
 
Nasjonalpark Færder Nasjonalpark 
  

Postadresse 
 
   

Besøksadresse 
Bygg I, Statens Park.  
Anton Jenssensgate 4 
Tønsberg 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 33 37 10 00 
Direkte:  +47 33371177 
Epost: fmvtpost@fylkesmannen.no 
Nettside: http://ferdernasjonalpark.no/ 

Færder kommune 
Postboks 250 
3163  NØTTERØY 

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2019/11689-0 421.3 Deres ref.  Dato 04.10.2019 

 

Tillatelse - Søknad til uttalelse - Færder - 244/53 - Hoftøya - 
dispensasjon fra kommuneplan - riving av fritidsbolig etter 
verneforskriften for Færder nasjonalpark 

Vedlagt oversendes vedtak om tillatelse til riving etter verneforskriften for Færder 
nasjonalpark. Vedtaket er fattet på delegasjon fra nasjonalparkstyret, i samråd med 
styreleder i Færder nasjonalpark. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
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 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2019/11689-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 03.10.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert fullmakt   

 

 

Færder - 244/53 - Hoftøya   - dispensasjon fra kommuneplan - riving 
av fritidsbolig etter verneforskriften for Færder nasjonalpark 

 
 

Vedtak 
Under henvisning til naturmangfoldlovens § 48 gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 
1.1 til riving av den nordlige fritidsboligen på Hoftøya. Det forutsettes at materialer fjernes på 
en forsvarlig måte fra øya og leveres til avfallsanlegg. Eventuell motorisert ferdsel på øya må 
foregå på en skånsom måte. 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
Bakgrunn 
Færder kommune har oversendt en søknad om riving av den nordlige fritidsboligen på Hoftøya. 
I søknaden skrives det: Plangrunnlag: 
Eiendommen er uregulert og ligger i område avsatt til LNF-område i kommunedelplankartet for 
Nøtterøy, vedtatt 31.01.2018. Søknaden skal behandles etter kommuneplanens utfyllende 
bestemmelser og retninglinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018. Bebyggelsen ligger innenfor 
100-metersbetltet og omfattes av Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
(SPR). Eiendommen ligger i tillegg i Færder nasjonalpark. 
Det er søkt om dispensasjon fra følgende: 
- Plan- og bygningsloven § 1-8, om forbud mot tiltak i strandsonen. 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag): 
- Tiltaket vil gi positive landskapsmessige virkninger. Det vil føre til mindre belastning for 
naturmangfoldet og er også en forbedring av allmennhetens friluftsliv. Tiltaket er vurdert og tatt 
inn i Forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark. 
Om tiltaket: 
Det søkes om å rive den nordlige fritidsboligen som ligger på Hoftøya. Bakgrunnen for søknaden er 
vurderingen av hyttene på Hoftøya i forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark. På side 18 i vedlegg 3 i 
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forvaltningsplanen under punkt om Hytter og andre bygninger er det spesifikt beskrevet å «Fjerne den 
nordre hytta på Hoftøya». Det ble i forarbeidet til Færder nasjonalpark vurdert at hytta burde fjernes 
fordi den ligger tett opp mot området med ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli. 
Plasseringen av hytten er vist på vedlagte kart og bilder. Alle spor etter hytten skal fjernes, inklusiv 
lecafundamenter. Tiltaket består i å rive og fjerne reisverk og kledning med noe isolasjon. Taket har 
stålplater og takpapp. Hytten skjæres opp i seksjoner som transporteres med motorisert jernhest med 
gummibelter til Skjergårdstjenestens båt. 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i mindre 
saker som ikke har prinsipiell betydning. Denne myndigheten er delegert fra Nasjonalparkstyret. 
Tiltaket skal vurderes etter bestemmelsene i naturmangfoldlovens §§ 8-12, som omfatter 
kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, hvem 
som skal bære kostnadene ved miljøforringelse, samt miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder.  
Tiltaket skal også konkret vurderes etter verneforskriften, der det i § 3, pkt. 1.1 fremgår at 
området er vernet mot denne type inngrep. Tiltaket faller ikke inn under unntaksbestemmelsene 
i § 3 pkt 1.2. Tiltaket må derfor vurderes etter de generelle dispensasjonsbestemmelsene i 
naturmangfoldlovens § 48, som åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra 
forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig. 
 
 
Vurdering  
Færder kommune har gjort grundige vurderinger av tiltaket opp mot bestemmelsene i 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  Nasjonalparkforvalter slutter seg til kommunens konklusjon i 
forhold til naturmangfold om at omsøkt tiltak ikke medfører noen betydelige negative 
konsekvenser hverken for naturmangfoldet, kulturlandskapet, allmenhetens ferdsel eller 
økosystemet som sådan. Nasjonalparkforvalter anser at naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 er 
ivaretatt. 
I forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark er det gjort en vurdering av en eventuell utnyttelse 
av omtalte bygning, og oppfølgende tiltak i kapittel 3.9, tredje kulepunkt «fjerne den nordre 
hytta på Hoftøya». Av hyttas plassering fremgår at den ligger tett opp mot området med 
ferdselsforbud fra 15.4 til 15.7, og riving og fjerning av hytta vil dermed bidra til hindre unødig 
forstyrrelse. 
 
 
Konklusjon 
Under henvisning til naturmangfoldlovens § 48 gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 
1.1 til riving av den nordlige fritidsboligen på Hoftøya. Det forutsettes at materialer fjernes på 
en forsvarlig måte fra øya og leveres til avfallsanlegg. Eventuell motorisert ferdsel på øya må 
foregå på en skånsom måte. 
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 



 
Vedlegg: Gbnr. 244/53 – Hoftøya – riving av fritidsbolig – oversendelse for behandling etter 
verneforskriften for Færder nasjonalpark 
 
 
 
Kopi: 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
Vestfold Fylkeskommune 
Forum for Natur og Friluftsliv



 
Nasjonalpark Færder Nasjonalpark 
  

Postadresse 
 
   

Besøksadresse 
Bygg I, Statens Park.  
Anton Jenssensgate 4 
Tønsberg 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 33 37 10 00 
Direkte:  +47 33371177 
Epost: fmvtpost@fylkesmannen.no 
Nettside: http://ferdernasjonalpark.no/ 

Fulehuks venner 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2019/9085-0 432.3 Deres ref.  Dato 04.09.2019 

 

Tillatelse - Færder nasjonalpark - Fulehuk fyr - Nøtterøy - 
flytransport 

Vi viser til søknad og se vedlagte tillatelse og betingelser. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I 
VESTFOLD 

Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
 
 
  

ST 15-19 b



 
 
 www.fylkesmannen.no/Vestfold Saksbehandler Anne Sjømæling Side 2 av 2 



 
 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2019/9085-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 09.09.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
   

 

Dispensasjon - Færder nasjonalpark - Fulehuk fyr - Nøtterøy – 
helikoptertransport 

 

Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 6.4 c gir nasjonalparkforvalter tillatelse til 
helikoptertransport av betong for påstøp av eksisterende platting for vedlikehold, samt 
igjenstøping av hull i skytestilling. Transporten skal foregå i uke 38. Tillatelsen gis på følgende 
vikår: 
- Transporten forutsettes å skje etter 15.9 og innen utgangen av uke 44.. 
- Transporten må skje på en forsvarlig og rask måte over sjø utenom sone B i 
nasjonalparken, med flyhøyde min. 300 m fram til Fulehuk. 
Tillatelsen gis etter naturmangfoldloven og verneforskriften for Færder nasjonalpark. Søker er 
selv ansvarlig for innhenting av andre nødvendige tillatelser transporten og arbeidet måtte kreve, 
særlig Færder kommune og myndighet etter kulturminneloven. 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Bakgrunn 
I søknaden skriver Fulehuks Venner blant annet: Vi søker med dette å få tillatelse til å fly ut ca. 
7m3 med ferdigbetong til fyret i forbindelse med påstøp av eksisterende hovedplatting.  
Operasjonen vil ta ca. 2 timer. Det forutsettes av det er akseptabelt vær for flyvningen i løpet av 
denne uken for flyvningen. Det skal påstøpes et ca. 8-9 cm tykt lag på platting nord ut for 
hovedbygning. Årsak er at det eksisterende dekke er i ferd med å smuldre opp og må repareres 
pga. elde og vanninntrengning ml påfølgende frostskader.  
I den anledning ønsker vi også å støpe igjen hull i skytestilling (bilde vedlagt). Dette tiltak bør 
være i tråd med hva Forsvarsbygg har gjort i Nasjonalparken og vi ønsker med dette å sikre at 
besøkende, barn og voksne ikke skader seg i dette stygge byggverk som også ansees som 
søppelplass for noen. Håper dette kan bifalles og at vi da kan utføre dette i uken etter 15. 
september da vi har tilgang på helikopter og betong. 
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Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i mindre 
saker som ikke har prinsippiell betydning. Denne myndigheten er delegert fra 
Nasjonalparkstyret. 
Søknaden vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12, som skal legges til grunn 
som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet. Prinsippene gjelder kunnskapsgrunnlaget, 
føre var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, hvem som skal bære kostnadene 
ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
Videre vurderes søknaden etter verneforskriftens § 3 pkt 6.1 som fastsetter et forbud mot 
motorferdsel til lands, på is og i lufta under 300 m fra bakken. Videre vurderes søknaden etter 
verneforskriftens § 3 pkt 6.4 c hvor forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene vesentlig. 
Helikopterflyging krever derfor dispensasjon fra verneforskriften. 
 
 
Vurdering  
Naturmangfoldloven: 
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilfredsstillende i forhold til tiltakets omfang. 
Helikoptertransporten er svært begrenset i tid, og støy fra helikopteret vurderes i liten grad å 
påvirke fauna, og i liten grad forstyrre sjøfugl, da det er utenfor hekkesesong. 
 
§ 9: Føre var-prinsippet vurderes ivaretatt da tiltakets begrensede virkning på naturmiljøet er 
tilstrekkelig kjent. 
 
§ 10: Den samlede belastning på naturmiljøet vurderes som begrenset pga. tiltakets korte 
varighet. 
 
§ 11: Vurderes som lite relevant, da tiltaket ikke vurderes å medføre vesentlig miljøforringelse. 
 
§ 12: Helikoptertransport vurderes i dette tilfelle som en miljøforsvarlig teknikk. 
Støybelastningen er reell, men transporten skjer med kort varighet, hvor virkningen på 
naturmiljøet vil være små med de vilkår som settes. 
 
Helikoptertransporten må vurderes etter bestemmelsene i forskriftens § 3 pkt 6.4 c hvor det 
fremgår at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse 
med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, brygger og lignende.  
Helikoptertransport bør generelt ikke være førstevalget ved bygge- eller anleggstiltak i 
nasjonalparken. Lufttransport medfører en uønsket støybelastning, og er derfor forbudt etter 
verneforskriften § 3 pkt 7.2. Støy og lavtflyvning er dokumentert negativt særlig i 
hekkeperioden for fugl, og også i forhold til friluftsliv og naturopplevelser i nasjonalparken. 
Dette innebærer at fraktoppgaver i nasjonalparken i første rekke bør ivaretas av båttransport. 
Transportløsning med båt vurderes imidlertid som vanskelig løsning i forbindelse med 
utfrakting av betong.  Med de vilkår som er satt for tillatelsen vurderes flygningen som 
forsvarlig, samt perioden flygningen skal gjennomføres ansees å ha mindre negativ påvirkning 
på naturmiljøet, og utøvelsen av friluftsliv er mindre i omsøkt periode. 
 
 
 



 
Konklusjon 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 6.4 c gir nasjonalparkforvalter tillatelse til 
helikoptertransport av betong for påstøp av eksisterende platting for vedlikehold, samt 
igjenstøping av hull i skytestilling. Transporten skal foregå i uke 38. Tillatelsen gis på følgende 
vikår: 
- Transporten forutsettes å skje etter 15.9 og innen utgangen av uke 44. 
- Transporten må skje på en forsvarlig og rask måte over sjø utenom sone B i 

nasjonalparken, med flyhøyde min. 300 m fram til Fulehuk. 
Tillatelsen gis etter naturmangfoldloven og verneforskriften for Færder nasjonalpark. 
Søker er selv ansvarlig for innhenting av andre nødvendige tillatelser transporten og 
arbeidet måtte kreve, særlig Færder kommune og myndighet etter kulturminneloven. 

 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter 
at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: søknad epost 
 
Kopi: 
Fulehuks Venner 
Fylkesmannen i Vestfold 
Forum for natur og Friluftsliv 
Færder kommune 
Vestfold fylkeskommune 



 
Nasjonalpark Færder Nasjonalpark 
  

Postadresse 
 
   

Besøksadresse 
Bygg I, Statens Park.  
Anton Jenssensgate 4 
Tønsberg 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 33 37 10 00 
Direkte:  +47 33371177 
Epost: fmvtpost@fylkesmannen.no 
Nettside: http://ferdernasjonalpark.no/ 

Bjøern Thrane 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2019/11420-0 432.0 Deres ref.  Dato 09.09.2019 

 

Dispensasjon - landing med helikopter - Østre Bolæren - 
Færder - Skjærgårdskvinnene - uke 38 2019 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi til: 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I 
VESTFOLD 

Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 

Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
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 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2019/11420-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 09.09.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert myndighet   

 

Dispensasjon flyging med helikopter - Østre Bolæren - Færder - 
Skjærgårdskvinnene - uke 38 2019 

 
 

Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 6.4 c gir nasjonalparkforvalter tillatelse til 
helikoptertransport av betong for støping av plate på fundament for uthus.  Transporten skal 
foregå i uke 38. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Transporten forutsettes å skje etter 15.9 og innen utgangen av uke 44. 
- Transporten må skje på en forsvarlig og rask måte over sjø utenom sone B i 

nasjonalparken, med flyhøyde min. 300 m fram til Østre Bolæren. Tillatelsen gis etter 
naturmangfoldloven og verneforskriften for Færder nasjonalpark. Søker er selv ansvarlig 
for innhenting av andre nødvendige tillatelser transporten og arbeidet måtte kreve, særlig 
Færder kommune og myndighet etter kulturminneloven. 
 

Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
Bakgrunn 
I søknaden skriver Skjærgårdskvinnene v/Bjørn Thrane følgende: I samme forbindelse som det 
er omsøkt helikoptertransport til Fulehuk Fyr ønsker Skjærgårdskvinnene som har tilhold i 
Loshuset på Østre Bolæren også å søke om slik transport. Formålet er å få ut betong til støping 
av plate på fundament for uthus som er godkjent bygd, v/Loshuset. Bygget skal inneholde 
bakerovn og må derfor ha et solid støpt fundament. Flyging er ønskelig å få gjort samtidig med 
tiltak på Fulehuk (uken etter 15. september), av hensyn til kostnader, logistikk, trafikkbelastning.  
Flyvning vil skje fra Maagerø fort, flytid 5-8 min. pr last. Volum på betongen ca 2m3, som 
medfører 7-8 flyturer.  Ikke bakkelanding. Flygning vil pågå i 50-90 minutter.  
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Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i mindre 
saker som ikke har prinsipiell betydning. Denne myndigheten er delegert fra Nasjonalparkstyret. 
Søknaden vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12, som skal legges til grunn 
som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet. Prinsippene gjelder kunnskapsgrunnlaget, 
føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, hvem som skal bære kostnadene 
ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
Videre vurderes søknaden etter verneforskriftens § 3 pkt. 6.1 som fastsetter et forbud mot 
motorferdsel til lands, på is og i lufta under 300 m fra bakken.  Videre vurderes søknaden etter 
verneforskriftens § 3 pkt. 6.4 c hvor forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene vesentlig.  
Helikopterflyging krever derfor dispensasjon fra verneforskriften. 
 
 
Vurdering 
Naturmangfoldloven: 
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilfredsstillende i forhold til tiltakets omfang. 
Helikoptertransporten er svært begrenest i tid, og støy fra helikpteret vurderes i liten grad å 
påvirke fauna, og i liten grad forstyrre sjøfugl, da tiltaket foregår utenfor hekkesesong. 
 
§ 9: Føre-var-prinsippet vurderes ivaretatt da tiltakets begrensede virkning på naturmiljøet er 
tilstrekkelig kjent. 
 
§ 10: Den samlede belastning på naturmiljøet vurderes som begrenset pga. tiltakets korte 
varighet. 
 
§ 11: Vurderes som lite relevant, da tiltaket ikke vurderes å medføre vesentlig miljøforringelse. 
 
§ 12: Helikoptertransport vurderes i dette tilfelle som en miljøforsvarlig teknikk. 
Støybelastningen er reell, men transporten skjer med kort varighet, hvor virkningen på 
naturmiljøet vil være små med de vilkår som settes. 
 
Helikoptertransporten må vurderes etter bestemmelsene i forskriftens § 3 pkt 6.4 c hvor det 
fremgår at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse 
med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, brygger og lignende. 
Helikoptertransport bør generelt ikke være førstevalget ved bygge- eller anleggstiltak i 
nasjonalparken. Lufttransport medfører en uønsket støybelastning, og er derfor forbudt etter 
verneforskriftens § 3 pkt. 7.2. Støy og lavtflyvning er dokumentert negativt særlig i 
hekkeperioden for fugl, og også i forhold til friluftsliv og naturopplevelser i nasjonalparken. 
Dette innebærer at fraktoppgaver i nasjonalparken i første rekke bør ivaretas av båttransport. 
Transportløsning med båt vurderes imidlertid som en vanskeligere løsning i forbindelse med 
utfrakting av betong. Med de vilkår som er satt for tillatelsen vurderes flygningen som 
forsvarlig, samt at perioden flygningen skal gjennomføres ansees å ha mindre negativ 
påvirkning på naturmiljøet og friluftslivet, da utøvelsen av friluftsliv er mindre i omsøkt periode. 
 
 
Konklusjon 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 6.4 c gir nasjonalparkforvalter tillatelse 
helikoptertransport av betong for støping av plate på fundament for uthus.  Transporten skal 
foregå i uke 38. Tillatelsen gis på følgende vilgår: 

- Transporten forutsettes å skje etter 15.9 og innen utgangen av uke 44. 
- Transporten må skje på en forsvarlig og rask måte over sjø utenom sone B i nasjonalparken, med 

flyhøyde min. 300 m fram til Østre Bolæren. Tillatelsen gis etter naturmangfoldloven og 



verneforskriften for Færder nasjonalpark. Søker er selv ansvarlig for innhenting av andre 
nødvendige tillatelser transporten og arbeidet måtte kreve, særlig Færder kommune og 
myndighet etter kulturminneloven. 

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter 
at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: søknad epost 
 
 
Kopi:  
Skjærgårdskvinnene 
Fylkesmannen i Vestfold 
Vestfold Fylkeskommune 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold 
Færder kommune 



 
Nasjonalpark Færder Nasjonalpark 
  

Postadresse 
 
   

Besøksadresse 
Bygg I, Statens Park.  
Anton Jenssensgate 4 
Tønsberg 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 33 37 10 00 
Direkte:  +47 33371177 
Epost: fmvtpost@fylkesmannen.no 
Nettside: http://ferdernasjonalpark.no/ 

Færder kommune 
Postboks 250 
3163  NØTTERØY 

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2019/12870-0 432.3 Deres ref. 19/37945 Dato 04.10.2019 

 

Søknad - Færder nasjonalpark - 201/42 Ildverket - Færder - 
brygge og trapp 

Vi viser til ovennevnte søknad fra Færder kommune. Nasjonalparkforvaltningen viser til 
nasjonalparkstyrets vedtak av 8.4.19, sak 4/19 a – søknad om etablering av kyststi og mener 
med dette at vurdering om omsøkte tiltak (trapp) på kyststi er godkjent. 
 
Nasjonalparkforvaltningen vurderer at omsøkte tiltak angående brygge er å betrakte som 
vedlikehold og forbedring av fremkommelighet og sikkerhet. Nasjonalparkforvaltningen 
mener tiltaket faller inn under unntaksbestemmelsene i kap § 3, pkt. 1.2 h) i 
vernebestemmelsene «Vedlikehold og innretninger for allement friluftsliv i henhold til 
forvaltningsplan, jf. § 5. Ildverket er omtalt i utkastet til besøksstrategien som et av 
satsningsøyene med enkel tilrettelegging, og tiltakene vurders som forbedring for 
allmenhetens tilgang. 
 
Vurderingene i henhold til naturmangfoldloven er gjort i sak 4/19 a og også godt begrunnet i 
kommunens redegjørelse.  
 
Nasjonalparkforvaltningen slutter seg til kommunens konklusjon om at omsøkt tiltak ikke 
medfører noen negative konsekvenser for naturmangfoldet eller økosystemet i området. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: Sak  4/19 a, godkjent 08.04.19 
 
Kopi til: 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

ST 15-19 d



 

 

Færder nasjonalpark v/Nasjonalparkforvalter 

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Postboks 2076 3103 Tønsberg 

fmvtpost@fylkesmannen.no 

 

 

 

 

Søknad om utvidet tillatelse til merking av steinkobbe i Færder nasjonalpark 

 

Det henvises til tillatelse om å fange og merke inntil 15 steinkobber med sendere i Færder 

nasjonalpark i perioden 20. august til 25. september 2019 og 2020 (Arkivsaksnr: 2019/10254-

0).  

 

Vi forsøkte å fange steinkobber for å merke disse i Ytre Hvaler i august i år, men lykkes ikke 

med å fange noen der. Dette skyldes at vi fikk for dårlig tid til gjennomføring blant annet på 

grunn av dårlig vær de siste dagene som vi hadde tilgjengelig. Vi ønsker nå å skifte område til 

Færder nasjonalpark, i hovedsak til området rundt Østre Bolærne og øst for Tjøme. Dette 

området er litt mer beskyttet enn Ytre Hvaler og egner seg derfor bedre for å fange steinkobbe 

på denne årstiden.  

 

Vi søker herved om å få utvidet perioden for dette feltarbeidet til 1. desember i 2019 og 2020. 

Vi regner med å starte opp i løpet av uke 45 (ca 4. november). Vi håper dette lar seg gjøre. 

  

 

Mvh, 

 

 

Seniorforsker Kjell Tormod Nilssen  

 

kjelltn@hi.no 

Havforskningsinstituttet 
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Nasjonalpark Færder Nasjonalpark 
  

Postadresse 
 
   

Besøksadresse 
Bygg I, Statens Park.  
Anton Jenssensgate 4 
Tønsberg 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 33 37 10 00 
Direkte:  +47 33371177 
Epost: fmvtpost@fylkesmannen.no 
Nettside: http://ferdernasjonalpark.no/ 

Havforskningsinstituttet 
Postboks 1870 
5817  BERGEN 

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2019/10254-0 432.3 Deres ref.  Dato 11.10.2019 

 

Utvidet tillatelse - Færder nasjonalpark - merking av 
steinkobbe med sendere 

Vi viser til søknad fra HI om søknad om tillatelse til merking av steinkobbe med sender i 
Færder Nasjonalpark, samt til vårt vedtak AV 8.8.19 med tillatelse, samt brev fra HI datert 
8.10.19 med søknad om utvidet periode for merking. 
 
Havforskningsinstituttet skriver i sin søknad at det ikke lykkes med å fange/merke steinkobbe 
innenfor den omsøkte perioden, og det forespørres derfor om utvidet perioden for feltarbeid 
fram til 1. desember hhv 2019 og 2020. 
 
Nasjonalparkforvaltningen anser at grunnlaget for tillatelsen gitt i sak 10254 av 8.8.19 fortsatt 
er tilstede. Nasjonalparkforvaltningen ser merking av steinkobbe som som et viktig prosjekt 
som vil gi nasjonalparkforvaltningen økt kunnskap og bidra til en forsvarlig forvaltning av 
nasjonalparken. 
 
Vi gir derfor tillatelse til en forlenget periode for feltarbeid fra 25.09.19 fram til 01.12 for både 
2019 og 2020. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Kjell Tormod Nilssen    
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
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Nasjonalpark Færder Nasjonalpark 
  

Postadresse 
 
   

Besøksadresse 
Bygg I, Statens Park.  
Anton Jenssensgate 4 
Tønsberg 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 33 37 10 00 
Direkte:  +47 33371177 
Epost: fmvtpost@fylkesmannen.no 
Nettside: http://ferdernasjonalpark.no/ 

Vestfold Fylkeskommune, kulturarv 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2019/13515-0 432.3 Deres ref.  Dato 11.10.2019 

 

Dispensasjon for undersøkelse av metallgjenstander i og 
ved MB 1193591_1_1 utvidet tidsperiode 

Nasjonalparkforvaltningen viser til tidligere søknad og vedtak fra Nasjonalparkforvalter i sak 
2017/5026: 
«Vedtak:  
Kulturarv i Vestfold Fylkeskommune ved Cathrine Stangebye Engebretsen og Vibeke Lia får 
tillatelse til å påvise metallgjenstander og grave dem fram langs veien for kringsfangeleiren 
på Mellom Bolæren. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder fra dags dato til og med 31.12.2018.» 
 
Vestfold Fylkeskommune har henvendt seg til nasjonalparkforvaltningen med spørsmål om 
forlenget tillatelse, da tiltaket ikke har blitt sluttført. Nasjonalparkforvalter viser til tidligere 
vedtak og bakgrunn, samt vurdering for vedtaket.  Nasjonalparkforvalter mener at 
vurderingene som tidligere har blitt gjort, fortsatt er gyldig, og at ikke nye momenter tilsier at 
ikke tiltaket skal kunne gjennomføres. Nasjonalparkforvalter gir derfor utvidet frist for 
gjennomføring av tiltaket til 31.12.2020. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: Tidligere søknad 
 
Kopi til: 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
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 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2017/5026-0 

 Saksbehandler: Sigurd Anders Svalestad 

Dato: 25.09.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter - delegert myndighet   

 

Færder nasjonalpark - dispensasjon for undersøkelse av 
metallgjenstander i og ved vegen for krigsfangeleiren på Mellom 
Bolæren i Nøtterøy 

 
 
 

Vedtak 
Kulturarv i Vestfold fylkeskommune ved Cathrine Stangebye Engebretsen og Vibeke Lia får 
tillatelse til å påvise metallgjenstander og grave dem fram langs veien for krigsfangeleiren på 
Mellom Bolæren. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Tillatelse gjelder fra dags dato til og med 31.12. 2018. 
 
Klageadgang: Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes Færder nasjonalparkstyre. 
 
 
 
Bakgrunn 
Interessen for krigsminnet har økt. Frivillige vil fjerne busker og trær for å gjøre 
historiske gjenstander mer synlige. Før slikt arbeid bør jorda mellom steinene i vegen 
og langs vegen undersøkes. Kulturarv vil engasjere to metallsøkere som under ledelse 
av arkeologer skal søke etter gjenstander som ligger i og langs veistrekningen. 
Kulturarv stiller med to arkeologer som vil dokumentere kulturminnene; veien og 
gjenstandsfunn, med fotografi og innmåling, og samle inn gjenstandsfunn. 
Veistrekningen består av ca 60 meter vei inn til leirens port, og ca 80 meter innenfor 
gjerdet. Veistrekningen innenfor porten er førsteprioritet. Det vil vurderes om søket skal 
begrenses til veistrekningen frem til der fangebrakkene stod, hvis det er 
tidkrevende/uoversiktlig og mye funn. 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften. 
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Denne myndigheten er delegert fra Nasjonalparkstyret. 
 
I verneforskriftens § 3 pkt. 1.1 er det t forbud mot inngrep av enhver art som graving og 
fjerning av mineraler og stein. 
 
Dispensasjon kan gis etter de generelle dispensasjonsregler i verneforskriftens § 4, jf. 
naturmangfoldlovens § 48. Avgjørende her er at tiltaket ikke strider mot vernevedtakets 
formål, det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket skal også vurderes 
etter naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 
 
Vurdering  
En del av verneformålet er å ta vare på kulturminnene. Undersøkelser som øker 
kunnskapen om kulturminnene, vil normalt være i samsvar med verneformålet. Det 
gjelder i denne saken. Undersøkelsen er i samsvar med verneformålet. Virkningen på 
landskapet er fullt ut akseptabel siden det blir lettere å forstå kulturminnet. Det er ikke 
grunn til å tro at naturmangfoldet som finnes etter drøyt 60 års gjengroing av veien, er 
enestående i det aktuelle opmrådet.  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 etterleves. Kunnskapen om naturgrunnlaget 
og virkningen av tiltaket er god nok til å tillate tiltaket. Det er ikke grunn til uro for at 
tiltaket kan gi en praksis for uforholdsmessig stort omfang av lignende tiltak i 
nasjonalparken. Metodene er i samsvar med vanlig praksis for undersøkelse av 
kulturminner og utføres under faglig forsvarlig ledelse. §§ 9 og 11 er lite aktuelle i 
denne saken. 
 
Konklusjon 
Kulturarv i Vestfold fylkeskommune ved Cathrine Stangebye Engebretsen og Vibeke 
Lia får tillatelse til å påvise metallgjenstander og grave dem fram langs veien for 
krigsfangeleiren på Mellom Bolæren. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
- Tillatelse gjelder fra dags dato til og med 31.12. 2018 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Klage sendes Færder nasjonalparkstyre. 
 
 
 
Vedlegg: Søknaden



 
 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2019/12125-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 13.09.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert myndighet   

 

Dispensasjon - Færder nasjonalpark - filming med drone - One Big 
Happy Family 

 

Vedtak 
Nasjonalparkforvalter gir One Big Happy Family, under henvisning til 
naturmangfoldloven § 48, dispensasjon fra verneforskriften § 7, punkt 7.2, for å filme 
med drone fra Færder nasjonalpark for Visit Vestfold og Visit Oslo. 
Tillatelsen gis på følgende vikår: 

- Tillatelsen gjelder til 31.10, for 1 dag, flyvning som i søknaden 
- Filmen skal kunne vises fram for nasjonalparkens ansatte til informasjon 
- Opptakene må ikke føre til unødig støy eller forstyrrelse av dyreliv eller friluftsliv 
- Regler for fartsbegrensning i skjærgården må overholdes 

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Bakgrunn 
I søknaden skriver søkeren blant annet: Droneopptaket er ikke omfattende og det er en 
drone at en mindre slag som skal flys som betyr at støynivå er relativt lavt. Det er også 
snakk om kortvarig opptak, altså at dette vill ikke være time på time med opptak. Men 
en halvtime i slengen ved et par-tre anledninger. Dronepilotene har selvfølgelig alle 
påkrevde sertifikater for å fly kommersielt og er erfarne dronepiloter. Produksjonen vil 
være veldig påpasselig med tanke på at eventuelle personer som ferdes rundt området 
vi flyr blir informert og at vi ikke er til bry for øvrig. Vi ønsker også å fly over vann, og se 
en ribb på vei ut til Fulehuk fyr samt rundt Verdens ende. 
Ved verdens ende ønsker vi å fly rett utenfor land, (vedlagte bilde), ved 1030-12.30 
tiden onsdag. Vi flyr selvfølgelig ikke i hele perioden, men det er i denne perioden vi 
filmer på land og når det passer best for produksjonen at vi ønsker å fly. 
Vi skal også dra fra Engø gård til Fulehuk fyr og ønsker noen bilder på veien her. 
Hovedsakelig ved kaia på Engø og i skjærgården der, men også ute ved Fulehuk fyr. 
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Der som været tillater det ville det også vært ønskelig å fly litt lenger ut i skjærgården 
på vei ut fra Engø. Her ønsker vi i så fall å kunne fly en gang i tidsrommet 15:00, inne 
ved land og da rundt 16:30 ute ved fyret. I tillegg dersom det skulle la seg gjør hadde 
det jo selvfølgelig vært ønskelig å fly i solnedgangstid i 19:45 tiden ute ved Fulehuk. 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i 
saker av mindre prinsipiell betydning. Denne myndigheten er delegert fra 
Nasjonalparkstyret. 
En del av verneforskriften formålsparagraf er slik: «Allmenheten skal gis anledning til 
uforstyrret opplevelse av natur gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, 
med liten grad av teknisk tilrettelegging». Verneforskriftens § 7, pkt 7.2 setter forbud 
mot unødig støy i nasjonalparken, herunder bruk av modellfly og lignende (drone). 
Verneforskriften § 3, pkt 3.1 «Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke- og yngle- og 
gyteplasser, er vernet mot skade og unødig forstyrrelse.» Dispensasjon kan gis etter 
naturmangfoldlovens § 48. Avgjørende her er at tiltaket ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket skal også vurderes etter 
naturmangfoldlo9ven §§ 8 til 12. 
 
 
Vurdering  
Formålet med filmingen er å lage en film for Visit Vestfold og Visit Oslo. Det skrives i 
søknaden at det skal filmes kjøring med rib. I forhold til pågående arbeid med 
besøksstrategi for Færder nasjonalpark, kan det stille spørsmål ved om denne type 
markedsføring gir de ønskede signaler.  
 
Forstyrelsen av flyvningen er kortvarig. Selv om drone gir noe støy og kan påvirke fugl, 
er de ventede negative effektene små på denne tiden av året. Friluftslivsbrukerne er 
også færre i denne perioden. Kjøring med rib må ikke skremme opp grupper av sjøfugl. 
Tiltaket er ikke i strid med verneformålet, og påvirker ikke verneverdiene i nevneverdig 
grad. Droneflygningen vurderes som godt nok opplyst, og teknologi og metode er 
velkjent. Denne vurderingen gir ikke presedens for skadelig bruk av drone i 
nasjonalparken. Kravene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses ivaretatt. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-var-prinsippet 
Filmingen er kortvarig og foregår i mindre sårbar periode av året. Vi anser at 
kunnskapsgrunnlaget er godt nok og at føre var prinsippet derfor ikke er aktuelt. 
 
§ 10 Prinsipper om økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket anses ikke å være av et omfang som vil skade naturmiljøet. 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Vurderes som lite aktuelt i denne saken. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Flyvningen skal skje i en begrenset periode av erfarne dronepiloter. 
 
Naturmangfoldloven § 48 (generelle dispensasjonsregler) 
Kravet er at man ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig og heller ikke stride mot 
vernevedtakets formål. Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark, er blant 
annet at «allmenheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom 



utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, med liten grad av tilrettelegging.», 
verneforskriftens § 1. Verneforskriftens § 3, punkt 3.1 omhandler at dyrelivet er vernet 
mot skade og unødig forstyrrelse. Verneforskriftens § 7, punkt 7.2 setter forbud mot 
unødig støy i nasjonalparken, herunder bruk av modellfly og lignende (drone).  
Nasjonalparkforvalter anser ikke at omsøkte tiltak er brudd på verneforskriften, ut fra 
gjeldende søknad om tidspunkt for flyvningen og vilkår satt i tillatelsen. 
 
Konklusjon 
Nasjonalparkforvalter gir One Big Happy Family, under henvisning til 
naturmangfoldloven § 48, dispensasjon fra verneforskriften § 7, punkt 7.2, for å filme 
med drone fra Færder nasjonalpark for Visit Vestfold og Visit Oslo. 
Tillatelsen gis på følgende vikår: 

- Tillatelsen gjelder til 31.10, for 1 dag, flyvning som i søknaden 
- Filmen skal kunne vises fram for nasjonalparkens ansatte til informasjon 
- Opptakene må ikke føre til unødig støy eller forstyrrelse av dyreliv eller friluftsliv 
- Regler for fartsbegrensning i skjærgården må overholdes 

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:Søknaden 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
Færder kommune 
Vestfold Fylkeskommune 
Forum for Natur og Friluftsliv



 
 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2019/12125-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 13.09.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert myndighet   

 

Dispensasjon - Færder nasjonalpark - filming med drone - One Big 
Happy Family 

 

Vedtak 
Nasjonalparkforvalter gir One Big Happy Family, under henvisning til 
naturmangfoldloven § 48, dispensasjon fra verneforskriften § 7, punkt 7.2, for å filme 
med drone fra Færder nasjonalpark for Visit Vestfold og Visit Oslo. 
Tillatelsen gis på følgende vikår: 

- Tillatelsen gjelder til 31.10, for 1 dag, flyvning som i søknaden 
- Filmen skal kunne vises fram for nasjonalparkens ansatte til informasjon 
- Opptakene må ikke føre til unødig støy eller forstyrrelse av dyreliv eller friluftsliv 
- Regler for fartsbegrensning i skjærgården må overholdes 

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Bakgrunn 
I søknaden skriver søkeren blant annet: Droneopptaket er ikke omfattende og det er en 
drone at en mindre slag som skal flys som betyr at støynivå er relativt lavt. Det er også 
snakk om kortvarig opptak, altså at dette vill ikke være time på time med opptak. Men 
en halvtime i slengen ved et par-tre anledninger. Dronepilotene har selvfølgelig alle 
påkrevde sertifikater for å fly kommersielt og er erfarne dronepiloter. Produksjonen vil 
være veldig påpasselig med tanke på at eventuelle personer som ferdes rundt området 
vi flyr blir informert og at vi ikke er til bry for øvrig. Vi ønsker også å fly over vann, og se 
en ribb på vei ut til Fulehuk fyr samt rundt Verdens ende. 
Ved verdens ende ønsker vi å fly rett utenfor land, (vedlagte bilde), ved 1030-12.30 
tiden onsdag. Vi flyr selvfølgelig ikke i hele perioden, men det er i denne perioden vi 
filmer på land og når det passer best for produksjonen at vi ønsker å fly. 
Vi skal også dra fra Engø gård til Fulehuk fyr og ønsker noen bilder på veien her. 
Hovedsakelig ved kaia på Engø og i skjærgården der, men også ute ved Fulehuk fyr. 
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Der som været tillater det ville det også vært ønskelig å fly litt lenger ut i skjærgården 
på vei ut fra Engø. Her ønsker vi i så fall å kunne fly en gang i tidsrommet 15:00, inne 
ved land og da rundt 16:30 ute ved fyret. I tillegg dersom det skulle la seg gjør hadde 
det jo selvfølgelig vært ønskelig å fly i solnedgangstid i 19:45 tiden ute ved Fulehuk. 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i 
saker av mindre prinsipiell betydning. Denne myndigheten er delegert fra 
Nasjonalparkstyret. 
En del av verneforskriften formålsparagraf er slik: «Allmenheten skal gis anledning til 
uforstyrret opplevelse av natur gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, 
med liten grad av teknisk tilrettelegging». Verneforskriftens § 7, pkt 7.2 setter forbud 
mot unødig støy i nasjonalparken, herunder bruk av modellfly og lignende (drone). 
Verneforskriften § 3, pkt 3.1 «Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke- og yngle- og 
gyteplasser, er vernet mot skade og unødig forstyrrelse.» Dispensasjon kan gis etter 
naturmangfoldlovens § 48. Avgjørende her er at tiltaket ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket skal også vurderes etter 
naturmangfoldlo9ven §§ 8 til 12. 
 
 
Vurdering  
Formålet med filmingen er å lage en film for Visit Vestfold og Visit Oslo. Det skrives i 
søknaden at det skal filmes kjøring med rib. I forhold til pågående arbeid med 
besøksstrategi for Færder nasjonalpark, kan det stille spørsmål ved om denne type 
markedsføring gir de ønskede signaler.  
 
Forstyrelsen av flyvningen er kortvarig. Selv om drone gir noe støy og kan påvirke fugl, 
er de ventede negative effektene små på denne tiden av året. Friluftslivsbrukerne er 
også færre i denne perioden. Kjøring med rib må ikke skremme opp grupper av sjøfugl. 
Tiltaket er ikke i strid med verneformålet, og påvirker ikke verneverdiene i nevneverdig 
grad. Droneflygningen vurderes som godt nok opplyst, og teknologi og metode er 
velkjent. Denne vurderingen gir ikke presedens for skadelig bruk av drone i 
nasjonalparken. Kravene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses ivaretatt. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-var-prinsippet 
Filmingen er kortvarig og foregår i mindre sårbar periode av året. Vi anser at 
kunnskapsgrunnlaget er godt nok og at føre var prinsippet derfor ikke er aktuelt. 
 
§ 10 Prinsipper om økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket anses ikke å være av et omfang som vil skade naturmiljøet. 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Vurderes som lite aktuelt i denne saken. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Flyvningen skal skje i en begrenset periode av erfarne dronepiloter. 
 
Naturmangfoldloven § 48 (generelle dispensasjonsregler) 
Kravet er at man ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig og heller ikke stride mot 
vernevedtakets formål. Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark, er blant 
annet at «allmenheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom 



utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, med liten grad av tilrettelegging.», 
verneforskriftens § 1. Verneforskriftens § 3, punkt 3.1 omhandler at dyrelivet er vernet 
mot skade og unødig forstyrrelse. Verneforskriftens § 7, punkt 7.2 setter forbud mot 
unødig støy i nasjonalparken, herunder bruk av modellfly og lignende (drone).  
Nasjonalparkforvalter anser ikke at omsøkte tiltak er brudd på verneforskriften, ut fra 
gjeldende søknad om tidspunkt for flyvningen og vilkår satt i tillatelsen. 
 
Konklusjon 
Nasjonalparkforvalter gir One Big Happy Family, under henvisning til 
naturmangfoldloven § 48, dispensasjon fra verneforskriften § 7, punkt 7.2, for å filme 
med drone fra Færder nasjonalpark for Visit Vestfold og Visit Oslo. 
Tillatelsen gis på følgende vikår: 

- Tillatelsen gjelder til 31.10, for 1 dag, flyvning som i søknaden 
- Filmen skal kunne vises fram for nasjonalparkens ansatte til informasjon 
- Opptakene må ikke føre til unødig støy eller forstyrrelse av dyreliv eller friluftsliv 
- Regler for fartsbegrensning i skjærgården må overholdes 

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:Søknaden 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
Færder kommune 
Vestfold Fylkeskommune 
Forum for Natur og Friluftsliv



 
Nasjonalpark Færder Nasjonalpark 
  

Postadresse 
 
   

Besøksadresse 
Bygg I, Statens Park.  
Anton Jenssensgate 4 
Tønsberg 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 33 37 10 00 
Direkte:  +47 33371177 
Epost: fmvtpost@fylkesmannen.no 
Nettside: http://ferdernasjonalpark.no/ 

INSPIRIA science center 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2019/14362-0  
PRIMÆRKLASSERING 

Deres ref.  Dato 31.10.2019 

 

Dispensasjon - Søknad om trålerdispensasjon 

Vi viser til søknad av 29.10.19 ang. bruk av bunntrål i undervisningsøyemed, knyttet til 
prosjektet Frisk Oslofjord. Dispensasjon ligger vedlagt. Viser for øvrig til Temakart 
naturverdier i sjø, vedlegg 13 forvaltningsplan Færder nasjonalpark. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
 
 
  

ST 15-19 h 
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 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2019/14362-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 04.11.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert fullmakt   

 

Tillatelse - Søknad om dispensasjon for bruk av bunntrål i 
undervisningsopplegg 

 

Vedtak 

INSPIRIA science center får tillatelse til bunntråling i Færder nasjonalpark på utvalgte områder. 
Tillatelsen gis i medhold av Naturmangfoldlovens § 48. 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder fra 7. november til 31. november 2019. 
- Tillatelsen gjelder bruk av bomtrål og gummimatte, til fangst og kartlegging av fangst i 

undervisningsopplegg knyttet til prosjektet Frisk Oslofjord. 
- Tillatelsen gjelder i området øst for Husøy og rundt Mellom og Østre Bolærne. 
- Det må utvises særlig hensyn i områder med registrerte ålegrassenger. 
- Inspiria rapporterer jevnlig til Færder nasjonalpark gjennom Frisk Oslofjord prosjektet, 

kunnskapsbanken. 

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
Bakgrunn 
Færder og Ytre Hvaler nasjonalpark er prosjekteiere for forskningsprosjektet Frisk 
Oslofjord.  Som en viktig del av prosjektet, skal det utvikles en kunnskapsbank med 
undervisningsopplegg fra forskningsresultatene i Frisk Oslofjord. INSPIRIA science 
center har fått hovedansvaret for å utvikle og presentere undervisningsopplegg for 
skoleverket i samarbeid med Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark og Besøkssenter 
Færder nasjonalpark, samt flere aktører.  
I søknaden skrev INSPIRIA science center blant annet:  
 

ST 15-19 h 



Vi driver MS Ny Vigra III som er ekskursjonsskip, sertifisert til 100 pers. Anbefalt 20-30 elever 
av gangen. Rigget som skoleskip og har kjørt tokter i Hvalerskjergården i flere tiår (vi overtok 
driften av skipet fra 1 januar 2019). 
(se vedlagte bilder i vedlagte fil) 
 
Prosjektet Frisk Oslofjord har knyttet til seg oss som partner og vi har ansvaret for 
undervisningsopplegg til videregående skoler. Der har vi utviklet et opplegg som inkluderer en 
båttur. For Østfold skoler i Hvalerskjergården, og for Vestfoldskoler ut fra Tønsberg. Turene i 
Østfold er snart avsluttet og første Vestfold starter 7/11. Vedlegger lærerveiledning utviklet 
 
Som en del av ekskursjonene gjennomfører vi en bunntråling og tar opp innholdet på dekk og 
viser elevene innholdet (se bilder i vedlegget) 
 
Trål: Se bilde/video i vedlegg av bomtrål med meier ca. 2 meter, bruker mest den på bløtbunn, 
da får vi mest av interesse. Vi har også en med gummimatte (1 meter bred). Det beste er å ha 
tillatelse til bruk av begge som vi har på Østfoldsiden. 
 
Ønsket tråleområde: Østsiden av Husøy og innsiden av Bolærene. 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Færder nasjonalpark er vernet mot inngrep av enhver art, opplistingen i § 3 pkt. 1.1.1 
er ikke uttømmende og tråling kan skade livet på bunnen. Tiltaket krever derfor unntak 
bestemmelsen i § 3, punkt 1.1.1 i verneforskriften. 
 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i 
mindre saker som ikke har prinsipiell betydning. Denne myndigheten er delegert fra 
nasjonalparkstyret. 
 
Verneforskriften for Færder nasjonalpark krever derfor dispensasjon fra 
verneforskriften. Etter naturmangfoldlovens § 48 kan det gjøres unntak fra forbudet 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig.  
 
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingen skal fremgå av 
beslutningen. Prinsippene gjelder kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, 
økosystemtilnærming og samlet belastning, hvem som skal bære kostnadene ved 
miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
 
Vurdering  
Nasjonalparkforvalter vurderer toktet som en viktig del av prosjektet Frisk Oslofjord og 
et viktig bidrag til å oppfylle prosjektets delmål om utvikling av en kunnskapsbank med 
undervisningsopplegg. Skipet er godt kjent med utstyret og utfordringer, og har i flere år 
kjørt undervisningstokter i Hvalerskjærgården. Omsøkt område har ikke registrerte 
marine kulturminner. 
Forholdet til naturmangfoldloven: 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-var-prinsippet 
Undersøkelsen skal gi nødvendig innsikt og forståelse for Oslofjordens tilstand for 
skoleelever på videregående skoler. Hensikten er å gi skoleelever innsikt i 
forskningsresultater, samt mulighet for å bidra med egne forskningsresultater. 



Resultatene vil også være tilgjengelig for forvaltningen. Føre-var-prinsippet ansees 
ivaretatt. 
§ 10 Prinsipper om økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket har begrenset skadeomfang. Det skal tråles i kort periode og over et lite areal. 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bære av tiltakshaver 
Vurderes å ha liten relevans i saken. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Toktene har ikke større omfang enn nødvendig for å teste ut undervisningsopplegg, og 
utføres av skoleskip med lang erfaring. 
 
Naturmangfoldlovens § 48 (generelle dispensasjonsregler) 
Kravet er at aktiviteten ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig og heller ikke stride 
mot vernevedtakets formål. 
Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark er blant annet å ta vare på arter 
generelt og ulike naturtyper. Nasjonalparkforvalter ser det som viktig å utarbeide gode 
undervisningsopplegg som gir skoleelever kunnskap om verneverdiene og innsikt i 
utfordringer knyttet til forvaltning og drift av nasjonalparken. 
  
Konklusjon  

INSPIRIA science center får tillatelse til bunntråling i Færder nasjonalpark på utvalgte områder. 
Tillatelsen gis i medhold av Naturmangfoldlovens § 48. 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder fra 7. november til 31. november 2019. 
- Tillatelsen gjelder bruk av bomtrål og gummimatte, til fangst og kartlegging av fangst i 

undervisningsopplegg knyttet til prosjektet Frisk Oslofjord. 
- Tillatelsen gjelder i området øst for Husøy og rundt Mellom og Østre Bolærne. 
- Det må utvises særlig hensyn i områder med registrerte ålegrassenger. 
- Inspiria rapporterer jevnlig til Færder nasjonalpark gjennom Frisk Oslofjord prosjektet, 

kunnskapsbanken. 

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
Vedlegg: 
Lærerveiledning 
Beskrivelse av toktet 
 
 
Adresseliste: 
INSPIRIA science center 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
Vestfold Fylkeskommune 
Færder kommune 
Forum for Natur og Friluftsliv



       
       
E-postadresse: 
fmvtpost@fylkesmannen.no  
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2076 
3103 Tønsberg 

 Besøksadresse: 
Anton Jenssensgate 4, 
Statens Park, bygg I 

 Telefon: 33 37 10 00 
https://ferdernasjonalpark.no/ 
 
Org.nr. 974 762 501 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår dato: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår ref: 

  23.09.2019  2019/12280 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  30.08.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Anne Sjømæling, 33371177 
  
 
 
  

Natural History Museum - UiO 
 
  
Att. Øystein Lofthus 
 

  

Dispensasjon - Færder nasjonalpark - innsamling av planter (frø) 

Vedlagt oversendes vedtak om dispensasjon. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 

  
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: Søknaden og brev fra Miljødirektoratet 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I VESTFOLD Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
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 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2019/12280-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 16.09.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert myndighet   

 

Dispensasjon - Færder nasjonalpark - innsamling av planter 

 

Vedtak 
Nasjonalparkforvalter gir Naturhistorisk Museum, Botanisk hage dispensasjon til 
innsamling av frø i Færder nasjonalpark, med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, 
dispensasjon fra verneforskriften § 2, pkt 2.1 «Vegetasjon på land og i sjø, herunder 
døde busker, trær og ilanddrevet tang og tare er vernet mot skade og ødeleggelse.» 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Innsamling av av frø foretas av Botanisk hage, ansvarlig kurator Øystein Lofthus 
- Innsamlingen må skje på en skånsom måte, for hånd 
- Innsamlingen begrenses til det som er nødvendig og slik at ikke forekomsten påvirkes 

negativt 
- Tillatelsen gjelder fram til 31.12.2020 

 

Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
Bakgrunn 
Søkeren skriver i sin søknad: Gjennom konvensjonen om biologisk mangfold har Norge forpliktet seg til 
å nå 2020-målene i Global Strategy for Plant Conservation (GSPC). Mål 8 innebærer at minimum 75 % av 
de truete planteartene bevares i ex situ-samlinger, fortrinnsvis i opphavslandet, og minimum 20 % av 
planteartene er tilgjengelig for reetableringer og restaureringsprogram. Anbefalingene for innsamling 
innebærer at arten skal samles minst på 5 steder som er 50 km fra hverandre for å sikre genetisk 
diversitet. Ex situ oppbevaring av truede planter foregår hovedsakelig i form av frøinnsamling og 
oppbevaring i den nasjonale frøbanken for truede arter. 
Grunnet høy artsrikhet, hvorav enkelte arter er vanskelige å påtreffe i andre områder ønsker 
Botanisk hage i Oslo dispensasjon til å samle inn frø i Færder nasjonalpark frem til 31.12.2020. 
Ettersom det generelt er overproduksjon av frø vil dette være et lite inngrep, som vil sikre de 
genetiske ressursene over lang tid. 
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Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i 
mindre saker som ikke har prinsipiell betydning. Denne myndigheten er delegert fra 
nasjonalparkstyret.  
 
Verneforskriften § 2, pkt 2.1 Vern av plantelivet: «Vegetasjon på land og i sjø, herunder 
døde busker, trær og ilanddrevet tang og tare er vernet mot skade og ødeleggelse.» 
Etter naturmangfoldlovens § 48 kan det gjøres unntak fra forskriften dersom det ikke 
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke naturverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig.  
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Prinsippene gjelder 
kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, 
hvem som skal bære kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder. 
 
Vurdering  
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget § 9 og Føre-var prinsippet 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig til å ta stilling til søknaden. Føre-var 
prinsippet tilsier at hver lokalitet må vurderes, slik at det ikke samles inn så stor 
mengde frø fra den enkelte lokalitet at det kan påvirke forekomsten negativt. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Påvirkningen av økosystem og verneverdier vurderes som liten så lenge innsamlingen 
skjer skånsomt, og det tas særlig hensyn til sjeldne arter og bestander og deres 
lokalitet. 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Vurderes som ikke relevant i saken. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Søkeren har god biologisk fagkompetanse. Det er satt som vilkår at innsamling av frø 
skjer på en skånsom og kunnskapsbasert innsamling, og at det ikke skal forringe 
artens bestandssituasjon eller bestandsutvikling. 
 
Naturmangfoldloven § 48 (generelle dispensasjonsregler) 
Etter naturmangfoldlovens § 48 kan det gjøres unntak fra forskriften dersom det ikke 
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke naturverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig.  
Nasjonalparkforvalter vurderer at innsamlingen vil bidra til å ivareta artene og det 
genetiske mangfoldet på lang sikt. Dette vurderes å være i tråd med formålet til 
nasjonalparken, verneforskriften § 1 «å ta vare på:  

- Representative økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, herunder arter, 
bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser samt 

- Leveområder for flere truede arter herunder kammarimjelle, kjempestarr og flatøsters. 

 
 
 



Konklusjon 
Nasjonalparkforvalter gir Naturhistorisk Museum, Botanisk hage dispensasjon til 
innsamling av frø i Færder nasjonalpark, med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, 
dispensasjon fra verneforskriften § 2, pkt 2.1 «Vegetasjon på land og i sjø, herunder 
døde busker, trær og ilanddrevet tang og tare er vernet mot skade og ødeleggelse.» 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Innsamling av av frø foretas av Botanisk hage, ansvarlig kurator Øystein Lofthus 
- Innsamlingen må skje på en skånsom måte, for hånd 
- Innsamlingen begrenses til det som er nødvendig og slik at ikke forekomsten påvirkes 

negativt 
- Tillatelsen gjelder fram til 31.12.2020 

 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
 
 
Vedlagg: søknaden samt brev fra miljødirektoratet 
 
 
Kopi: 
Fylkesmannen i Vestfold 
Færder kommune 
Vestfold fylkeskommune 
Forum for natur og friluftsliv



 
Nasjonalpark Færder Nasjonalpark 
  

Postadresse 
 
   

Besøksadresse 
Bygg I, Statens Park.  
Anton Jenssensgate 4 
Tønsberg 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 33 37 10 00 
Direkte:  +47 33371177 
Epost: fmvtpost@fylkesmannen.no 
Nettside: http://ferdernasjonalpark.no/ 

Fred Karlsen 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2019/14786-0 432.3 Deres ref.  Dato 12.11.2019 

 

Søknad - landing - helikopter - Gåsø - Hvalø 

Viser til din søknad av 5.11.  Vedlagt oversendes dispensasjon for frakt av aggregat med 
helikopter. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
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 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2019/14786-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 12.11.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert fullmakt ST 15/19 j  

 

Dispensasjon - Landing - helikopter - Gåsø - Hvalø 

 

Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 6.4 c gir nasjonalparkforvalter tillatelse til 
helikoptertransport av aggregat fra Gåsø gnr/bnr 33/8 (nord) til Hvalø gnr/bnr 32/36 (Annabel 
Young). Transporten skal foregå i november/desember.  
 
- Transporten forutsettes å skje innen 31.12.19. 
- Transporten må skje på en forsvarlig og rask måte over sjø. 
 
Tillatelsen gis etter naturmangfoldloven og verneforskriften for Færder nasjonalpark.  
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Bakgrunn 
Søker er fast bosatt på øya Hvaløy i Færder nasjonalpark. Aggregatet skal gi nødvendig strøm til 
drift av gårdsbruk. 
Trenger helikoptertransport av et aggregat (500kg) fra Gåsø 33/8 til Hvalø 32/36. Det skal 
erstatte vårt gamle i strømanlegget på gården. 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i mindre 
saker som ikke har prinsipiell betydning. Denne myndigheten er delegert fra Nasjonalparkstyret. 
Søknaden vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12, som skal legges til grunn 
som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet. Prinsippene gjelder kunnskapsgrunnlaget, 
føre var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, hvem som skal bære kostnadene 
ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
Videre vurderes søknaden etter verneforskriftens § 3 pkt 6.1 som fastsetter et forbud mot 
motorferdsel til lands, på is og i lufta under 300 m fra bakken. Videre vurderes søknaden etter 
verneforskriftens § 3 pkt 6.4 c hvor forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse 
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dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene vesentlig. 
Helikopterflyging krever derfor dispensasjon fra verneforskriften. 
 
Vurdering  
Naturmangfoldloven: 
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilfredsstillende i forhold til tiltakets omfang. 
Helikoptertransporten er svært begrenset i tid, og støy fra helikopteret vurderes i liten grad å 
påvirke fauna, og i liten grad forstyrre sjøfugl, da det er utenfor hekkesesong. 
 
§ 9: Føre var-prinsippet vurderes ivaretatt da tiltakets begrensede virkning på naturmiljøet er 
tilstrekkelig kjent. 
 
§ 10: Den samlede belastning på naturmiljøet vurderes som begrenset pga. tiltakets korte 
varighet. 
 
§ 11: Vurderes som lite relevant, da tiltaket ikke vurderes å medføre vesentlig miljøforringelse. 
 
§ 12: Helikoptertransport vurderes i dette tilfelle som en miljøforsvarlig teknikk. 
Støybelastningen er reell, men transporten skjer med kort varighet, hvor virkningen på 
naturmiljøet vil være små med de vilkår som settes. 
 
Helikoptertransporten må vurderes etter bestemmelsene i forskriftens § 3 pkt 6.4 c hvor det 
fremgår at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse 
med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, brygger og lignende.  
Helikoptertransport bør generelt ikke være førstevalget ved bygge- eller anleggstiltak i 
nasjonalparken. Annen transport enn helikopter anses som svært vanskelig i denne 
sammenheng. Søker bor på øya hele året og har gårdsdrift med behov for energi. 
 
Konklusjon 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 6.4 c gir nasjonalparkforvalter tillatelse til 
helikoptertransport av aggregat fra Gåsø gnr/bnr 33/8 (nord) til Hvalø gnr/bnr 32/36 (Annabel 
Young). Transporten skal foregå i november/desember. 
 
- Transporten forutsettes å skje innen 31.12.19. 
- Transporten må skje på en forsvarlig og rask måte over sjø. 
 
Tillatelsen gis etter naturmangfoldloven og verneforskriften for Færder nasjonalpark.  
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
Kopi: 
Fylkesmannen i Vestfold 
Forum for natur og Friluftsliv 
Færder kommune 
Vestfold fylkeskommune 
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