

\  w

Ungpicin

-Søskenpan Sande kommune, 1990-2004

-Ett barn, Tønsberg kommune 1996-2013

-Familichjem for Aleris Ungplan, okt. 2004 - juni 2006, Barnevernsenteret

AS, 09.l992 — 10.1994

Kompetanseutvikling for landbruksfoivaltningen i Viken-

fylkene, Univeizsitetetfoi' miZ/'ø- og biovitenskap - Senterfoi' etter- og
Uí/fnlfl/nlfrfnmmfmnmm»:  \/u1I.1uIH1II1(§

Service & Psykologisk kommunikasjon, KSK  Gruppen  AS

2-dagers kurs

Praktisk HMS-arbeid, Landbrukets HMS-tjeneste

12 timer

Gjødselplanlegging, Vestfold  F orsaksrin g

15 timer

Opplæringskurs for fosterforeldre, Vestfold  Fy/keskommzme

20 timer

Etteiutdanningskurs i gards- og bygdeturisine, Klones vidaregåande skule,

Vågåmo

7 en-ukes kursperioder med selvstudium og arbeidsoppgaver mellom

sanilingene.

Norskkurs for statstilsatte, Det Kongelige Forbruker- og

administrasjonsdeparternetit
CI L.’ .  _  _  _ _.
.JU lllllCl
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VERV

02.2009 — 03.2017

1989- 1990

2004-2008

2006-2010

2004  — d.d.

Styremedlem og kasserer, TYR Vestfold (Tidligere Vesl/olcl Kjøftfeavlslag)

-  Styremedlem febr.2009-febr.20 l  3

-Kasserer fra februar  201  3-mars  2017

Styremedlem, Sem Bondelag

Kasserer, Sem Bondelag

2006-2008  Leder/kontakt

Meddommer, Vestfold  Jnrdskifrerett

E18 Langåker/ Ringdal

Skjønnsrnalln/Meddomrner, .Slç/ønnsmannsulvalgef

Landbrukssaker

Side  3
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Færder
nasjonalpark

Ad ressater:

Preben Fossaas, Hauan, 3178 Våle, p fossaas@hotmail.com
Morten Ueland, Søndre Årøy 3, 3135 Torød, morten.ueland@nortura.no
Tom Eric Christiansen, Bjerkøy, 3133 Duken, tomeric1001@qmail.com
Fred Karlsen, Hvaløy 10, 3133 Duken, _@g@gnlai_l;gcg_m_
Terje Bjerga, terb`lerg@online.no
Kurt Evje, Revestien 5, 3145 Tjøme, kuevie@online.no
Tor G. Birkeland, Nesgårdsveien 51, 3148 Hvasser, tor@hvasserlam.no
Gørli Brun Andersen, Romsveien 35 A, 3114 Tønsberg, qorliandersen@live.no

Tønsberg, 26.09.2018

Forespørsel/utlysning av  beitekoordinatorfunksjon som
prøveordning 2019

Færder nasjonalparkstyre vedtok i møte 11.09.2018:
«Det iverksettes en prøveordning der det gis et driftstilskudd til en
bonde/beitedyreier, mot  at  vedkommende følger de ulike beiteregimene itett
samarbeid med alle dyreholderne inasjonalparken. Denne personen må også være i
et tett samarbeid med nasjonalparkfon/altningen. Trolig vil det være nødvendig å lage
en enda mer konkret beskrivelse av beiteregimeri flere av områdene. Det innhentes
tilbud fra flere. De som har dyrinasjonalparken idag bør få muligheten til å levere
inn et tilbud»

Forespørselen sendes nå ut til et utvalg kandidater, alle aktører vi kjenner fra Færder
nasjonalpark og fra andre verneområder. Alle har lang erfaring med beitedyr og
innehar relevant kompetanse, og er også kjent med de særlige krav som må stilles til

beitingen i verneområder.

Oppdraget er foreløpig en prøveordning for 2019, og innebærer en godtgjørelse for
3 månedsverk fordelt over perioden fra april ut september, tilsvarende totalt
kr 125.000,-. Det tas sikte på en fleksibel arbeidsordning, tilpasset oppdraget og den
engasjertes øvrige oppgaver.

Vedlagt følger et notat om beiting som skjøtselstiltak i Færder nasjonalpark, hvor det
redegjøres for det formelle grunnlaget for beitingen, kartleggingen av
beiteressursene, beitestatus og nasjonalparkforvaltningens beiteerfaringer så langt.
Slik det fremgår av notatet, ser forvaltningen behovet for klarere krav og vernefaglige
vilkår til beitingen i beiteavtalene, og en tettere oppfølging av beitingen i samarbeid
med grunneier og beitedyreier. Dette er et tidkrevende arbeid med krav til god



beitefaglig innsikt, og er den direkte bakgrunn for at en prøveordning med
beitekoordinator nå iverksettes.

Beitekoordinatorens oppgaver kan kort beskrives slik:
- Sette seg inn i verneforskrift og forvaltningsplan, med vekt på skjøtsel og

verneformål knyttet til kulturbetingete naturtyper
- Sette seg inn i dagens skjøtsel- og beitestatus i nasjonalparken
- Gjennomgå og oppdatere beiteavtaler, med sikte på à kvalitetssikre og oppdatere

vilkårene for á sikre verneverdiene i avtalene
- Løpende oppsyn med beitingen og beitevirkningen

-  Løpende kontakt og samarbeid med grunneiere og beitedyreiere før, under og etter
beüesesongen

- Rutinemessig kontakt og rapportering til nasjonalparkforvaltningen

- Deltagelse i nettverksmøter ved innkalling

Skriftlig søknad sendes innen 1. november 2018 skriftlig i brev til Færder
nasjonalpark postb ks 2076, 3103 Tønsberg, eller med ~post til:
fmvepost@fylkesmannnen.no. Spørsmål om beitekoordinatorfunksjonen kan rettes til
nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli, epost: fmvebvs@fvlkesmannen.no, mob.
99744225 eller naturforvalter Pål O. Hansen, epost: fmvepoh@fvIkesmannen.no,
mob 95234716.

Bjørn Strandli
nasjonalparkforvalter

Vedlegg: Beiting som skjøtselstiltak i Færder nasjonalpark, 21 .09.2018
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Færder
nasjonalpark

Dato:22.ll.l8

Besøksstrategi, videre arbeid

Hva saken gjelder

Milj ødirektoratet har bestemt at alle store verneområder skal ha en besøksstrategi innen 2020.

Arbeidet med besøksstrategien for Færder nasjonalpark startet opp i 2017, med bistand fra

Oslofjordens Friluftsråd (Anne Sjømæling).

Saken ble behandlet første gang i nasj onalparkstyret i første halvår og sende til

Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. Vi har nå fått tilbakemelding fra direktoratet. Det

innebærer praktisk talt ingen substansielle endringer, men mer om strukturelle innspill til

plassering av tekst i de ulike kapitlene. Direktoratet har ikke kommet med tilbakemeldinger

som tilsier endringer i valg av mål og tiltak i vår strategi, nye utredninger eller avklaringer

med omverdenen.

Vurdering

Siden direktoratets tilbakemelding er av ren administrativ karakter, uten endringer av

dokumentets substans, har vi ikke lagt opp til noen ny gjennomgang i styret. Vårt forslag er at

direktoratets innspill innarbeides og at saken sendes på formell høring på nyåret. Saken vil da

bli sendt de samme adresser som hadde forvaltningsplanen til uttalelse. Deretter vil saken bli

lagt fram for nasj onalparkstyret på nytt.

Anbefaling

Det anbefales at Miljødirektorates innspill til besøksstrategien innarbeides innen årets utløp

og at saken deretter sendes på formell høring. Etter høringen legges saken fram for styret på

nytt, med forslag til endringer som følge av høringsuttalelser.
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Færder
nasjonalpark

Dato:  22.11.18

Vannscooter, oppfølging av  regelverk

Hva  saken  gjelder

Nasjonalparkstyret har fått oversendt fra kommunestyret i Færder  en anmodning om

sterkere oppfølging av  forbudet mot vannscooter i nasjonalparken, og at  styret  tar  opp

saken  med politirådet.

Det ble gjort en registering av  vannscooterbruk i 2018 (Skjærgårdstjesten). Det ble registrert

254 scootere og 35% av tilfellene ble vurdert som brudd på regelverket.

Vurdering

Det er gjort et stort arbeid for å få oppsynsetatene til å samarbeide om bekjempelse  av

regelbrudd i nasjonalparken. Området skiller seg i dag ut med et effektivt oppsyn og det  er

relativt stor lojalitet mot regelverket. Gjenstående problemområder  er  nå først og fremst

ulovlig vannscooterkjøring og løshunder.

En utfordring med vannscooter  er  den høye hastigheten og at ingen av oppsynsbåtene har

mulighet til å innhente de, heller ikke politibåten.

Det  er  anmeldt  en  del tilfeller og disse er bøtlagt. Spørsmålet  er  om vi kan gjøre noe for å

styrke oppsynet med vannscooter.

Vi synes det er en god ide at styreleder og ordfører i Færder tar saken opp i politirådet. Det

er jo  en  kjent sak at mange ønsker seg mer tilstedeværelse fra politiet.

En annen mulighet for styrking av kapasiteten er å omprioritere Morten Skarpaas sin innsats.

Styret har engasjert Skarpaas i to år som en tilleggsressurs i oppsyn med

hummerfredningsområdene. l disse områdene finnes nå praktisk talt ikke overtredelser.

Styret bør vurdere om vi skal bruke Morten Skarpaas i arbeidet med ulovlig

vannscooterkjøring i parken, framfor oppsyn i hummerfredningsområdene.

Anbefaling

Styreleder bør ta opp politiets ressursbruk i nasjonalparken med politirådet, herunder ulovlig

vannscooterkjøring.

Nasjonalparkforvaltningen leier inn Morten Skarpaas også i 2019. Ulovlig vannscooterkjøring

prioriteres.



FEEDER
KOMMUNE
— med  uind  i seilene 

lournalpostlD:

Arkiv:

Saksbehandler: Ronny Meyer

Telefon:

Kommuneutvikling

Erfaring med vannscooterbruk etter sesongen 2018

Utvalg Møtedato

Hovedutvalg for kommunalteknikk 10.10.2018

Formannskap 17.10.2018

Kommunestyret 31.10.2018

Rådmannens innstilling

1. Saken tas til orientering.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 10.10.2018:

Behandfing:

Seniorrådgiver R. Meyer holdt en orientering i saken.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel fra T. Kalheim (FRSV) og R. Gotteberg (Mdg):

18/31852

Saksnummer

247/18

181/18

144/18

Overtredelse ved bruk av vannscooter er et stort problem for Nasjonalparkområdet og i farvann med

fartsgrense S knop.

Nasjonalparkstyret og Politirådet oppfordres til å utarbeide plan for hvordan regler for

vannscootertrafikk skal overholdes.

Problem rundt trafikkmønster og ulovlig ferdsel nær land drøftes med samarbeidende sjønære

kommuner som Sandefjord og Tønsberg der utarbeidelse av felles forskrift om ferdsel kan være en

målsetting.

Resultatet av saken om vannscooterferdsel i Fredrikstad/Hvaler naturpark tas med  i  vurderingen.

HFK- 247/18 Vedtak:

1.  Saken tas til orientering.



Formannskap 17.10.2018:

Behandfingz

Jørn Magdahl, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende forslag:

"Ordfører bes ta opp utfordringer med å overholde regler rundt vannscootertrafikk i Politirådet og

Nasjonalparkstyret.

Eventuelle tiltak rundt trafikkmønster og ulovlig ferdsel nær land drøftes med samarbeidende

sjønære kommuner som Sandefjord og Tønsberg.

Formannskapet orienteres om status i mars 2019."

Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Magdahls forslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FRP)

1. Saken tas til orientering.

2. Ordfører bes ta opp utfordringer med  å  overholde regier rundt vannscootertrafikki

Politirådet og Nasjonalparkstyret.

3. Eventuelle tiltak rundt trafikkmønster' og ulovlig ferdsel nær land drøftes med samarbeidende

sjønære kommuner som Sandefjord og Tønsberg.

4. Formannskapet orienteres om status i mars 2019.

Kommunestyret 31.10.2018:

Behandling:

Steinar Gullvåg, A fremmet følgende forslag som nye punkter 5 og 6:

"5. Færder kommunestyre ber regjeringen snarest mulig opprette et obligatorsik småbåtregister som

inkluderer Vannscootere, slik politi, forsiringsselskaper og sjøfartsmyndighetene for lengst har bedt

om.
6. I forkant av båtsesongen 2019 vil Færder kommune invitere kystkommunene i Vestfold,

fylkeskommunen, nasjonalparkstyret, politiet, Skjærgårdstjenesten, Oslofjorden firluftsråd, Statens

naturoppsyn, Redningsselskapet og andre interesserte parter til et nærmere samarbeid om bedre

overvåking av småbåttrafikken og bruken av vannscooter i skjærgården."

Ordføreren foreslo følgende endring i punkt 2:

"Ordfører bes ta opp utfordringer med å overholde regler rundt vannscootertrafikk i nasjonalparken i

politirådet og nasjonalparkstyret."

Formannskapets innstilling med endring foreslått i punkt 2 ble vedtatt enstemmig.

Gullvågs forslag til nytt punkt 5 falt med 26 mot 21 stemmer (A, Felleslista, MDG, SP, 1H)

Gullvågs forslag til nytt punkt 6 falt med 25 mot 22 stemmer (A, Felleslista, MDG, SP, V)

KS- 144/18 Vedtak:

1.  Saken tas til orientering.

2. Ordfører bes ta opp utfordringer med  å  overholde regler rundt vannscootertrafikk i

Politirådet og Nasjonalparkstyret.

3. Eventuelle tiltak rundt trafikkmønster og ulovlig ferdsel nær land drøftes med

samarbeidende sjønære kommuner som Sandefjord og Tønsberg.

4. Formannskapet orienteres om status  i  mars 2019.

E



Vedlegg:

Lokal forskrift om bl.a. regulering av vannscooter

Kart 2017-forskrift Nøtterøy

Kart 2017-forskrift Tjøme

Lovligheteskontroll - lokale forskrifter om vannscooterforbud - havne- og farvannsloven  §  14 og 42

Lovlighetskontroll - lokale forskrifter om vannscooterforbud - havne- og farvannloven § 14 og 42 -

tidligere Tjøme kommune

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon

Saken gjelder erfaringer med vannscooterbruk etter sesongen 2018. Følgende kilder er benyttet:

Skjærgårdstjenesten, Politiet, Statens naturoppsyn, henvendelser til kommunen om

vannscooterbruk, samt artikler i lokalavisene Tønsbergs Blad og Øyene. Et hovedfunn er at antall

Vannscootere har økt denne sesongen sammenlignet med tidligere. Videre indikerer gjennomgangen

at en ikke ubetydelig del av vannscooterbruken strider mot gjeldende regelverk, spesielt forbudet i

Færder nasjonalpark og fartsgrensene. Dessuten er det registrert overtredelser av kravet om

båtførerbevis. Oppmerksomheten rundt mulige negative sider ved vannscooterbruk i lokalaviser,

kommunens hjemmesider og andre henvendelser til kommunen, vurderes som moderat.

Erfaringsinnhentingen kan ikke svare på hvilke oppfatninger båtbrukere flest (eller andre

brukergrupper) har om bruken av vannscootere i kommunens område. Kun en mer omfattende

kartlegging kan etter en faglig vurdering avdekke om Vannscootere representerer en særskilt

utfordring, både mht. overtredelser av regelverket og forstyrrelser av andre brukere og miljø.

Innledning

Den sentrale vannscooterforskríften ble opphevet våren 2017. Begge de tidligere kommunene

Nøtterøy og Tjøme vedtok sommeren 2017 lokale ordensforskrifter med hjemmel i havne- og

farvannsloven. Forskriftene, som bl.a. regulerte vannscooterbruk, var midlertidige og utløp ved

årsskiftet. Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av vedtakene (vedlagt).

Færder kommune behandlet vinteren 2018 sak om innføring av ny lokal ordensforskrift etter havne-

og farvannsloven, bl.a. med sikte på å regulere vannscooterbruk. Kommunestyret fattet 28.02.2018

følgende vedtak (sak KS-036/18):

1. Færder kommune utarbeider ikke lokal ordensforskrift etter havne- og forvanns/oven med

særskilte bestemmelser om vannscooterbruk.
2. Færder kommune vil følge utviklingen i båtbruken (herunder vannscooter) fremover,

samtidig som man avventer klargjøring av regelverket.

3.  Dersom utviklingen  i båtbruken tilsier det, vil Færder kommune ta spørsmålet  om  lokal
ordensforskrift opp på nytt.

4. Rådmannen legger fram sak om erfaring av vannscooterbruk etter sesongen 2018.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer isaksfremstillingen.

Denne saken er en oppfølging av vedtakets pkt. 4.

Rådmannen har lagt til grunn at oppdraget gikk ut på å innhente erfaringer gjennom lett tilgjengelige

kilder, dvs. ikke noe omfattende og ressurskrevende overvåkingsprogram eller intervjuundersøkelse

blant båtbrukere.

Erfaringene som presenteres kommer fra følgende kilder:



Skjærgårdstjenesten.

Politiet.

Statens naturoppsyn.

Henvendelser til kommunen om vannscooterbruk.

Artikler i lokalavisene Tønsbergs Blad og Øyene.

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten har den praktiske forvaltningen av de sikrede friluftsområdene i skjærgården, og

er i aktivitet hele sommeren. Det var derfor naturlig å be Skjærgårdstjenesten om å gjøre

observasjoner av Vannscooterbruken. Tjenesten har i perioden 1. april -15. august notert antall

observerte Vannscootere i fart i sjøområdene til Færder kommune, samt den delen av Vestfjorden

som ligger i tidligere Stokke kommune. Videre har de gitt sin vurdering av hvorvidt de observerte

vannscooterne holdt seg innenfor regelverket.

Totalt ble det observert 254 Vannscootere i perioden. Nær halvparten (117) ble observert ijuli.

Av de observerte vannscooterne, ble 89 (35 %) vurdert til å bryte mot regelverket. 35 av disse kjørte

ii nasjonalparken, der det er forbudt å bruke vannscooter. De fleste av de resterende 54 tilfellene

dreide seg om helt klare brudd på fartsgrensen innenfor områdene med 5 knops grense. Dette utgjør

21 % av totalt antall observerte Vannscootere.

Videre ble det blant de 54 gjort enkelte observasjoner av lekekjøring som var av en slik karakter at

man antar den vil være i strid med det alminnelige regelverket som regulerer ferdsel med båt

(sentral fartsforskrift, forskrift om fart mv. badestrender, sjøveisreglene, småbåtloven). Eksempler

som nevnes er kjøring i  ring med hopp på egne bølger i områder med andre båter, fugl og/eller

badende. Siden det er Vanskelig å vurdere eksakt hvor mye som skal til for å bryte regelverket på

disse punktene, har man valgt å ikke tallfeste disse observasjonene nærmere.

I tillegg har Skjærgårdstjenesten observert en rekke Vannscootere som utvilsomt holdt høyere fart

enn tillatt i områder hvor fartsgrensen er 30 knop. Siden det er mer krevende å vurdere

overtredelser av 30-knopsgrensen enn 5-knopsgrensen uten måleutstyr, har tjenesten heller ikke her

tallfestet overtredelsene. De inngår derfor ikke i de 89 tilfellene som er omtalt foran.

For øvrig har Skjærgårdstjenesten notert at Vannscootere ofte akselererer hurtig og ikke sjelden

foretar ganske brå kursendringer. Sammen med det store fartspotensialet, gjør dette at

kjøremønsteret oppleves som mer urolig enn mange andre båttyper. Dette kan igjen oppfattes som

forstyrrende av andre brukergrupper, selv om det ikke skulle være ulovlig.

Skjærgårdstjenesten peker på noen forhold som er viktig å huske på når man tolker deres resultater.

For det første er det fire ulike skippere som iløpet av sommeren har gjennomført observasjonene.

Disse kan ha vurdert enkelte forhold noe ulikt. For det andre medfører virksomheten at noen

områder er hyppigere observert enn andre. Dette gjelder f. eks Vrengensundet, der mange av

fartsovertredelsene er registrert. Man kan derfor ikke slutte av deres observasjoner at 21 % av

vannscooterne i Færder-området generelt bryter mot 5-knopsgrensen. For å trekke slike slutninger,

måtte man hatt et geografisk representativt utvalg av observasjonssteder.

For det tredje kan ikke antall Vannscootere utledes nøyaktig av deres observasjoner, siden samme

farkost kan ha blitt observert flere ganger i løpet av perioden. Deres oppfatning er uansett at antallet

har økt markant siden ifjor. Avslutningsvis peker Skjærgårdstjenesten på at Været denne sommeren

var spesielt godt, noe som generelt ga økt båtferdsel sammenlignet med en mer vanlig sesong.

Politiet



Båtansvarlig ved Politibåten i Vestfold opplyser at det har vært mer utbredt bruk av Vannscootere

denne sesongen enn tidligere. Endringen i regelverket og den fine sommeren vurderes som to viktige

årsaker. Når det gjelder observasjoner av hvordan vannscooterne brukes, fremholdes det at

vannscooter er et leketøy og at bruken derfor blir tilsvarende. Det foreligger ikke lett tilgjengelig

statistikk over antall overtredelser og anmeldelser i forbindelse med vannscooterbruk, siden

kodingen  i  politiets arkivsystem ikke skiller Vannscootere fra andre fritidsbåter. Man måtte derfor

åpnet og gjennomgått alle saker for å avgjøre om overtredelsen er gjort med vannscooter. Politiet

opplyser at de dessverre ikke kan prioritere dette, men at hoveddelen av overtredelsene med

vannscooter gjelder kjøring uten båtførerbevis. Kjøring i nasjonalparken har også vært et klagetema,

og det er skrevet tre anmeldelser for overtredelse av dette forbudet.

Politiet understreker betydningen av et mest mulig felles regelverk i kommunene, siden

håndhevingen blir mye enklere. De peker også på at det spesielt i nasjonalparken er vanskelig å

overvåke/holde kontroll på kjøring med vannscooter.

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn driver oppsyn i verneområder, inkludert Færder nasjonalpark. De har observert

21 overtredelser av vannscooterforbudet i nasjonalparken. Disse kommer trolig i tillegg til

Skjærgårdstjenestens observasjoner, siden de to etatene som regel ikke befinner seg i samme

område samtidig.

Henvendelser til kommunen om vannscooterbruk

I kommunens saksbehandlingssystem er det kun registrert én henvendelse om vannscooter i

perioden. Det er et brev fra organisasjonen Norsk Friluftsliv, med genereii orientering om virkemidler

for å regulere vannscooterbruk. Det er kommet et innspill til skilting fra publikum.

Servicesenteret og resepsjonen i sektor Teknikk og miljø har mottatt noen få forespørsler om

regelverket, men ingen klager. Det er også registrert en del besøk på kommunens nettsider vedr.

informasjon om regelverket.

Artikler og innlegg i lokalavisene

Et søk i Tønsbergs Blad og Øyene på «Vannscooter» viser at det i perioden fra O1.04-13.09.2018 er

publisert 14 artikler om temaet. Mange av artiklene står i begge aviser. Eventuelle kommentarer til

artiklene i kommentarfeltene er ikke talt opp. Overskriftene lyder:

- Vi er helt utsolgt på vannscootere.

— Vannscooter er motorsport og bør reguleres deretter.

- Redningsselskapet-skipper vil ha førerkort for vannscooter.

- Reagerer på villmannskjøring i fjorden (artikkel fra Sandefjord).

- Vannscooterfører skal ha skremt badegjester.

- Mann i 50-årene anmeldt for kjøring av vannscooter.

- Anmeldt etter vannscooter-kjøring.

- På vannscooter fra Norge til Hellas på 40 dager (artikkel fra Kragerø).

- Her kommer vannscooteren susende - midt inne i nasjonalparken.

- Fortviler over villmannskjøring på vannscooter: - Dette er skummelt når folk bader.

- Vannscootere i Færder nasjonalpark: Stadige brudd på regelverket.

- Opphever lokal forskrift for vannscooter, men til høsten skal politikerne vurdere hva de gjør.

- Slutt på vannscooterforbudet i Tønsberg: - Vi er veldig fornøyde.

- Mange lovbrytere på vannscooter.

Det har dessuten vært omtale av de to dødsulykkene med vannscooter på Sørlandet i sommer

Faktagrunnlag

Sak KS-038/18.
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Vurdering

Gjennomgangen gir et visst inntrykk av vannscooterbruken i vårt område den første sesongen hvor

vannscooterne har vært helt sidestilt med andre fritidsbåter, uten særskilte restriksjoner utover

forbudet i nasjonalparken.

Et hovedfunn er at antall Vannscootere har økt denne sesongen sammenlignet med tidligere.

Videre indikerer gjennomgangen at en ikke ubetydelig del av vannscooterbruken strider mot

gjeldende regelverk, spesielt forbudet i Færder nasjonalpark og fartsgrensene. Disse to utgjør det

helt vesentlige av de overtredelsene som er observert av Skjærgårdstjenesten og Statens

naturoppsyn. Politiet melder dessuten om overtredelser av kravet om båtførerbevis. I tillegg foregår

det noe kjøring som høyst sannsynlig er i strid med det alminnelige regelverket for ferdsel med båt

(sentral fartsforskrift, forskrift om fart mv. ved badestrender, sjøveisreglene, småbåtloven).

Det har vært noe medieoppmerksomhet rundt vannscootersaken, med artikler knyttet til ønske om

regulering, rapporter om anmeldelser og negative opplevelser knyttet til vannscooter. Det har også

vært noen henvendelser og nettsøk på kommunens hjemmeside med spørsmål om regelverket. Det

er imidlertid kun registrert én henvendelse om saken i kommunens saksarkiv, og ingen klager til

Servicesenteret eller Resepsjonen iTeknikk og miljø. Til sammen vurderes oppmerksomheten rundt

mulige negative sider ved vannscooterbruk i lokalaviser, kommunens hjemmesider og andre

henvendelser til kommunen, som moderat. Det kan tenkes flere forklaringer på dette. En mulighet

kan være at vannscooterkjøringen denne sesongen ikke har vært oppfattet som noe stort problem

for andre brukere eller miljøet i vårt område. Men det kan også tenkes at folk av ulike grunner har

unnlatt å kontakte media eller kommunen, selv om man skulle ha oppfattet kjøringen som

forstyrrende. Rådmannen har ikke grunnlag for å vurdere dette nærmere.

Erfaringsinnhentingen kan ikke svare på hvilke oppfatninger båtbrukere flest (eller andre

brukergrupper) har om bruken av Vannscootere i kommunens område. For å få vite det, måtte man

gjennomført intervju- eller spørreskjemaundersøkelser blant et utvalg brukere, slik det f. eks. ble

gjort i forbindelse med den felles kystsoneplanen for Nøtterøy og Tjøme for en del år siden. Dette har

pga. ressursrammene ikke vært mulig i forbindelse med denne saken. Rådmannen vet derfor ikke så

mye om i hvilken grad egenskapene som ofte fremholdes som typiske for vannscooterne (høyt

fartspotensial, variasjon i turtall, hurtige akselerasjoner, lekekjøring) oppfattes som forstyrrende av

andre brukere i vårt område. Avisartiklene gir et visst inntrykk, men er samtidig så få at de ikke kan

generaliseres uten videre. Her er man inntil videre derfor henvist til egne erfaringer og opplevelser, i

tillegg til det som kommer frem i samtaler, i sosiale medier etc.

I en undersøkelse som nylig er gjennomført av lpsos for Gjensidige oppgir 42 % av båteiernei

Vestfold at de av og til opplever at andre båtførere er til sjenanse og bryter fartsgrensene. l7 %

opplever dette ofte.

Selv om temaet for denne saken er vannscooterbruk, er undersøkelsen en påminnelse om at også

andre båttyper kan brukes på en måte som er til sjenanse gjennom fart, støy og bølger. F. eks. brytes

ifølge Skjærgårdstjenesten 5-knopsgrensen i vårt område i stort omfang også blant førere av andre

båttyper.

Kun en mer omfattende kartlegging kan avdekke om vannscootere representerer en særskilt

utfordring, både mht. overtredelser av regelverket og forstyrrelser av andre brukere og miljø. Det

gjennomgangen likevel har vist, er at dagens regelverk vil kunne benyttes til å håndtere flere av de

utfordringene som er observert, spesielt kjøring i nasjonalparken og overtredelse av fartsgrensene.

Her vil det trolig først og fremst være et spørsmål om tilstrekkelig kapasitet til håndheving. Det er

også mulig at mange båtbrukere ikke kjenner regelverket godt nok (spesielt fartsbegrensningene),

slik at det også er behov for mer informasjon og forebyggende tiltak.



Avslutningsvis vil rådmannen understreke at denne saken er en gjennomgang av erfaringene fra årets

sesong, og ikke en utredning av spørsmålet om ordensforskrifter med sikte på å regulere

vannscooterbruk  i  Færder kommune. l tillegg til mer kunnskap om ulike sider ved selve aktiviteten, vil

det da også være behov for ytterligere avklaringer av regelverket - spesielt kravene til begrunnelse

for eventuell særbehandling av Vannscootere. Resultatet av lovlighetskontrollene som er krevet av

ordensforskrifter vedtatt i 2018, bl.a. i Fredrikstad og Hvaler, vil bidra til dette.

Konklusjon

Saken bør tas til orientering.
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Dato: 05.12.18

Budsjett og prioriteringer  2019, foreløpig prognose

0 Innledende kommentarer

0 Bestilling til Statens naturoppsyn

0 Tiltak i naturvernområder

0 Nasjonalparkstyret: drift, forvaltningsplan,

besøksstrategi

INNLEDEN  DE KOMMENTARER
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Informasjon
Det er et omfattende behov for informasjon i Færder nasjonalpark, som er en av de aller mest

brukte nasjonalparkene i Norge. De fleste nasjonalparkene har et begrenset antall

innfallsporter. I de marine nasjonalparkene i Oslofjorden kommer de besøkende fra alle kanter

med båt, fra et stort antall båthavner. Vi har også et stort antall båtgj ester som kommer

utenfra.

Vi viser til møte med Miljødirektoratet den 14. desember 2017, der det ble avklart at arbeidet

med infopunkt Østre Bolæren og informasjonstavler må prioriteres. Dette arbeidet er godt i

gang og må videreføres i 2019. I 2019 vil Innfallsportene Verden Ende og Østre Bolæren ha

prioritet. Vi må også fullføre arbeidet med inforrnasj onstavler på noen av øyene, i tråd med

besøksstrategien.

Forvaltningsplanen og besøksstrategien legges til grunn for arbeidet i 2019.

Samarbeid
Det er bygget opp et omfattende samarbeid knyttet til Færder nasjonalpark. En rekke tiltak

representerer samarbeid mellom flere aktører.

Mye av skjøtselsarbeidet blir utført av frivillige, attføringstiltak finansiert gjennom NAV og

Skjærgårdstjenesten. Mange private grunneiere står også for viktige skjøtselstiltak.

UKL i Vestfold er praktisk talt sammenfallende med Færder nasj onalpark. Nasj onalparken og

UKL har et tett samarbeid.
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Dette er et felles pilotprosjekt i Færder og Ytre Hvfalei' har til formål styrke det biologiske
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Frisk Oslofj ord
Frisk Oslofjord er et nytt program i 2019, for styrking av kunnskapsgrunnlaget i det marine

miljøet i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. Bakgrunnen for programmet er den svekkede

iniljøtilstanden i fjorden og at flere fiskeslag har gått sterkt tilbake. Programmet har et

budsjett på ca.  30  mill. Målet er at man innen 2021 skal lage et niarint økologiske grunnkait

for omrâdet og en kunnskapsbank til bruk i undervisning og folkeopplysning. Hensikten med

dette er å skape et bedre grunnlag for forvaltning av dette fjordområdet og en styrking av

befolkningens kunnskap av det marine miljøet.

Det økologiske grunnkartet vil vise:

0  Naturtypenes utbredelse og tilstand

I  Klassifisering av veineverdier

0  Klassifisering av iniljøbelastninger og behov for tiltak

o Sjøbunnens nedslammingsgrad

o Tilførsler av næringssalter ogjordpartikler

o Miljøgifter

o Fremmede arter

o Marint avfall og tekniske inngrep

0  Saltholdighet og temperaturvariasjon

0  Bølgepåvirkning og havstrømmer

Følgende organisasjoner deltar i programmet:

Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og Østfold fylkeskommuner,

interessseorganisasj oner, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet,

NIVA, Kongsberggrtippen, NGU og Statens Kartverk.

Bjørn Strandli har en overordnet koordinering i dette prosjektet, inn mot forvaltningen og

prosjektets styringsgruppe.

Krafttak for kysttorskeii og Frisk Oslofjord har felles styringsgruppe med Roar Jonstang som

styreleder.



BESTILLING TIL  SNO

Basisoppdraget:

Oppgave Ansvarlig Omfang

Gjennomføring av SNOs

ordinære oppsyn i 16

nasjonalparken, ihenhold til måneds-

nasjonalparkforskriften. verk

r\.._1:_- --.n -..L ,3 .i ,__  _  .1 4,: -agli
\J1Ulll'(J$l  L  'CU UUIU  IIICU  DIXJIOLDCI

begrenses til å administrere

tiltak. Følgende deler av

oppsynet gis prioritet:

-  Ilandstigningsforbud
]I\I7]1-{T ['10]/’l‘Y\ ’:~  Ulovlig nsrwreoskap, i

samarbeid med

F iskerioppsynet

-  Vannscooter

-  Båndtvang

-  Bålbrenning/ grilling på

tj ell

-  Fjerning og flytting av

rullestein

-  Ulovlig utlegging av

bøyer og andre tekniske

installasjoner

-  Sjøfugljakt

Faglig krevende oppgaver som

f.eks. bekjempelse av rynkerose

og mink samt

overvåkingsoppgaver, må

fortsatt utføres av SNO.

Skjærgårdstjenesten kan påta

seg oppgaver med sprøyting av

rynkerose i 2019 (er nå

sertifisert)

Følgende overvåking

prioriteres:

-  Sjøfugl

-  Utvalgte rødlistede

karplanter, bistand til

Botanisk museum

Merknader

Overvåking av

karplanter utføres

hovedsakelig av

Botanisk Museum,

Oslo.
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-  Havørn

-  Ferdselstellere

Tilleggsbestillling innenfor SNOs stillingsramme:

Oppgave Ansvarlig Omfang Merknader

Følge opp lokaliteten med SNO 0.1 ukeverk

kammarimjelle på Østre

Bolæren

Aksjon i Moutmarka, oppsyn, SNO/forvalter 1 ukeverk

presse, hovedvekt på

løshunder

Delta i videre utvikling av SNO 2  ukeverk

besøkssenteret

Deltai samarbeidsmøter SNO 1  ukeverk

BUDSJETT, BEVILGNING  FRA MILJØDIREKTORATET

0  Tiltak i naturvernomrâder

Oppgave Ansvarlig Omfang Merknader

Krafttak for kysttorsken Styret 75 000 Formâlet med

prosjektet er å
gjennomføre tiltak for

å redde kysttorsken og

andre truede fiskeslag

i Ytre Oslofjord.

Aktuelle tiltak er

restaurering av

naturtyper og

opprettelse av

bevaringsområder.

Styret har forpliktet

seg til ådelta i et

større spleiselag i dette

prosjektet. Saken er

prioritert i KLD og

inngår i

tildelingsbrevet til



Informasjonstavler og Styret 750 000
infoknutepunkt Østre Bolæren

Vi viser til eget møte med

mellom Olav Nord- Varhaug

og nasj onalparkstyrets leder

den 14.12.17 om denne saken.

I dette møtet ble det avklart at

inforrnasjonstiltak blir

prioritert fom. 2018.

Tn{-‘nmannninn nnu1Lu11uu.oJuu og

informasjonsstrategi er

grundig behandlet i godkj ent

forvaltningsplan og denne

legges til grunn i
infnrrhneinnfiflrhpirlpt...;V. .;;.....,J \,;;_n—.; \/ u-wv w

Besøksstrategien har vært til

faglig gjennomgang i M.dir. i

2018.

Øya Østre Bolæren er en svært

viktig innfallsport til Færder

nasjonalpark, med god

infrastruktur, rutegâende

transport og stor gjestehavn

med servering og

ovemattingsmuligheter. J f.

målsetting i forvaltningsplanen

ønsker vi nå å etablere et

infopunkt i havna på Østre

Bolæren. Det er inngått et

samarbeid med Færder

kommune som grunneier om

disponering av en mindre

bygning til dette formålet. En

egen samarbeidsgruppe

arbeider nå med denne saken

(frivillige knyttet til Østre

Bolæren, Oslofjordens

friluftsråd, Færder

nasjonalpark, besøkssenter

Færder nasjonalpark og Færder

kommune som grunneier).

M.dir. Elisabet

Rosendal deltar i

styringsgruppen.

Arbeidet med

inforrnasj onstavlene

har hatt en god

framdrift. Vi regner

med å bli ferdige med

tavlene ute i parken i

2019,

Infopunkt Østre

Bolæren er godt i gang,

kommunen som huseier

ville bruke sine

rammeavtaler i

gjennomføringen av
hvoopnrheidene l homf"J on -www; VVLUvLLv .. .-;v..;w

fikk vi vite at

kommunen allikevel

ikke ville gjøre dette,

og at nasj onalparkfor-

valtningen selv må

organisere innhenting

av pristilbud og de

tekniske arbeidene.

Arbeidet med

modifisering av

bygningen har derfor
blitt forsinket.
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Foruten gode

inforrnasjonstavler, kreves noe

bygningsmessig tilrettelegging

på Østre Bolæren, kr. 450 000.

Østre Bolæren og Verdens

Ende er hovedinnfallsporter til

nasjonalparken. Skiltplaner

god skilting på disse stedene

blir prioritert i 2019, i

samarbeid med Færder

kommune.

Rydding og gjerding i

Moutmarka, videreføring

Restauering av kantsoner med

gammel eik på Hvalø, Flytting

av gjerder, porter, videreføring

Rydding og gjerding i tørreng

sydvest på F roungen,

videreføring

Slått og rydding, Mellom- og

Østre Bolæren, videreføring

Rydding av kratt og buskfuru

på Sandø nord og nordøst,

videreføring

Slått Steinkloss, videreføring

Bekjempelse av rynkerose,

videreføre på følgende

områder: Sandø, Store Færder,

Hoftøya, Ramsholmen,

Trollholmen, Mellom

Bolæren, Moutrnarka,

Masseløy, Vestre Bustein mfl.

Bekjempelse av mink,

videreføring

Tilrettelegging av bålpanner på

de mest brukte

strandområdene, skåne viktige

tørrenger og forebygging av

brann, sluttføring

Sjøfugltelling, videreføring

Styret

Styret

Styret

Styret

SNO

Styret

Styret

SNO

SNO

Styret

SNO

150 000

100 000

30 000

150 000

40 000

15 000

5 000

100 000

50 000

30 000

15 000

Krever tidlig

avklaring,

forhåndsgodkjenning

Krever tidlig

avklaring,

forhåndsgodkjenning

Krevcr tidlig

avklaring,

forhåndsgodkjenning

Krever tidlig

avklaring,

forhåndsgodkj enning

Februar, krever tidlig

avklaring.

Utvidelse til indre

skjærgård

Produksjon,

montering, transport.

Spleiselag med

friluftsmidler fra

kommunene.

Sluttføring av 2019

Ønskelig med bedre

kunnskap om

hekkesuksess,



geografiske endringer

og virkninger av

forstyrrelse og

minkbekj empelse.

Fm tar et helhetlig

ansvar for hele

Vestfoldkysten.

Strandryddingi SNO 15 000 Transport

sj øfugloniråder, videreføring

Ildverket. Hogst av plantet SNO 50 000
gran mot vest, videreføring

Fjerning av gran og gjerding i Styret 100 000
hagemark, Søndre Åløy,
videreføring

Store Færder, rydde rundt Styret 20 000

kulturminne sammen med

Vestfold Fylkeskornrriurie

(gammel fyr ruin fra 1600

tallet)

Tur app -  Tønsberg/Færder 10 000 Spleiselag:

regionen, oppdateringer, nasjonalparken,

videreføring Færder, Tønsberg,

Besøkssenter,

Fylkeskommunen

Sum l 705 000

0  Nasjonalparkstyretz drift, forvaltningsplan, besøksstrategi mv.

Nasjonalparkstyret, drift

Styremøter, rådgivende utvalg

Kurs/studietur for nytt styre

Informasjonstiltak, nettside mm

Drift av båt 25 000

Nasjonale konferanser

Kj øp av tjenester Kj ærgårdstj eneste mm.

Færderseminaret

Forsikring frivillige

Sluttføring av forvaltningsplan og besøksstrategi

Utarbeidelse og trykking av brosjyre om forvaltningsplanen

Sluttføring og trykking av besøksstrategien

250 000

75 000

40 000
25 000

25 000

20 000

50 000

10 000

5 000

160 000
30 000

100 000



Innarbeiding av forvaltningsplanen hos grunneiere og andre 30 000

interessenter


