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Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark - søknad om økt 
tildeling av midler til gjennomføring av tiltak 

Vi viser til tidligere kontakt og korrespondanse.  
 

Fylkesmannen har i desember 2006 ferdigstilt og godkjent forvaltningsplan for 
Skjærgårdsparken i Telemark. Det planlegges nye tiltak i årene framover for om lag 
13,5 mill kroner. Skjærgårdsparken Telemark omfatter med dette alle sikra og 
tilrettelagte områder for allmennhetens friluftsliv langs kysten vår – i alt 143 områder.  
Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning bes om økte bevilgninger 
til statlig delfinansiering av foreslåtte tiltak.  
 
Bakgrunn 

Bamble har hatt skjærgårdspark siden 1986 og Kragerø siden 1994. Porsgrunn kommune 
sikret allerede på 1960-tallet store friluftslivsområder for allmennheten i kommunal regi 
og med statstilskudd til erverv. Skien kommune eier og drifter Røra badeplass og bidro i 
sin tid til sikring og opparbeiding av både Olavsberget og Rognstranda. Telemark 
fylkeskommune eier flere av friluftslivsområdene ved kysten. Til sammen utgjør de 
offentlige friluftsområdene på Telemarkskysten mer enn 12 500 dekar fordelt på 143 
områder/eiendommer.   

 

 
Areal av sikrede områder i 
skjærgårdsparken   

Grunneiere i 
Skjærgårdsparken Bamble (da) Kragerø (da) 

Porsgrunn 
(da) Totalt (da) 

Fylkeskommunen  250 118 7 375 

Kommunen 855 217 843 1 914 

Privat (servituttavtale) 1 604 3 751 87 5 442 

Staten 220 1 999 2 639 4 858 

Sum 2 929 6 084 3 577 12 589 
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For brukerne – for allmennheten -  fremstår områdene i Skjærgårdsparken som 
naturprega og tilrettelagte friarealer tilgjengelig for alle -  uavhengig av kommunegrenser 
og eierskap til grunnen.  Det er Skjærgårdstjenesten som i dag har ansvaret for drift av 
Skjærgårdsparken med eget interkommunalt styre og ansvarlige driftsenheter.   

 
Om planen    
 
Arbeidet med forvaltningsplanen har vært organisert som et interkommunalt 
samarbeidsprosjekt med deltakere fra kystkommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, 
Skjærgårdstjenesten og private grunneiere.  

 
Hovedfokus har vært en helhetlig og rasjonell forvaltning og drift av alle offentlige 
friluftslivsområder på Telemarkskysten. Planen skal være en rettesnor og et praktisk 
hjelpemiddel for myndigheter, driftspersonell og andre aktører i arbeidet med drift og 
forvaltning av Skjærgårdsparken Telemark. Det å opprettholde en høy standard, sikre nye 
områder og videreutvikle arealene for å bedre allmennhetens tilgang til sjøen og i 
kystlandskapet har stått sentralt i arbeidet.  
 

Skjærgårdsparken med sine 143 områder, arbeidet med sikring og tilrettelegging av nye 
strandområder, økt satsing på utvikling av kyststier og kystledaktiviteter er med på å 
gjøre Telemark til et bedre sted å bo og besøke for alle. Den er viktig for folks tilgang til 
sjøen og muligheter for gode naturopplevelser. Den er avgjørende for hverdagsliv og 
ferieliv og for folks helse og trivsel.   

 

Viktigste tiltak i planen 
 
1. I samarbeid med Skjærgårdstjenesten og driftsansvarlige i kommunene er det satt opp 

konkrete forslag med kostnader til opparbeiding og nye tilretteleggingstiltak i de 143 
områder som i dag inngår i Skjærgårdsparken Telemark. Det er også vurdert og 
kostnadsberegna en del fellestiltak som gjelder informasjon til brukerne, universell 
utforming, organisering av friluftslivsarbeidet o.a. gjennom et handlingsprogram fram 
mot år 2010 (kap 11 i planen). 

   
2. Planen inneholder kommunevise oversikter over prioriterte behov for sikring av nye 

områder ved kysten (kap 6). Det er kommunenes ansvar gjennom sin 
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker å fremme søknader om erverv og 
sikring av nye områder til friluftslivsformål. Fylkesmannen har bedt kommunene 
prioritere løpende arbeidet med sikringssaker. Midler til erverv av nye områder, som 
stilles til disposisjon over Miljøverndepartementets budsjett, kommer i tillegg til det 
finansieringsbehovet som er satt opp i handlingsprogrammet (kap 11).     

3. Planen beskriver muligheter for utvikling av traseer for kyststier og kystled (kap 7 og 
kap 8).  Det er i prosjektperioden jobbet aktivt med etablering av kystledhytter bl.a. i 
Sildevika, på Håøya og på Langøytangen Fyr. Både kystverket og forsvaret har flere 
egnete bygninger som nå stilles til rådighet for kommunene. Dette er et nytt og viktig 
innsatsområde for bedring av allmennhetens tilgang til strandsona og et mer 
miljøvennlig friluftsliv. Tiltaka fordrer et godt samarbeid med natur- og 
friluftsorganisasjoner om drift, men vil også kreve at en del midler til istandsetting og  
investering i bygninger tildeles fra det offentliges side.   

4. Det anbefales å etablere et interkommunalt friluftsråd for Telemarkskysten. Et 
interkommunalt friluftsråd vil synliggjøre behovet for et bredere og sterkere 
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samarbeid om friluftslivet i kystkommunene, mellom offentlige myndigheter og i 
forhold til natur- og  friluftslivsorganisasjoner (kap 10).  

5. En del områder som inngår i Skjærgårdsparken har naturfaglige verdier som gjør at 
arealene helt eller delvis har fått status som verneområder etter naturvernloven (kap 
9). Det innebærer at arealene skal forvaltes som verneområder etter naturvernloven. 
Skjøtsel av områdene, tilrettelegging for bruk, informasjonstiltak, atferdsregler osv. 
må støtte opp under at områdene er underlagt verneforskrifter. Det er derfor svært 
viktig med informasjon og kommunikasjon ut til allmennheten om hvilke regler som 
gjelder og hvorfor. Det blir en utfordring å få fram en praksis som harmoniserer med 
både bruk og vern av disse områdene. 

 
Felles handlingsprogram  
 

Forvaltningsplanen viser i felles handlingsprogram et samla behov for nye midler til drift 
og investeringer i Skjærgårdsparken Telemark fra 2006 til og med 2010: 

 

Tiltak/ 
oppgaver 
beskrevet  i 
planen: 

2006 2007 2008 2009 2010 Total 
kostnad  
2006-2010  

Tiltak områder  
Porsgrunn 11.1 

160.000 
** 

170.000 595.000 475.000 680.000 2.080.000 

Tiltak områder  
Bamble 11.1 

50. 000 
** 

342.000 517.000 739.000 1.017.000 2.665.000 

Tiltak  områder  
Kragerø  11.1 

270.000 
** 

630.000 473.000 475.000 397.000 2.245.000 

Nytt teknisk 
driftsutstyr og 
båter 11.3 

 5.000.000 
* 

800.000 1.500.000  7.300.000 

Forvaltning/ 
Fellestiltak 11.4  

215.000 775.000 745.000 620.000 620.000 2.975.000 

Driftskonse-
kvens nye tiltak 
11.5   

 375.000 375.000 375.000 375.000 1.500.000 

 
Sum kostnad 
 kr:  

 
695.000 
** 

 
7.292.000 

 
3.505.000 

 
4.184.000 

 
3.089.000 

 

18.765.000 

 

Det er lagt til grunn at behovet for nye midler er på om lag 13,0 – 13,5  mill kr fram til 
og med 2010. Kostnader til ny båt i Porsgrunn på kr 5 mill (*) er finansiert og på plass 
gjennom salg av den gamle båten, kommunale midler, båtfond og statlige midler så langt 
fylkesmannen har fått opplysninger om. Videre er en del av de foreslåtte tiltaka for 2006 
(**) gjennomført og/eller finansiert. Fylkesmannen vil understreke at denne 
handlingsdelen baserer seg på meget nøkterne kostnadsoverslag for de enkelte tiltaka.  

En del av tilretteleggingstiltaka kan Skjærgårdstjenesten uføre ved tilføring av økte 
ressurser, mens en del av tiltaka må utføres som leiearbeid av eksterne firma/ 
leverandører.  

Kommunene, fylkeskommunen, statlige myndigheter og andre aktører må følge opp  
planarbeidet ved å fatte vedtak om finansiering og bidrag til gjennomføring av foreslåtte 
tiltak i handlingsprogrammet. Fylkesmannen viser her til behandling i 
Skjærgårdstjenestens driftsstyre 2.mars 2007, jf vedlagte uttalelse. 
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Søknad om økt tildeling til friluftsliv  
 
Fylkesmannen har for 2007 mottatt følgende beløp over 
Miljøverndepartementets/Direktoratets budsjett på disse postene:  
 
1426.31.2 Tiltak i 

friluftsområder 
600.000 Gjelder for hele 

Telemark 
1426.32 Skjærgårdsparker 

m.v. 
1.720.00 Gjelder drift, statlig 

andel  Skjærgårdstj. 
1427.74 Friluftslivstiltak, 

stimulering 
230.000 Gjelder for hele 

Telemark 
 

Fylkesmannen ber Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning om å 
vurdere økte bevilgninger i henhold til tiltak i planen og viser særlig til nye behov under 
post 1426.31.2.   
 
Fylkesmannen vil tilsvarende ta opp behovet for medfinansiering av nye tiltak i 
Skjærgårdsparken Telemark både med Telemark fylkeskommune og kystkommunene. 
Det er et ønske om å finne nye midler som kan øremerkes konkrete enkelttiltak i 
kommunene og fellesprosjekter i planen for å gjennomføre flest mulig av tiltak fram mot 
år 2010.  Dersom det er behov for flere opplysninger, er det bare å ta kontakt med oss. 
 
Det vedlegges to sett av plandokumenter og ett eks av CD-rom.   
 
 
Med hilsen  
 
 
Morten Johannessen  Synnøve Mæland 
avdelingsdirektør rådgiver 
 
 
 
Vedlegg: Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark  2 sett, CD rom 1 eks 
                Uttalelse fra Skjærgårdstjenesten, Telemark driftsstyre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


