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Med dette vil vi søke om å få gjennomføre Soria Moria til Verdens Ende 24. mai 2020. Løpet vil gå over samme lest
som de foregående tre årene, vennligst se vedlagte søknad.

Med ønske om en fortsatt god romjul!
-- 
Vennlig hilsen

Mona Kjeldsberg
Løpsleder Langt og Lenge

Mobil: 951 34 742
Mail: monakje@gmail.com
www.langtoglenge.org

Org.nr 922 139 091
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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/ 
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Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2019/16459-0 432.3 Deres ref.  Dato 31.01.2020 

 

Søknad om tillatelse - Færder nasjonalpark - Soria Moria til 
Verdens Ende - leie av uteområde - løpstrase gjennom 
Moutmarka 

Vi viser til søknad. Vedlagt oversendes tillatelse, til bruk av trase gjennom Moutmarka for 
ultraløpet Soria Moria til Verdens Ende 24.-5.2020. Det er viktig at tillatelsen gjøres kjent for 
løpsledelsen og deltakere. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Søknad om tillatelse Færder nasjonalpark - Soria Moria til Verdens 
Ende - leie av uteområde - løpstrase gjennom Moutmarka 

 

Vedtak 
 
Under henvisning til verneforskriftens § 3 pkt. 5.3 og naturmangfoldlovens § 48 gis tillatelse 
til bruk av Moutmarka i forbindelse med ultraløpet Soria Moria – Verdens Ende 23.-24. mai 
2020. Den valgte løpetrasèen langs Strandstien (ytterstien) i Moutmarka og fordeling av 
løpere over lang tid er slik at løpet ikke vurderes å være til skade for naturmiljøet på det 
aktuelle tidspunktet.  
 
Trasèen godkjennes på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gis til Mona Kjeldsberg som løpsleder for løpet Soria Moria til Verdens 
Ende. Tillatelse må innhentes fra Færder kommune ang. målgang Verdens Ende 
og fra Færder nasjonalpark til Verdens Ende, og fra Oslofjordens Friluftsråd som 
grunneier i Moutmarka. Denne tillatelsen gjelder kun for områder i Moutmarka 
som inngår i Færder nasjonalpark.  
 

- Alle løpere må orienteres om at løpet gjennom Moutmarka skjer i sårbare 
områder i Færder nasjonalpark, og at løperne må følge merkede stier. De må 
også ta hensyn til andre friluftsbrukere og beitedyr. Porter i beitegjerder må 
lukkes etter passering, og all eventuell søppel fra løpet må fjernes og eventuelle 
terrengskader må utbedres.  

  
- Statens naturoppsyn vil gjøre en vurdering av eventuelle skader i etterkant av 

arrangementet. Dersom skader blir registrert, vil dette kunne medføre flytting av 
trasèen ved eventuelle senere arrangementer.  

 

 
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 søker blant annet: 
Henvendelsen gjelder : leie av uteområder; Vippefyret og Tusenårsstedet og løpstrase gjennom 
Moutmarka I forbindelse med terrengultraløpet Soria Moria til Verdens Ende, som går fra Soria Moria i 
Voksenkollen, Oslo til Verdens Ende på Tjøme. Løpet ble arrangert for første gang i mai 2017. Vi søker 
med dette om tillatelse til å gjenta arrangementet for fjerde gang. Løpet vil ha start i Oslo den 
23.05.2020 og målgang ved vippefyret på Verdens Ende den 24.05.2020. Løpet vil følge eksakt samme 
trase som tidligere år. Det er satt et tak på maksimalt 250 løpere for 2020. 
Distansen som løperne skal tilbakelegge er 161 km. Deltakerne skal selv finne veien ved å følge et 
GPSspor og/eller kart. Vi ønsker å tilby deltakerne en «reise» fra Oslo til Tjøme-utenom sti og vei så 
langt det er mulig. Løypa følger derfor i størst mulig grad stier og traktorveier samt grusveier, men er 
også innom asfalt på noen strekninger blant annet gjennom Drammen og gjennom Tønsberg. 
Deltakerne passerer ellers blant annet gjennom Kjekstadmarka, Montebello på Konnerud, over 
Hvittingen, gjennom Bergskogen, Byskogen og Teieskogen. I tillegg til løpet fra Oslo til Tjøme, tilbyr vi 
også ei «kortløype» på 83 km , med start i Hanekleiva i Sande. Denne følger same trase som SMVE hele 
veien til Verdens Ende. 
 
Som en flott opptakt til målgangen ved Verdens Ende, har vi et ønske om at løperne, som de to 
foregående årene, igjen kan få oppleve Moutmarka. Moutmarka er en perle av et naturområde som  
virkelig gi deltakerne en følelse av å nærme seg enden av verden. Løypa følger den ytre stien hele veien 
gjennom Moutmarka. Vi vil informere deltagerne om at det er beitedyr i området, slik at porter alltid må 
lukkes. Videre vil vi opplyse om at Moutmarka i Færder nasjonalpark ligger i et sårbart område og 
understreke viktigheten av at løperne holder seg på sti hele veien. 
På dette tidspunktet i løpet vil deltakerne ha løpt i nærmere 160 kilometer og de fleste vil ha brukt 
minst 20 timer, slik at det vil være stor spredning mellom løperne, og de vil holde relativt lav fart på 
dette tidspunktet. «Innspurten» vil nok for mange dreie seg om gangfart så langt ut i løpet. 
Vi har satt en deltagerbegrensning på 250 løpere til sammen på disse to distansene (det var totalt 71 
fullførende i 2019). De raskeste løperne vil komme i mål på Verdens Ende ved 08-tiden den 24.mai, 
mens de fleste trolig vil komme fra kl 12 og deretter spredt utover dagen. Det betyr at det vil være 5-6 
løpere som kommer i mål pr time. Siste målgang for å få godkjent løp er satt til kl. 21 den 24.mai. 
Som i de tre foregående årene, vil vi søke om å få ha målet ved vippefyret. Traseen vil være som sist; 
løperne følger den asfalterte alleen ned til båthavna fra P-plassen og deretter opp til vippefyret. Det har 
ikke vært noen form for avsperring av området og vi bruker ikke lydanlegg. Detaljer rundt hvordan 
målområdet best kan organiseres er vi selvsagt åpne for å drøfte med kommunen. 
For de foregående arrangementene har vi fått tillatelse til å benytte dusjene i serviceanlegget i 
båthavna for løperne. Vi håper vi kan få de samme mulighetene i forbindelse med løpet i 2020.  
 

 



 
 
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. Løpet søkes gjennomført for fjerde gang, og har tidligere vært til 
behandling i Færder nasjonalparkstyre. 
 
Verneforskriften: Arrangementet faller innenfor begrepet «organisert ferdsel» i 
verneforskriftens §3 pkt. 5.3, som sier: 
 
«Bestemmelsene i denne forskrift, med unntak av § 3 pkt. 5.2, er ikke til hinder for 
organisert turvirksomhet så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende. 
  
Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha tillatelse av 
forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplanen, jf. § 5»  
 
§ 3 pkt. 5.2 gjelder ilandstigningsforbud i sone B i perioden 15.04 til 15.07, og kommer ikke 
til anvendelse her.  
 
I forvaltningsplanen er det gitt følgende retningslinjer for organisert ferdsel:  
«Retningslinjer  
Ofte vil det være en sammenheng mellom omfanget av den organiserte ferdselen og faren 
for skade på naturmiljøet. Følgende typer av organisert ferdsel krever alltid tillatelse:  

 Grupper og arrangementer med minst 50 deltagere. Skoleklasser på tur omfattes 
normalt ikke av denne regelen, bortsett fra hvis antallet blir over 90 deltagere (tre 
skoleklasser).  

 Grupper og arrangementer med færre enn 50 deltagere, når aktiviteten planlegges 
gjennomført minst tre ganger pr. år på samme sted. Alminnelig turaktivitet i mindre 
grupper i regi av familie og venner krever likevel ikke tillatelse etter denne regelen.  

 Teltleire med minst 10 telt.»  
 

Naturmangfoldloven: Søknaden skal ellers vurderes etter naturmangfoldlovens § 7, 
hvor det forutsettes at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer 
for behandlingen. 
 
 
Vurdering 
Forholdet til verneforskriften: 
I søknaden opplyses at det er satt et tak på maksimalt 250 deltagere. Det vises videre til at 
bare 71 deltagere fullførte i 2019. I tillegg til deltagerne vil det også bli noe ferdsel i 
forbindelse med vakthold, organisering, rydding og bistand under arrangementet. Fare for 
skade på naturmiljøet vil derfor være til stede både pga. antall deltagere og områder 
ferdselen vil skje. Arrangementet vil derfor kreve dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 
5.3. Dispensasjon kan gis i medhold av naturmangfoldlovens § 48, under forutsetning av at 
tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene i 
nevneverdig grad.  
I denne sammenheng må særlig formålsparagrafens fokus på bevaring av naturtyper og 
arter vektlegges. Løpet er bl.a. tenkt lagt på sti langs strandenger, tørrbakkesamfunn og 
beitemark. Løpet kan også utfordre fuglenes behov for ro i hekketiden. Selv om det oppgis 
at ferdsel vil foregå på etablerte stier, vil noe ferdsel og tråkk utenom stiene også måtte 
medregnes. Selv om slik ferdsel kan skje, vurderes den likevel som begrenset og liten i 
forhold til den ordinære friluftsferdselen, som på årsbasis utgjør rundt 30 000 turgjengere. 
Denne ferdselen vurderes i dag heller ikke som en vesentlig trussel mot naturmiljøet, da 



ferdsel følger etablerte, merkede stier. Løpet har tidligere vært gjennomført i 2017, 2018 og 
2019.   Forvaltningen er ikke kjent med at skader eller andre ulemper som følge av tidligere 
løp er påvist. Samtidig har Oslofjordens Friluftsråd utfordret forvaltningsmyndigheten 
Færder nasjonalpark til å vurdere begrensning på antall deltagere. Det var i 2017 påmeldt 
26 deltagere, mens det i 2020 er satt et tak på 250 deltagere. 
 
Forholdet til naturmangfoldloven  
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
Det er gitt god informasjon om løpet, både hva gjelder løpstrasè og antall deltagere. 250 
deltagere er et maksimumstall, men sannsynligvis vil deltagelsen bli mindre, ifølge 
løpsledelsen. Kunnskapen om naturmiljøet er godt kjent langs Strandstien (ytterstien) hvor 
løpet vil gå.  
 
§ 9 Føre var-prinsippet  
Løpet i Moutmarka vil foregå 24. mai, som kan være en sårbar periode i blomstringstiden 
og med hekketid for flere fuglearter, samt relativt nyfødte lam. Det legges likevel vekt på at 
det regnes med kun få løpere i timen, og at løpet vil følge Strandstien. Det forventes ikke at 
løperne vil innebære noen vesentlig forstyrrelser, da mye av hekkeaktiviteten er knyttet til 
kjerr og kratt lenger inne i Moutmarka. Det vil også bli presisert i tillatelsen at løperne følger 
eksisterende stier, for å unngå tråkk i sårbare områder.  
 
§ 10 Samlet belastning  
Det omsøkte arrangementet er en gjentagelse fra 2017, 2018 og 2019 og ser ut til å bli et 
årvisst arrangement, med økende deltagelse. Erfaringen viser at stadig flere 
arrangementer ønsker å legge løp gjennom nasjonalparken. Det er derfor viktig å se disse i 
sammenheng, men så langt er det vanskelig å se at de i sum representerer noen trussel for 
verneverdiene. Noen skade er ikke forvaltningen kjent med etter tidligere års 
arrangementer. Det viktige er å fastsette vilkår for det enkelte arrangementet basert på 
konkrete og stedlige vurderinger.  
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse  
Kostnader ved eventuell miljøforringelse må bæres av arrangør. 
  
§12 Miljøforsvarlige teknikker 
Det forutsettes at løpet søkes gjennomført slik at naturmiljøet ikke skades og at 
forstyrrelser på fuglelivet og beitende sau (lam) begrenses til et minimum. Det innarbeides 
vilkår i tillatelsen. 
 
  
Konklusjon 
Under henvisning til verneforskriftens § 3 pkt. 5.3 og naturmangfoldlovens § 48 gis tillatelse 
til bruk av Moutmarka i forbindelse med ultraløpet Soria Moria – Verdens Ende 23.-24. mai 
2020. Den valgte løpetrasèen langs Strandstien (ytterstien) i Moutmarka og fordeling av 
løpere over lang tid er slik at løpet ikke vurderes å være til skade for naturmiljøet på det 
aktuelle tidspunktet.  
 
Trasèen godkjennes på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gis til Mona Kjeldsberg som løpsleder for løpet Soria Moria til Verdens 
Ende. Tillatelse må innhentes fra Færder kommune ang. målgang Verdens Ende 
og fra Færder nasjonalpark til Verdens Ende, og fra Oslofjordens Friluftsråd som 
grunneier i Moutmarka. Denne tillatelsen gjelder kun for områder i Moutmarka 
som inngår i Færder nasjonalpark.  
 



- Alle løpere må orienteres om at løpet gjennom Moutmarka skjer i sårbare 
områder i Færder nasjonalpark, og at løperne må følge merkede stier. De må 
også ta hensyn til andre friluftsbrukere og beitedyr. Porter i beitegjerder må 
lukkes etter passering, og all eventuell søppel fra løpet må fjernes og eventuelle 
terrengskader må utbedres.  

  
- Statens naturoppsyn vil gjøre en vurdering av eventuelle skader i etterkant av 

arrangementet. Dersom skader blir registrert, vil dette kunne medføre flytting av 
trasèen ved eventuelle senere arrangementer.  

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