
 
 

 

 

Dato: 16.09.20 

 

Færder nasjonalparkstyre – protokoll 

 
Tid: 15. september 2020 

Sted: Mågerø Marina 

 

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. 

Øystein Hovde, avdelingsleder Skjærgårdstjenesten deltok på deler av møtet. 

 

Møtet startet med befaring i nasjonalparken, til øya Ildverket. Øystein Hovde var med som 

guide. 

 

 

ST 12/20 Godkjenning av innkalling og protokoll for siste møte 

Behandling: 

Innkalling og protokoll ble godkjent. 

 

ST 13/20 Referatsaker 

• Frisk Oslofjord og Krafttak for Kysttorsken 

Forvalter orienterte kort. Styringsgruppemøte utsatt til 6.10. Foreløpig dato for 

sluttkonferanse for Krafttak for kysttorsken er satt til 23. november 

 

 

ST 14/20 Delegerte saker 

Behandling: 

Styret tok sakene til etterretning. 

 

 

 

 



 

ST 15/20 Vedtakssaker 

a. Landbasert oppdrett Vestre Bolæren 

Styret sluttet seg enstemmig til forvalters innstilling til vedtak.  

Vedtak:  

Færder nasjonalparkstyre kan ikke gi dispensasjon for landbasert fiskeoppdrett i 

fjellhallene på Vestre Bolæren. Søknaden er vurdert etter verneforskriftens § 3.1 og 

3.7, § 4 om generelle dispensasjonsbestemmelser og §§ 8-12 i naturmangfoldloven. 

Både tiltaket isolert og eventuelle presedensvirkninger av tiltaket er i strid med 

nasjonalparkens formål og regelverk. 

 

Til protokollen: 

Tom Mello presiserer at han stiller seg bak vedtaket med den forståelse at dette er 

basert på Nasjonalparkens verneinteresser og at det ikke er hensyntatt øvrige 

samfunnsinteresser. 

 

b. Frisk Oslofjord 2 

Styret sluttet seg enstemmig til forvalters innstilling til vedtak.  

Vedtak: 
Nasjonalparkstyret slutter seg til ideen om et oppfølgingsprosjekt Frisk Oslofjord 2. Det kan 

gi stor merverdi dersom erfaringene fra Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord kommer til 

nytte for hele Oslofjorden. 

Dersom Frisk Oslofjord 2 blir realisert, ønsker Færder nasjonalparkstyre å være representert 

i styringsgruppen. 

 

c. Skrøslingen 62/1 Skrøslingen 4 – riving og gjenoppføring av anneks og platting 

Styret sluttet seg enstemmig til forvalters innstilling til vedtak. 

Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1,3 e gir Færder nasjonalparkstyre tillatelse til 

omsøkte riving og oppføring av nytt anneks og platting på Skrøslingen. 

Tiltakene vurderes ikke å stride mot verneformålet i verneforskriftens § 1. Tillatelsen gis på 

følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder i samsvar med søknaden fra tiltakshaver, herunder tegninger og skisser 

på kart 

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

- Alt rivningsmateriale fraktes ut av området og fraktes til godkjent mottak 

- Bygningsgrop under nåværende anneks planeres med stedegen masse og beplantes med 

stedegne planter 

- Det må utvises særskilt hensyn til støy og bygningsmessig virksomhet i perioden 15.4 til 

15.7, av hensyn til nærliggende hekkeområder for sjøfugl 

 

d. Færder nasjonalpark – 31/4 Bjerkøy 36 – Færder – riving og gjenoppføring av brygge 

Styret sluttet seg enstemmig til forvalters innstilling til vedtak. 

Vedtak: 

Færder nasjonalparkstyre gir gbnr 31/4 36 Bjerkøy tillatelse til å rive og gjenoppføre 

brygge på følgende vilkår 

- Tillatelsen gjelder riving og gjenoppføring av brygge med tilsvarende areal, 

utforming, høyde og plassering som dagens brygge 

- Materialer fra riving fjernes og fraktes til godkjent avfallsmottak 

- Det forutsettes at det benyttes sjøtransport til frakt av materialer mm. 

- Arbeide må utføres utenfor perioden 15.4-15.7 



 

e. Søknad Færder nasjonalpark – skjærgården øst for Tjøme – oppgradering av 

sjømerker – mudring og dumping 

Styret sluttet seg enstemmig til forvalters innstilling til vedtak. 

Vedtak: 

Færder nasjonalparkstyre gir Kystverket Sørøst tillatelse til oppgradering av 

eksisterende sjømerker øst for Tjøme i Færder kommune under henvisning til § 3 pkt 

1.3 k.  Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
- Arbeidet skal utføres av Kystverkets mannskap og fartøy 

- Arbeidet skal utføres utenfor perioden 15.4 – 15.7 

 

 

 

ST 16/20 Informasjonssaker 

a. Prinsipper ved vurdering av dronedispensasjoner. 

Oppfølging fra styremøte 04.06.20. Behandling: Styret tar saken til orientering. 

b. Tilsyn i Færder nasjonalpark. 

Hva saken gjelder: Innkommet brev fra Småfisker’n, avd. Tønsberg med ønske om mer 

tilsyn. Samlet oppsyn i Færder nasjonalpark er betydelig styrket de senere år. 

Forvalter svarer opp foreningen. 

c. Bekymringsmelding forurensning – innkommet brev via Miljødirektoratet 

Behandling: Miljødirektoratet oversende bekymringsmelding ang. forurensning av 

kloakkutslipp fra småbåter i Færder nasjonalpark. Færder nasjonalpark er pådriver 

for flere tømmestasjoner i Færder nasjonalpark. Brev er sent til innsender. 

d. Budsjett/regnskap. 

Prosjekter er i rute. Faktura forventes i løpet av høsten. 

e. Infopunkt Østre Bolæren 

Forvalter orienterte om framdrift så langt, prosjektet er i rute. Forvalter viste 

utstilling som er planlagt og produseres i høst. (Oppfølging fra styremøte 04.06.20). 

f. Forvalter orienterte om pågående prosjekter i henhold til budsjett. 

g. Skjærgårdstjenesten v/Øystein Hovde orienterte om årets besøkssesong. God oppførsel 

blant besøkende, mye folk ved fine dager, juliværet ga noe mindre besøk. 

h. Daglig leder Bente Molvig fra Besøkssenter Færder nasjonalpark orienterte fra 

senteret om arbeidet med Infosenter Oslofjorden, telleresultat via mobilteknologi. Ca 

200.000 besøkende i området Verdens Ende i juli, og gjennomføring av 

gjesteundersøkelsen.  Området de ytterste skjærene på Verdens Ende og Moutmarka er 

innenfor grensen til Færder nasjonalpark.  

 

ST 17/20 Eventuelt 

 Ingen saker 

 

 

 

 
 


