
 
 
 
 
Dato: 10.06.20 
 
Færder nasjonalparkstyre  – protokoll 
 
Tid: 04.06.20 
Sted: Møterom Laurvig, Fylkesmannen i Vestfold, Tbg 
 
Tilstede: 
Runar A. Larsen, leder 
Anne Cathrine Hauge, nestleder 
Tone Skalpe Bjørnli 
Tom Mello 
 
Meldt forfall 
Maja Foss Five 
Katrine Sætre Evensen (vara) 
 
Fra administrasjonen deltok Anne Sjømæling. Bente Molvig, daglig leder Besøkssenter 
Færder nasjonalpark deltok som observatør. 
Rådgiver Bjørn Strandli, Frisk Oslofjord, deltok på deler av møtet 
 
 
Sak 6 /20 Godkjenning av innkalling og protokoll for siste møte 
Behandling: 
Innkalling og protokoll ble godkjent. 
 
Sak 7 /20 Referatsaker 

• Prosjekt Frisk Oslofjord – se sak 10/20 g. 
 
 
Sak 8  /20 Delegerte saker 
Behandling: 
Styret tok sakene til etterretning, med følgende kommentar: Styret ber administrasjonen om 
sak til neste møte om prinsipper for dispensasjoner til droneflyging. 
 
 
Sak 9  /20 Vedtakssaker 
Behandling: 

a. Bruk av sosiale medier: Styret sluttet seg enstemmig til forvalters innstilling. 
b. Styremøter/årshjul: Styret sluttet seg enstemmig til forvalters innstilling, med følgende 

kommentar: Forvalter bes kontakte Miljødirektoratet for styreopplæring høsten 2020.  



 

c. Bukkholmen 54/1 søknad om dispensasjon – reparasjon av brygge: Styret sluttet seg 
enstemmig til forslag til vedtak:  
Vedtak 
Søknaden om reparasjon av brygge på gbnr. 54/1 på Bukkholmen innvilges. 
Tillatelsen gis i medhold av Verneforskriften § 3, pkt. 1.2 a). 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder i samsvar med søknaden, herunder tegninger og skisser på 
kart 

- Det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker under transport og lagring av 
materialer 

- Arbeidet må foregå utenfor perioden 15.4 til 15.7 av hensyn til nærliggende 
hekkeområder for sjøfugl med ilandstigningsforbud 

 
d. Budsjett/regnskap/prioriteringer: Styret tok budsjett og regnskap til orientering. Styret 

vedtok enstemmig å omprioritere midler fra evaluering av skjøtselstiltak til infopunkt 
Østre Bolæren. 

e. Infopunkt Østre Bolæren: Styret tok saken til etterretning med følgende kommentar: 
Forvalter gjør en presentasjon av utstillingen på møtet i september. 

 
 
Sak  /20 Informasjonssaker 
Behandling: 

• Styret tok sakene til orientering. 
• Forvalter orienterte om mange besøkende etter påske- og pinseutfart. Forvaltningen vil 

ha økt fokus på informasjon og kontakt med oppsynsetater før sommeren. Det 
forventes stort trykk i sommersesongen. 

• Prosjektkoordinator Bjørn Strandli presenterte prosjektet Frisk Oslofjord, og orienterte 
om status og framdrift. Prosjekteier er Færder og Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. Mer 
informasjon på nettsiden friskoslofjord.no. 

• Daglig leder ved Besøkssenter Færder nasjonalpark orienterte fra Besøkssenteret om 
tiltak i forbindelse med koronasituasjonen, ombygging av kiosk og butikk og ny 
utstilling. I tillegg kort orientering om brev til Miljødepartementet om «infosenter 
Oslofjorden» i forbindelse med helhetlig plan for Oslofjorden. Styret ved senteret 
ønsker dette lagt til Verdens Ende/Tjøme. 

 
 


