
                         
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Færder nasjonalparkstyre 
Møtested: Møterommet Laurvig, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
Dato:  04.06.20 
Tidspunkt:_Kl 14-17_______________________________________________________ 
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på mail ansjo@fylkesmammen.no (Tlf. 95 44 57 40). 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. (De som har meldt forfall trenger ikke gi 
ny beskjed). 
 
Eventuelle kommentarer til protokollen fra forrige møte oversendes sekretariatet. 
 
NB. MERK plassering. 
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ST  6/20 Innkalling, godkjenning av dagsorden 

  Godkjenning av protokoll 

 

 

ST  7/20 Referatsaker 

 

 

ST  8/20 Delegerte saker 

a. Tillatelse til sjøfugltelling i Færder nasjonalpark   2020/4912 

b. Tillatelse til Færder Fyrstasjon Store Færder – oppsetting  2020/1517 

Av fyrgryte 

c. Avslag søknad om droneflyging i Færder nasjonalpark i  2020/5082 

Forbindelse med salg av eiendom 

d. Svar søknad om å bruke drone mai 2020 Tønsberglivet  2020/5408 

 

 

ST  9/20 Vedtakssaker 

a. Bruk av sosiale medier 

b. Styremøter/årshjul 

c. Bukkholmen 54/1 søknad om dispensasjon – reparasjon av brygge 2020/4573 

d. Budsjett/regnskap/prioriteringer 

e. Infopunkt Østre Bolæren 

 

ST 10/20 Informasjonssaker 

a. Hogstprosjekt Bjerkøy/Søndre Årøy (muntlig) 

b. Færder kommune, kulturminneplan (muntlig) 

c. Forsvaret – lavtflyging (muntlig) 

d. Oppsyn i Færder nasjonalpark (muntlig) 

e. Designmanual Norges nasjonalparker, kommersielt merke (muntlig) 

f. Nytt fra Besøkssenter Færder nasjonalpark (Bente Molvig) 

g. Frisk Oslofjord – status (Bjørn Strandli) 

 

ST 11/20 Eventuelt 



 
 

 

Dato: 18.03.20 

 

Færder nasjonalparkstyre  – protokoll 

 
Tid:  09.00 – 11.30 

Sted: 12.03.20 

 

Tilstede: 

Runar A. Larsen, leder 

Anne Cathrine Hauge, nestleder 

Tone Skalpe Bjørnli 

Kristin Ljøkjel Hansen (vara) 

Paal Ese (vara) 

Richard Fossum (vara) 

 

Ikke tilstede: 

Maja Foss Five (VTFK) 

Katrine S. Evensen (VTFK, vara) 

Tom Mello 

Unni Hansson (vara) 

 

Sekretariat: Anne Sjømæling, nasjonalparkforvalter 

 

 

Sak  1/20 Godkjenning av innkalling og protokoll for siste møte, konstituering 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra siste møte var godkjent av avgått styre. 

 

Tone Skalpe Bjørnli ledet konstituering av styret. Runar A. Larsen ble valgt til leder og Anne 

Cathrine Hauge ble valgt til nestleder. 

 

Møtet var planlagt som opplæringsmøte sammen med Jomfruland nasjonalparkstyre, med 

representanter fra Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn. Denne delen ble avlyst pga. råd 

fra Helsedirektoratet knyttet til situasjon om coronavirus. Både styremedlemmer og vara var 

innkalt til møtet. 

 

Forvalter gjennomgikk en presentasjon av Færder nasjonalpark. 

 

 

Sak  2/20 Referatsaker 

Forvalter orienterte om forskningsprosjektene: 

• Frisk Oslofjord/Krafttak for kysttorsken 

Færder nasjonalpark er prosjekteier sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark. 

Brosjyre om kysttorsken ble utdelt, informasjon finnes på nettsidene 

www.ferdernasjonalpark.no og www.friskoslofjord.no  

http://www.ferdernasjonalpark.no/
http://www.friskoslofjord.no/


 

 

 

Sak  3/20 Delegerte saker  

• Søknad om ultraløpet Soria Moria gjennom Moutmarka 2019/16459. 

Behandling: Styret tok saken til etterretning. 

  

 

Sak 4 /20 Vedtakssaker 

• 4/20 a. Representasjon til styringsgruppen for Frisk Oslofjord og Krafttak for  

kysttorsken. 

Vedtak: Styret vedtok Roar Jonstang som styreleder i styringsgruppen for 

ovennevnte prosjekter. 

• Budsjett 2020 

Vedtak: Tilskudd fra Miljødirektoratet ble mindre enn omsøkt. Styret vedtok 

rammen for tilskudd og ga forvalter myndighet til å gjennomføre omsøkte tiltak og 

omprioritere innenfor rammene. 

Styret godkjente omprioritering av midler til dekke av kjøp av beitekoordinator 

tjenester. 

Større omprioriteringer legges fram for styret. 

Det legges fram en halvårsrapport for styret. 

• Møteplan 2020 

Vedtak: Styret vedtok møteplan for 2020, med følgende endring: møte med 

rådgivende utvalg utsettes til høsten.  

• Utveksling av planter 

Vedtak: Styret slutter seg til plan om utveksling av strandtorn og kammarimjelle 

mellom Færder og Jomfruland nasjonalparker. 

 

 

Sak  /20 Informasjonssaker 

Behandling: Styret tok sakene til etterretning 

a. Møtet 4.-5. juni er berammet sammen med styret i Ytre Hvaler nasjonalpark og 

Kosterhavet nationalpark. Forvalter gjør foreløpig forberedelser til gjennomføring, 

eget styremøte gjennomføres uansett, med en befaring. 
b. Forvalter orienterte om rådgivende utvalg.  
c. Forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark ble delt ut. 
d. Besøksstrategien ble godkjent av siste styre 26.11.19, samt endelig godkjent av 

Miljødirektoratet 9.12.19. Målgruppe er kommune, samarbeidspartnere, reiseliv, samt 

grunnlag for søknad av midler hos Miljødirektoratet. 
e. Høringssvar. Styret bifaller skjerpede utslippsregler for kloakk. 
f. Pågående saker 

-     Ferdselstellere i Moutmarka. Tre tellere ble fjernet i 2020, forvalter ønsker å gå  
videre med saken. 

- Styret: Sosiale medier bør benyttes til å formidle forskningsprosjektene Frisk 

Oslofjord og Krafttak for kysttorsken. Hvordan nå ungdommen. Styret ønsket en 

sak til neste møte om systematisk bruk av sosiale medier. 
- Færderseminaret 23.-24. mars, utsatt, gjennomføres høsten 2020.  
- Styret positive til at forvalter og daglig leder for Besøkssenter Færder 

nasjonalpark deltar på hverandres styremøter som observatører 
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