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Hei
Jeg sender med dette over en søknad om å få fange og halsmerke mytene grågås i Færder nasjonalpark i 2020.
Dette vil skje i samarbeid med SNO lokalt (først og fremst Egil Soglo, som har vært med på dette tidligere).
 
Mvh Arne Follestad
Forsker

Norsk institutt for naturforskning - NINA 
Postadresse: Postboks 5685 Torgard, 7485 Trondheim
Besøks/leveringsadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim
934 66 704  •  73 80 14 00  www.nina.no

 
 
 



Søknad om tillatelse til fangst og merking av grågås i Færder 
nasjonalpark i 2020 
 
Det søkes med dette om tillatelse til fangst og merking av mytende grågås i Færder nasjonalpark 
for merking med halsringer. Det er aktuelt å merke ikke-hekkende fugler på myteplassene ved 
Store Rauer og ved Hoftøya og Langøya ved Store Færder.  
 
Det er tidligere merket grågås i fylket, hovedsakelig av mytende grågjess på myteplasser i skjærgår-
den i Nøtterøy og Tjøme (i 2012 og 2016) og om høsten i Ilene naturreservat. Dette prosjektet har 
hatt flere formål, bl.a.: 
 
- Få kjennskap til hekkeområder for gjess som benytter seg av myteplasser på Østlandet. En stor del 

av de som er merket i Tjøme og Nøtterøy, er senere sett på Ilene og i Presterødkilen. Flere er også 
sett senere i hekkesesongen flere steder på Østlandet, særlig i Østfold og på vestkysten av Sverige. 
Ett individ er sett i Herøy kommune i Nordland i hekkesesongen. Vi har foreløpig ingen indikasjoner 
på at gjess fra Danmark eller Nederland myter i Vestfold.  

- Videre merking vil gi ytterligere kunnskap om hvor disse gjessene kommer fra, og dermed også inn-
sikt i hvilke bestander som kan gjøre skade på dyrket mark i nærområdene til Tønsberg og i nabo-
kommuner.  Dette er viktig for å kunne målrette nødvendige avbøtende tiltak, enten de er område-
spesifikke (påvirke hvor gjessene får beite) eller bestandsregulerende (gjennom jakt, skadefelling, 
eggplukking m.m.). Ved å følge merkede individer kan en også måle effekter av avbøtende tiltak 
mot beiteskader, enten dette er ved passive skremmemetoder (skremsler av ulike slag) eller felling 
av skadegås. 

- I en ny internasjonal forvaltningsplan er norske og svenske gjess behandlet som to separate forvalt-
ningsenheter. Ettersom hekkende grågås på Østlandet antas å ha sitt opphav i svenske eller danske 
bestander, vurderes nå om gjessene skal forvaltes som en del av den svenske bestanden. Det er 
derfor ønskelig med bedre data på hvor de mytende grågjessene senere vil hekke. 

 
Fangst av mytende gjess vil foregå ved bruk av båt, der vi fanger gjess med håv etter at de kommer 
opp etter et dykk (i myteperioden for de voksne kan heller ikke de fly, og vil rømme unna fare ved å 
dykke). Vi har meget gode erfaringer med slik fangst. Det søkes her om fangst for å merke så mange 
som mulig med halsring, men begrenset oppad til 80. 
 
Merkearbeidet vil skje i samarbeid med SNO lokalt. Det forutsettes at nødvendige tillatelse til 
arbeidet blir gitt av Miljødirektoratet. Vi har allerede tillatelse fra Forsøksdyrutvalget (FDU). 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 Trondheim 03.06 2020 
 
Arne Follestad 
Forsker, Norsk institutt for naturforskning - NINA



 
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/ 

Norsk institutt for naturforskning - NINA 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2020/6081-0  
PRIMÆRKLASSERING 

Deres ref.  Dato 19.06.2020 

 

Dispensasjon - Søknad om fangst av grågås for 
halsmerking av grågås i Færder nasjonalpark 

Vi viser til søknad om ovenstående og gir tillatelse til prosjektet.  Vedlagt ligger dispensasjon 
med vilkår. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
 
 
 



 
 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2020/6081-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 18.06.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert fullmakt   

 

Dispensasjon - Søknad om tillatelse til fangst og merking av grågås i 
Færder nasjonalpark i 2020. 

 

Vedtak 
Norsk Institutt for naturforskning (NINA) gis tillatelse til fangst og merking av grågås i Færder 
nasjonalpark i 2020. 
Vilkår: 

- Det forutsettes tillatelse fra Forsøksdyrutvalget (FDU) og at evt.  andre nødvendige tillatelser er 
innhentet. 

- Fangst- og foringsaktivitet skal begrenses så mye som mulig og ikke forstyrre eller ødelegge den 
øvrige naturen unødvendig. 

- Antall grågjess som fanges og merkes skal ikke overskride 80 individer. 
- Nasjonalparkforvaltningen ønsker en rapport om aktiviteten etter endt fangst- og halsmerkings-

virksomhet. Frist for rapporten er 31.12.20. 
- Dispensasjonen gjelder fram til 31.12.20. 

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: Det er tidligere merket grågås i fylket, hovedsakelig av mytende 
grågjess på myteplasser i skjærgården i Nøtterøy og Tjøme (i 2012 og 2016) og om høsten i 
Ilene naturreservat. Dette prosjektet har hatt flere formål, bl.a.: 
 

 Få kjennskap til hekkeområder for gjess som benytter seg av myteplasser på Østlandet. En stor 
del av de som er merket i Tjøme og Nøtterøy, er senere sett på Ilene og i Presterødkilen. Flere er 
også sett senere i hekkesesongen flere steder på Østlandet, særlig i Østfold og på vestkysten av 
Sverige. Ett individ er sett i Herøy kommune i Nordland i hekkesesongen. Vi har foreløpig ingen 
indikasjoner på at gjess fra Danmark eller Nederland myter i Vestfold. 



 Videre merking vil gi ytterligere kunnskap om hvor disse gjessene kommer fra, og dermed også 
inn-sikt i hvilke bestander som kan gjøre skade på dyrket mark i nærområdene til Tønsberg og i 
nabo-kommuner.  Dette er viktig for å kunne målrette nødvendige avbøtende tiltak, enten de er 
område-spesifikke (påvirke hvor gjessene får beite) eller bestandsregulerende (gjennom jakt, 
skadefelling, eggplukking m.m.). Ved å følge merkede individer kan en også måle effekter av 
avbøtende tiltak mot beiteskader, enten dette er ved passive skremmemetoder (skremsler av 
ulike slag) eller felling av skadegås. 

 I en ny internasjonal forvaltningsplan er norske og svenske gjess behandlet som to separate 
forvaltningsenheter. Ettersom hekkende grågås på Østlandet antas å ha sitt opphav i svenske 
eller danske bestander, vurderes nå om gjessene skal forvaltes som en del av den svenske 
bestanden. Det er derfor ønskelig med bedre data på hvor de mytende grågjessene senere vil 
hekke. 

Fangst av mytende gjess vil foregå ved bruk av båt, der vi fanger gjess med håv etter at de 
kommer opp etter et dykk (i myteperioden for de voksne kan heller ikke de fly, og vil rømme 
unna fare ved å dykke). Vi har meget gode erfaringer med slik fangst. Det søkes her om 
fangst for å merke så mange som mulig med halsring, men begrenset oppad til 80. 
 

 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i mindre 
saker som ikke har prinsippiell betydning. Denne myndighet er delegert fra Nasjonalparkstyret.  
Verneforskriftens § 3 pkt. 3.1 omhandler dyrelivet: Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle og 
gyteplasser er vernet mot skade og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er 
forbudt. Verneforskriften gir anledning til fangst: § 3 pkt 3.2: Bestemmelsene i § 3 pkt. 3.1 er 
ikke til hinder for jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. Det samme gjelder 
sanking av skjell til eget bruk. 
 
 
Vurdering 
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal ”prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. ..Vurderingen etter første punktum 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. 
 
§ 8 kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget anses som ivaretatt ettersom grågåsen ifølge Artsdatabanken og IUCN 
sine rødlister ikke er en truet art, verken på lokal, nasjonal eller internasjonal skala. Tilsvarende 
prosjekt er kjent som vellykket. 
§ 9 føre-var-prinsippet 
Føre var prinsippet faller bort, ettersom det ikke hersker tvil om artens sårbarhet eller 
konsekvenser av tiltaket. 
§ 10 ..samlet belastning 
Arbeidet er av begrenset omfang, og den samlede belastning synes ikke å være stor og tåler, 
etter forvaltningens vurdering en periode med vitenskaplige undersøkelser. Dette viser også 
erfaringer fra tidligere prosjekter. 
§ 11 kostnadene ved miljøforringelse 
Kostnadene ved miljøforringelse faller bort ettersom tiltaket ikke fører til nevneverdig skade av 
naturmangfoldet. 



§ 12 miljøforsvarlige teknikker 
Dette ansees ivaretatt ettersom tillatelsen gis til Arne Follestad i NINA, og arbeidet skal utføres 
i samarbeid med lokalt SNO. 
 
Fylkesmannen i Vestfold har tidligere gitt tillatelse til lignende prosjekt. Prosjektet var relativt 
vellykket, og ga økt kunnskap om artens demografi og økologi, og et viktig innspill til å gjøre 
gode og effektive forvaltningstiltak. Nasjonalparkforvaltningen anser at prosjektet i Færder vil 
gi viktig kunnskap i videre forvaltning av arten.  Tiltaket skal gjennomføres av anerkjent 
forskningsmiljø, og i samarbeid med SNO lokalt. 
 
 
Konklusjon 
Norsk Institutt for naturforskning (NINA) gis tillatelse til fangst og merking av grågås i Færder 
nasjonalpark i 2020. 
Vilkår: 

- Det forutsettes tillatelse fra Forsøksdyrutvalget (FDU) og at evt. andre nødvendige 
tillatelser er innhentet. 

- Fangst og foringsaktivitet skal begrenses så mye som mulig og ikke forstyrre eller 
ødelegge den øvrige naturen unødvendig. 

- Antall grågjess som fanges og merkes skal ikke overskride 80 individer. 
- Nasjonalparkforvaltningen ønsker en rapport om aktiviteten etter endt fangst- og 

halsmerkings-virksomhet. Frist for rapporten er 31.12.20. 
- Dispensasjonen gjelder fram til 31.12.20. 

 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 



Fra: Morten Krüger[morten.kryger@nordiskfilmtv.com] Sendt: 10. jul 2020 11:23:01 Til: Postmottak FMVT Tittel:
Droneflyvning Dansk TV Færder Nationalpark

Ansøgning om flyvning med drone i Færder Nationalpark

Hvorfor: 

Vi vil gerne vise nogle store billeder af noget af Norges smukke natur. Samtidig vil
vi gerne lave nogle billeder af vores vært på det historiske program til Danmarks
Radio.

Når:

Flyvningen ønskes at finde sted den 18. august 2020. I tidsrummet kl 10 - kl 14.
Selve varigheden af flyvningen vil samlet være omkring 30 min.

Det bliver mig som flyver dronen. Jeg er uddannet dronepilot her i Danmark og har
certifikat til at flyve droner op til 25 kg. Den drone som jeg flyver med i Færder
Nationalpark vejer dog kun max 4 kg. Jeg vedhæfter mit danske dronecertifikat. 

Vi har desværre ikke været i området før, så det område vi ønsker at flyve i er lidt ud
fra hvad vi kan se på google maps. Ud fra det så vil vi gerne flyve i området syd for
besøgscenteret. Hvis det er muligt. Det er vedhæftet et kort over det område jeg
tænker vi gerne ville kunne flyve med dronen.

Nordisk Film TV er i gang med en stor historisk dokumentarserie om Vikingernes rejse fra
Danmark via, Norge, England, Færøerne, Grønland og Canada til Dansk TV. Danmarks
Radio DR1. Vores vært er Rane Willerslev som er direktør på Danmarks National
Museum. I forbindelse med optagelserne til serien rejser vi igennem de forskellige lande
og vil gerne vise noget natur fra det land vi rejser igennem. 
Vi skal lave nogle optagelser på Midgard Vikingcenter i Borre med folk deroppe.
Udover det, så vil vi gerne lave nogle optagelser fra naturen i Norge og så var det at jeg
så det skønne sted Færder Nationalpark:-). Vi ville gerne lave nogle optagelser med
Rane Willerslev som går rundt i naturen og der tænker jeg at Færder Nationalpark være
et godt. Ud over almindelige optagelser med almindeligt kamera, ville vi gerne krydre
optagelserne med et enkelte par dronebilleder af naturen og vores fortæller som går
rundt ved vandet

Jeg er ansvarlig for selve optagelserne med almindelig kamera og droneoptagelserne. 



Håber I vil se velvilligt på ansøgningen om at flyve med dronen i området syd for
besøgcenteret.

De bedste hilsner
Morten Krüger, fotograf

Telefon +4521708655







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/ 

Dansk TV 
v/Morten Krüger 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2020/7101-0 432.3 Deres ref. Dato 04.08.2020 

Svar – Søknad Færder nasjonalpark - bruk av drone - 
Dansk TV 

Vi viser til søknad om dispensasjon for flyvning med drone i Færder nasjonalpark.  
Dispensasjon ligger vedlagt, med vilkår.   

Med hilsen 

Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

Kopi til: 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 



 
 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2020/7101-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 04.08.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert fullmakt   

 

Svar - søknad om droneflyging Færder nasjonalpark, Dansk TV 

 

Vedtak 
Nasjonalparkforvalter gir, under henvisning til naturmangfoldloven § 48, dispensasjon fra 
verneforskriften § 3 punkt 7.2 for å lage filmopptak fra Færder Nasjonalpark med drone.  
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
- Tillatelse gjelder fra 18. – 20. august 2020 
- Tillatelsen gis til Dansk TV, med autorisert droneflyger Morten Krüger som ansvarlig 
- Tillatelsen gjelder for filming syd for Besøkssenter Færder nasjonalpark og i   
  Moutmarka 
- Opptakene må ikke føre til unødig støy eller forstyrrelse av dyreliv eller  
  friluftsliv/besøkende  
- Det må oppgis at tillatelse er innhentet 
- Det gis rapport til Færder nasjonalparkstyre etter ferdig opptak 
 
 
 Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Bakgrunn 
Søkeren skriver blant annet i sin søknad: Vi vil gerne vise nogle store billeder af noget af Norges 
smukke natur. Samtidig vil vi gerne lave nogle billeder af vores vært på det historiske program 
til Danmarks Radio. 
Nordisk Film TV er i gang med en stor historisk dokumentarserie om Vikingernes rejse fra 
Danmark via, Norge, England, Færøerne, Grønland og Canada til Dansk TV. Danmarks Radio 
DR1. Vores vært er Rane Willerslev som er direktør på Danmarks National Museum. I 
forbindelse med optagelserne til serien rejser vi igennem de forskellige lande og vil gerne vise 
noget natur fra det land vi rejser igennem. 
Vi skal lave nogle optagelser på Midgard Vikingcenter i Borre med folk deroppe. 



Udover det, så vil vi gerne lave nogle optagelser fra naturen i Norge og så var det at jeg så det 
skønne sted Færder Nationalpark:-). Vi ville gerne lave nogle optagelser med Rane Willerslev 
som går rundt i naturen og der tænker jeg at Færder Nationalpark være et godt. Ud over 
almindelige optagelser med almindeligt kamera, ville vi gerne krydre optagelserne med et 
enkelte par dronebilleder af naturen og vores fortæller som går rundt ved vandet. 

Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften og mindre 
prinsippielle saker. 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 friluftsliv, 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 

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, og selv om det er mange besøkende i området syd for Besøkssenter Færder 
nasjonalpark, er flyvningen av kort varighet og vurderes ikke til sjenanse for besøkende. 
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.

§ 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, under henvisning til naturmangfoldloven § 48, dispensasjon fra 
verneforskriften § 3 punkt 7.2 for å lage filmopptak fra Færder Nasjonalpark med drone.  
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
- Tillatelse gjelder fra 18. – 20. august 2020 
- Tillatelsen gis til Dansk TV, med autorisert droneflyger Morten Krüger som ansvarlig 
- Tillatelsen gjelder for filming syd for Besøkssenter Færder nasjonalpark og i Moutmarka 
- Opptakene må ikke føre til unødig støy eller forstyrrelse av dyreliv eller friluftsliv 
- Det må oppgis at tillatelse er innhentet 
- Det gis rapport til Færder nasjonalparkstyre etter ferdig opptak 
 
 
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 og Telemark fylkeskommune 
Forum for Natur og Friluftsliv 
 
Foreslått område 
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Fra: atle ove Martinussen[atleove58@gmail.com] Sendt: 27.06.2020 00:20:20 Til: Sjømæling, Anne Kopi: Jørgen
Solstad; Kristian Ingdal; Nicolaus Wedel Jarlsberg Tittel: Brenning av open mile på Lindholmen 18. September
Hei Anne S
Takk for sist og for eit hyggelig møte på Jarlsberg Hovedgård. Det var hyggelig å møtast. Eg skal gjennomføre ei ny
samling/kurs med kalkbrenning og fortsetje kalkmalinga av fjøset på Jarlsberg Hovedgård første veka i august.

Når det gjeld brenning av open mile på Lindholmen, som vi snakka om på Jarlsberg, ønskjer eg å tenna milo
fredag18. September. Vi vil då byggje opp milo tidlegare i same veke. Dette vil skje i samarbeid med
Nickolaus Wedel Jarlsberg og kulturarvsseksjonen i Vestfold og Telemark. Det vil vera ein del av prosjektet
"Stillehavsøsters - naturkatastrofe - gull for kulturminnevernet" finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune og
Riksantikvaren. 

Vi vil byggje opp ei open mile med tømmer og ved henta frå ryddingsarbeidet Nickolaus W J utfører på Lindholmen.
Det er ønskjelig, saman med Nickolaus W J, å gjennomføre ei synfaring på Lindholmen i august for å førebu og
planleggje opplegget. De kan gjerne vera med på dette om det er interessant. 

Det vil bli lagt opp til høg grad av brannsikring i samband med brenninga sv den opne mila. Eg vil sjølvsagt varsla alle
relevante nødetatar på førehand. Eg satser på å få med Skjærgårdstenesta som ekstra beredskap i samband med
brenninga på Lindholmen.

Med vennlig helsing

Atle Ove Martinussen 
Dagleg leiar
Martinussen TradisjonogKompetanse AS
Øvre Fredlundvei 9 c
5073 Bergen
90368990



Fra: atle ove Martinussen[atleove58@gmail.com] Sendt: 11.08.2020 17:22:06 Til: Sjømæling, Anne Tittel: Re:
Kalksamling Jarlsberg Hovrdgård 4 - 7.08.2020
Hei Anne
I samrÃ¥d med Nicolaus Wedel Jarlsberg skal vi byggje milo bak landstedet hans pÃ¥ Lindholmen. Her har han
fjerna mykje skog og rydda. Milo vil dÃ¥ liggja skjerma for vind og det er kort avstand til brÃ¸nn, der vi vil ha pumpe
og vannslangar i beredskap. PÃ¥ vedlagt kartutsnitt ser du plasseringa. PÃ¥ grunn av ryddinga er det ikkje trÃ¦r der
lenger, men det viser ikkje pÃ¥ bildet.

Med helsing

Atle
Prosjektleiar

.........

Atle Ove Martinussen

Dagleg leiar

Martinussen Tradisjon og kompetanse AS

Org. nr. 815148302

Ã˜vre Fredlundsvei 9c

5073 Bergen

90368990

tir. 11. aug. 2020, 13:02 skrev SjÃ¸mÃ¦ling, Anne <ansjo@fylkesmannen.no>:

Hei igjen, kan du si meg hvor pÃ¥ Lindholmen dere tenkte Ã¥ bygge milen/brenne? Tusen takk

 

Med vennlig hilsen

 

Anne SjÃ¸mÃ¦ling
nasjonalparkforvalter

FÃ¦rder nasjonalpark

 

 

Telefon: 95 44 5740/33 37 11 77



E-post: ansjo@fylkesmannen.no 
www.faerder.nasjonalpark.no

 

 

 

 

Fra: SjÃ¸mÃ¦ling, Anne 
Sendt: mandag 10. august 2020 08:24
Til: atle ove Martinussen <atleove58@gmail.com>
Emne: SV: Kalksamling Jarlsberg HovrdgÃ¥rd 4 - 7.08.2020

 

Hei â€“ uka gikk dessverre fort slik at det ikke ble mulig Ã¥ ta turen innom.  SÃ¸knaden om brenning pÃ¥
Lindholmen skal jeg behandle raskt, kan du sende meg et kartutsnitt med plassering av milen pÃ¥ Lindholmen
hadde det vÃ¦rt flott!

 

Med vennlig hilsen

Anne SjÃ¸mÃ¦ling
nasjonalparkforvalter

Telefon:
E-post:
Web:

33 37 11 77
ansjo@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/vt

 

Fra: atle ove Martinussen <atleove58@gmail.com> 
Sendt: lÃ¸rdag 8. august 2020 16:59
Til: SjÃ¸mÃ¦ling, Anne <ansjo@fylkesmannen.no>
Emne: Re: Kalksamling Jarlsberg HovrdgÃ¥rd 4 - 7.08.2020

 

Hei Anne

Kurset/kalksamlinga pÃ¥ Jarlsberg HovedgÃ¥rd gjekk veldig fint denne veka. Om du vil sjÃ¥ det ferdige resultatet
mÃ¥ du ta turen innom Jarlsberg og sjÃ¥ det nykalka fjÃ¸set. Det vart veldig fint om eg skzl sei det sjÃ¸lv :-)

 

Eg lurer pÃ¥ om du kunne bekrefte min tidlegare mail om at det ikkje er innvendingar frÃ¥ FÃ¦rder Naturpark i
hÃ¸ve brenninga pÃ¥ Lindholmen 18.09. Eg var pÃ¥ synfaring med Nicolaus Wedel Jarlsberg 3.08 og har funne ein
fin plass Ã¥ brenne Ã¸stersmilo samt gÃ¥tt gjennom brannsikringstiltak m m.



 

Mvh

Atle

Prosjektleiar

.........

Atle Ove Martinussen

Dagleg leiar

Martinussen Tradisjon og kompetanse AS

Org. nr. 815148302

Ã˜vre Fredlundsvei 9c

5073 Bergen

90368990

 

 

man. 3. aug. 2020, 15:25 skrev SjÃ¸mÃ¦ling, Anne <ansjo@fylkesmannen.no>:

Takk for info! Skal prÃ¸ve Ã¥ ta turen innomŸ˜Š

 

Med vennlig hilsen

 

Anne SjÃ¸mÃ¦ling
nasjonalparkforvalter

FÃ¦rder nasjonalpark

 

 

Telefon: 95 44 5740/33 37 11 77
E-post: ansjo@fylkesmannen.no 
www.faerder.nasjonalpark.no



 

 

 

 

Fra: atle ove Martinussen <atleove58@gmail.com> 
Sendt: fredag 31. juli 2020 18:13
Til: SjÃ¸mÃ¦ling, Anne <ansjo@fylkesmannen.no>
Emne: Fwd: Kalksamling Jarlsberg HovrdgÃ¥rd 4 - 7.08.2020

 

Hei Anne

Takk for sist!

 

Ville berre orientere deg om at det blir ny Ã¸sterskalkbrenning pÃ¥ Jarlsberg hovedgÃ¥rd i neste veke. Mandag
blir det synfaring av Lindholmen med Nicolais Wedel Jarlsberg og planlegging av brenninga av den opne
Ã¸stersmila. Denne brenninga blir, som nevnt i forrige mail, gjennomfÃ¸rt 18. September.

 

Ha ein fortsatt fin sommar! 

 

Helsing

Atle

Prosjektleiar

.........

Atle Ove Martinussen

Dagleg leiar

Martinussen Tradisjon og kompetanse AS

Org. nr. 815148302

Ã˜vre Fredlundsvei 9c

5073 Bergen

90368990

---------- Forwarded message ----------
From: atle ove Martinussen <atleove58@gmail.com>
Date: Thursday, July 30, 2020



Subject: Kalksamling Jarlsberg HovrdgÃ¥rd 4 - 7.08.2020
To: adrianndahle@hotmail.com, simenholmvik@outlook.com, Roys Murerservice <roysmurerservice@h-
nett.no>, Martin Mannhart <martin@mannhart.no>, Nils Kristian HÃ¸ien Nielsen <niels.mur@gmail.com>,
Ã˜yvind Kristoffersen <oyvind@c-kristoffersen.no>, Kristian Reinfjord <Kristian.Reinfjord@annomuseum.no>,
Tore Granmo <toregranmo@gmail.com>, Inger-Marie Aicher Olsrud <inger.marie.aicher.olsrud@ra.no>,
JÃ¸rgen Solstad <jorgen.solstad@vtfk.no>, Kristian Ingdal <kristian.ingdal@vtfk.no>,
steinar@jarlsberghovedgard.no, Terje Gansum <terje.gansum@vtfk.no>, Nicolaus Wedel Jarlsberg
<wedel@jarlsberghovedgard.no>, Stian Myhren <stian.myhren@norskfolkemuseum.no>
Cc: Terje Berner <terje@t-berner.no>, Per Storemyr <per.storemyr@hotmail.com>, harald.ibenholt@ra.no,
"Axelsen, Karin" <karin.axelsen@ra.no>

Hei alle saman

Det nÃ¦rmer seg samlinga vÃ¥r med stormskritt og her er diverse informasjon i samband med samlinga: program,
vaktliste og instruks.

 

Den 4.08  vil vi byggje plattform og kalkovn pluss fylle kalkovnen med kull og Ã¸sters - dei som vil kan komma
innom om de vil sjÃ¥ korleis vi byggjer og fyller ovnen. (sjÃ¥ program) Kalksamlinga begynner kl 09:45 onsdag
5.08. med ei kort orientering om prosjektet "StillehavsÃ¸sters - naturkatastrofe - gull for kulturminnevernet". Vi
tenner ovnen ca kl 10 onsdag 5.08 - sjÃ¥ programmet for detaljar. Les instruksen og sjekk vaktlista. Eg har sett
opp kontinuerleg vakt frÃ¥ ovnen blir tent til den er ferdig brent. Om nokon vil bytta vakt mÃ¥ dei snakka med
dei andre pÃ¥ lista og melde endringane til Atle direkte.

 

Eit spennande opplegg blir testing av ein metode for Ã¥ laga kalkmÃ¸rtel frÃ¥ ca 70 e.kr., som er henta frÃ¥
Plinius d.e. Her skal vi bruka ingrediensane vin, smult og fiken for Ã¥ laga mÃ¸rtel. 

 

InstruktÃ¸rar pÃ¥ denne samlinga er: Tore Granmo (kalkbruk, lesking, kalkmaling, puss m  m). Bygging av
kalkovn, brenning av Ã¸sters og lesking Atle Ove Martinussen.

 

Velkommen til kalksamling pÃ¥ Jarlsberg HovedgÃ¥rd.

 

Ta med matpakke og drikke. Det vil bli servert pizza om kvelden den 5.08. 

 

Med helsing

Atle

Prosjektleiar

.....................................................

Atle Ove Martinussen

Dagleg leiar



Martinussen Tradisjon og kompetanse AS

Org. nr. 815148302

Ã˜vre Fredlundsvei 9c

5073 Bergen

90368990

 





 
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/ 

Martinussen Tradisjon og Kompetanse AS 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2020/7106-0 432.4 Deres ref.  Dato 13.08.2020 

 

Tillatelse Søknad - brenning av åpen mile - Lindholmen - 
Færder nasjonalpark 

Vi viser til søknad om brenning av åpen mile på Lindholmen i forbindelse med prosjektet 
"Stillehavsøsters - naturkatastrofe - gull for kulturminnevernet". Tillatelsen ligger vedlagt. 
 
 
 
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 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
 
 
  



 
 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2020/7106-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 13.08.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert fullmakt   

 

Tillatelse - Brenning av åpen mile - Lindholmen - Færder nasjonalpark 

 

Vedtak 

Firma Martinussen Tradisjon og kompetanse AS v /Atle Ove Martinussen gis tillatelse til å sette 
opp og brenne i åpen mile på Lindholmen i Færder nasjonalpark.  

Vilkår: 
- Arbeidet ledes av daglig leder Atle Ove Martinussen 
- Det må gjennomføres god brannsikring under gjennomføring av aktiviteten  
- Søker er selv ansvarlig for å innhente evt øvrige nødvendige tillatelser 
- Aktuelle nødetater varsles om aktiviteten 
- Frakt av materialer og oppbygning av mile utføres så skånsomt som mulig og med minst 

mulig innvirkning på landskapet. Tiltaket skal være reversibelt 
 
 
Bakgrunn 
Den fremmede arten stillehavsøsters er registrert i stort omfang i Færder nasjonalpark og 
omland. Vestfold fylkeskommune har et prosjekt kalt «Østersdugnaden» og gjennomfører årlig 
registrering og plukking av mange tonn. Det har vært, og er en utfordring å ivareta innsamlet 
østers på en god og forsvarlig måte.  Det har i den sammenheng vært gjort forsøk på å brenne 
østers i mile for å få utvinne kalk til bruk for restaurering av kulturminner. Det er nå ønskelig å 
gjennomføre slik brenning i Færder nasjonalpark.  Søkeren skriver blant annet: Eg skal 
gjennomføre ei ny samling/kurs med kalkbrenning og fortsetje kalkmalinga av fjøset på 
Jarlsberg Hovedgård første veka i august. 
 
Når det gjeld brenning av open mile på Lindholmen, som vi snakka om på Jarlsberg, ønskjer eg 
å tenna milo fredag18. September. Vi vil då byggje opp milo tidlegare i same veke. Dette vil 
skje i samarbeid med Nickolaus Wedel Jarlsberg og kulturarvsseksjonen i Vestfold og Telemark. 
Det vil vera ein del av prosjektet "Stillehavsøsters - naturkatastrofe - gull for 
kulturminnevernet" finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune og Riksantikvaren.  
 
Vi vil byggje opp ei open mile med tømmer og ved henta frå ryddingsarbeidet Nickolaus W J 
utfører på Lindholmen. Det er ønskjelig, saman med Nickolaus W J, å gjennomføre ei synfaring 



på Lindholmen i august for å førebu og planleggje opplegget. De kan gjerne vera med på dette 
om det er interessant.  
 
Det vil bli lagt opp til høg grad av brannsikring i samband med brenninga sv den opne mila. Eg 
vil sjølvsagt varsla alle relevante nødetatar på førehand. Eg satser på å få med 
Skjærgårdstenesta som ekstra beredskap i samband med brenninga på Lindholmen. 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i mindre 
saker som ikke har prinsipiell betydning. 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 § 3 punkt 5.5. § 4 generelle dispensasjonsbestemmelser kommer 
til anvendelse. 
 
 
Vurdering  
Formålet med Færder nasjonalpark inkluderer også å ivareta kulturminner på land og i sjø. 
Metoden som søker ønsker å benytte er en gammel håndverkstradisjon. Prosjektet er et 
samarbeid mellom grunneier Nickolaus Wedel Jarlsberg og kulturarvsseksjonen i Vestfold og 
Telemark. Vestfold og Telemark fylkeskommune og Riksantikvaren finansierer prosjektet. 
Søknaden skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
  
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene og påvirkning ansees å være ivaretatt. 
§ 9. Føre-var- prinsippet vurderes ivaretatt da tiltakets begrensede virkning på naturmiljøet er 
kjent. 
§ 10. Den samlede belastning på naturmiljøet vurderes som begrenset pga. tiltakets omfang. 
§ 11. Vurderes som lite relevant, da tiltaket ikke vurderes å medføre vesentlig miljøforringelse. 
§ 12. Miljøforsvarlig teknikk vurderes ivaretatt, da nødvendige brannsikringstiltak. Frakt av 
materialer skal gjøres skånsomt. 
 
Nasjonalparkforvalter vurderes å være i være i tråd med verneforskriften for Færder 
nasjonalpark.  Tiltaket ivaretar gammel håndverkstradisjon og gir mulighet til en bærekraftig 
bruk av den uønskede arten stillehavsøsters. 
 
 
Konklusjon 

Firma Martinussen Tradisjon og kompetanse AS v /Atle Ove Martinussen gis tillatelse til å sette 
opp og brenne i åpen mile på Lindholmen i Færder nasjonalpark.  

Vilkår: 
- Arbeidet ledes av daglig leder Atle Ove Martinussen 
- Det må gjennomføres god brannsikring under gjennomføring av aktiviteten  
- Søker er selv ansvarlig for å innhente evt. øvrige nødvendige tillatelser 
- Aktuelle nødetater varsles om aktiviteten 
- Frakt av materialer og oppbygning av mile utføres så skånsomt som mulig og med minst 

mulig innvirkning på landskapet. Tiltaket skal være reversibelt 



 
 
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 og Telemark 
Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
Færder kommune 
Forum for natur og friluftsliv 
 
 
 
 
Plassering av mile 
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Fra: fuglevakta@birdlife.no[fuglevakta@birdlife.no]
Sendt: 20.08.2020 15:31:56
Til: Sjømæling, Anne
Tittel: Invitasjon og søknad

Hei Anne! Da har jeg samlet i alle fall 8 personer til innvielsen av fyrgryta 31.08 kl. 11.00 – 14.00.
Følgende har bekreftet at de kan komme:

Nasjonalparkforvalter, Anne Sjømæling
Ordfører i Færder Kommune, Jon Sanness Andersen
Kommunedirektør Færder kommune, Toril Eeg
Fylkeskommunen, Jørgen Solstad
Kyst og Sjøservice, Åge Harfallet
Einar Chr. Erlingsen

Fra Store Færders Venner:
Anne Marie Simonsen
Terje Kristiansen

Belinda Pedersen i Kystverket har enda ikke svart. Jørgen Solstad skal forsøke å få med en fylkespolitiker og Einar
Chr. Erlingsen skal forsøke å få med smeden som assisterte ved utførelsen av fyrgryta.

Vedlagt følger invitasjon til innvielse av fyrgryta og søknad om fyring i fyrgryta.

NB! Har du rukket å se noe på vår søknad om økonomisk støtte til Store Færders Venner?

Med vennlig hilsen

Terje Kristiansen
Ødekjærveien 59
3145 Tjøme
Tlf. 41 30 28 11



INVITASJON 

Store Færders Venner har for egen regning fått 

laget og montert en kopi av fyrgryta, som 

brant på toppen av øya fra 

1697 – 1801. 

I den forbindelse ønsker vi å invitere deg til en 

offisiell innvielse av fyrgryta.   

Vi blir fraktet ut av skjærgårdstjenesten med 

avgang fra Sandøsund mandag 31.08 kl11.00, med retur kl. 14.00 

Etter ankomst på store Færder vil du bli tatt med på en guidet omvisning om fyrhistorien på 

øya. 

På toppen vil vi ha en offisiell åpning av fyrgryta, som blir tent av færders ordfører jon 

sanness andersen og nasjonalparkforvalter anne sjømæling. 

Vi håper dette er av interesse, og at du har anledning til å komme. 

Med vennlig hilsen 

Store færders venner 

V/Thomas ekdahl og terje kristiansen. 

Praktiske opplysninger: Det blir enkel bevertning. 

Ta med godt fottøy. Det lønner seg å parkere på Fynsletta, der kan man stå hele dagen og 
er gratis. 

Kopi av fyrgryta etter en tegning fra 1798 



SØKNAD OM Å FYRE I FYRGRYTA PÅ STORE FÆRDER. 

Færder Nasjonalpark  Tjøme 20.08 

V/ Nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling 

Store Færders Venner 

V/ Terje Kristiansen 

Store Færders Venner søker herved om å fyre i fyrgryta i forbindelse offisiell innvielse 

mandag 31.08. Vi søker om å fyre i gryta fra ca. kl. 12.00 – 12.30. 

Vi håper på et positivt svar. 

Med vennlig hilsen 

Store Færders Venner 

V/ Terje Kristiansen.



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/ 

Store Færders Venner 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2020/8090-0 
PRIMÆRKLASSERING 

Deres ref. Dato 24.08.2020 

Tillatelse til fyring i fyrgryte ved åpningsarrangement 

Vi viser til søknad om fyringi fyrgrypa på Store Færder i forbindelse med markering. 

Vedtak 
Store Færders Venner gis tillatelse til å fyre i fyrgryta på Store Færder i anledning markering 
av installasjon av fyrgryte-kopien. Tillatelsen gjelder for 31.08.20 på følgende vilkår: 

- Det må tas brannforebyggende tiltak. Vann e.l. må være tilgjengelig
- Bålet må være lite, og kun være til symbolsk bruk
- Det må innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier

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

Bakgrunn 
Store Færders Venner har fått laget en kopi av opprinnelig fyrgryte som stod på Store Færder. 
Fyrgryta er montert opp på Store Færder.  Foreningen skriver i sin søknad: Store Færders 
Venner søker herved om å fyre i fyrgryta i forbindelse med offisiell innvielse mandag 31.08. 
Fyrgruta er kopi av den gryta som brant på øya fra 1697 til 1801. 

Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i saker av 
mindre prinsipiell betydning og etablert praksis. Denne myndigheten er delegert fra 
nasjonalparkstyret.  
§ 1 Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark er å bevare et større naturområde med
representative økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, herunder arter,
bestander, naturtyper, geologi og økologiske proesser. Formålet er videre å ta vare på:

- Det opprinnelige skjærgårdslandskapet og det marine miljøet, herunder kulturminner
på land og i sjø

§ 3 vernebestemmelser, bålbrenning punkt 5.5 a) Bålbrenning er kun tillatt i anlegg laget
spesielt for dette, eller på løsmasser uten vegetasjon.
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Forvaltningen kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål, og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig…. 
Tiltaket skal vurderes etter §§ 8-12 i  Naturmangfoldloven, og vurderes å være ivaretatt, og 
vurderes ikke å være i strid med vernevedtaket eller påvirke verneverdiene nevneverdig. 

Konklusjon 
Store Færders Venner gis tillatelse til å fyre i fyrgryta på Store Færder i anledning markering 
av installasjon av fyrgryte-kopien. Tillatelsen gjelder for 31.08.20 på følgende vilkår: 

- Det må tas brannforebyggende tiltak. Vann e.l. må være tilgjengelig
- Bålet må være lite, og kun være til symbolsk bruk
- Det må innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier

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

Med hilsen 

Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

Kopi til: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 



Fra: Rune Andersen[rune@hwa.no]
Sendt: 19.08.2020 16:05:29
Til: Sjømæling, Anne
Tittel: Bolærne

Hei

Forstod dere har vært på Bolærne i dag.
Mulig du fanget det opp, men det er beregnet støp av gulv 31.08.2020 fra ca 9.00 – 11.00.
Håper det da er ok med helikopterflyging 

--------------------------------------------------------
Med vennlig hilsen  
Rune W Andersen
Daglig leder
Mob: 91392132
Mail:rune@hwa.no
www.hwa.no



 
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/ 

Harald W Andersen & sønn AS 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2020/8283-0  
PRIMÆRKLASSERING 

Deres ref.  Dato 28.08.2020 

 

Dispensasjon helikopterflyging Bolærne, frakt av betong 

Vedlagt ligger tillatelse til helikopterfrakt av betong,, 31.8.20. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkforvalter på delegert fullmakt   

 

Dispensasjon - Søknad om helikopterflyging til Østre Bolæren, frakt 
av betong 

 

Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 6.4 c gir nasjonalparkforvalter tillatelse til 
helikoptertransport av betong for støping av gulv i «branngarasjen» på Østre Bolæren. 
Transporten skal foregå i uke 31.8.20, og innen 4.9.20. Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
 
 -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.   
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Bakgrunn 
Søkeren begrunner søknaden med behov for transport hvor formålet er å få ut betong 
til støping av gulv i den gamle branngarasjen. Flyging er ønskelig for å få til en effektiv 
transport av tungt materiale. Flyvningen vil vare i tidsrommet 9-11, planlagt mandag 
31.8. 
 
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 helikopteret 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, og flyvningen er kortvarig. 
 
Konklusjon 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 6.4 c gir nasjonalparkforvalter tillatelse til 
helikoptertransport av betong for støping av gulv i «branngarasjen» på Østre Bolæren. 
Transporten skal foregå i uke 31.8.20, og innen 4.9.20. Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
 
 -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. 
 
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 og Telemark 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Færder kommune 
Forum for natur og friluftsliv
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