
Møteinnkalling

Utvalg: Færder nasjonalparkstyre
Møtested: , Verdens Ende - restauranten
Dato: 12.06.2014
Tidspunkt: 15:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 99 74 42 25. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
Eventuelle kommentarer til protokollen fra forrige møte oversendes sekretariatet.
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FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 03.04.2014 -
MØTEPROTOKOLL

Tid: 03.04.14, kl. 14.00 —17.00
Sted: Nøtterøy kommune.

Tilstede:
Roar Jonstang
John Martiniussen
Per- Eivind Johansen
Astrid Gundersen
Lissbeth Sundby

Sak 9/2014 —Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak:
Innkalling og referat ble godkjent.

Sak 10/2014 —Referatsaker
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.

Styret hadde følgende tilføyelser:

Nr. 3 Administrativt kontaktutvalg
Vedtak:
Styret ønsker at også Tønsberg kommune og VestfOldffikeskommune skal ha en representant i
administrativt kontaktutvalg. Administrasjonen bes om å be de to organene oppnevne en
representant hver.

Nr. 7 Prosjekt kunnskap og næring
Vedtak:
Styret ber om at det settes opp en informasjonssak på neste styremøte, der prosjektleder for
«Kunnskap og næring» gir en statusoversikt fOr prosjektet.

Nr. 8 Grensemerking
Styret var noe spørrende til at veien mellom Kongshavnsund og hovedhavna på østre
Bolæren var foreslått tatt ut av nasjonalparken. Forslaget er fremmet av Fylkeskommunens
administrasjon. Styret valgte å ikke gj re noe vedtak i saken og ba administrasjonen formidle
dette spørsmålet til Fylkesmannen og Fylkeskommunen.
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Sak 11/2014 - Delegerte saker
Ingen saker

Sak 12/2014 - Eventuelt
Møte med klima- og miljøministeren 4.4.14
Styret gjennomgikk oversendte dokumenter og forberedte møtet med statsråden.

Sak 13/2014 —Gbnr. 132/4 —Færder nasjonalpark - Mellom Bolæren
Søknad om omlegging av kyststi
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Med henvisning til verneforskriften for Færder nasjonalpark, naturmangfoldlovens §§ 7-12
og vurderingene i saksfremleggel, gir Færder nasjonalparkstyre med hjemmel i
verneforskrillens § 3 pkt. 1.3f 1.3 i og 2,3 b tillatelse til omlegging av kyststi som omsøkt.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Stien forutsettes omlagt som gangsti uten behov for gravearbeider, sprengning eller

andre tyngre inngrep. Den skal ikke opparbeides som traktorvei.

Vegetasjon tillates ryddet fbr å sikre god farbarhet. men kun i nødvendig omfang. Det

søkes å unngå større løvtrær og furutrær. Hogstavfall må fjernes godt ut fra

stitrasèen.

Nøyaktig trasè bestemmes og stikkes ut av ansvarlig person i Nøtterøy kommune.

Merking tillates etter anbefalingene i Merkehåndboka 2013. Merking av eksisterende

sti som den nye stien skal erstatte, fjernes senest når ny sti og merking er på plass.

Dette gjelder likevel ikke merking av sti til bronsealderrøys på Ravneberget.

Alle som deltar i arbeidet skal være kjent med innholdet i denne tillatelsen. Kopi av

tillntelsen skal foreligge på arbeidsstedct.

Tiltakshaver skal kontakte forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken dersom

gjennomføringen endrer seg iforhold til beskrivelsen eller man møter uforutsette

utfordringer som kan ha betydning for verneverdiene.

Tillatelsen gjelder bare iforhold til verneforskrifien for Færder nasjonalpark og

naturmangfoldloven. Andre nødvendige tillatelser, herunder fra grunneier, må

innhentes før tiltaket iverksettes.

Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker etter mottak av
styrets vedtak. Eventuell klage skal være skriftlig begrunnet, og skal sendes til Færder
nasjonalparkstyre.

Sak 14/2014 —Færder nasjonalpark —motorferdsel på Østre Bolæren
Behandling:
Styreleder foreslo nnen fnrenklinger nv vilkårene fnr perQnntrAnspnrt og støy/utslipp fra
kjøretøy. Styrete sluttet seg til dette.

Vcdtak:
Med henvisning til verneforskriften for Færder nasjonalpark og naturmangfoldlovens §§ 7-12
gir nwjonalparkstyret med hjemmel i vernefbrskriftens § 3 pkt. 6.4 c og § 4 tillatelse til
følgende motorferdsel med bil og traktor i nasjonalparken på Østre Bolæren:
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Tras I:
Frakt av mat/drikke og utstyr til virksomheten i befalsforlegningen og til sjohuset ved
Kongshavnsund. Personaltransport iforbindelse med renhold og vedlikehold av de
samme anlegg.
Transport iforbindelse med tilsyn og renhold av toalettanlegg i Nordbukta.
Transport av gjester og bagasje fra hovedkaia til teltplassen i Nordbukta og til
befalsforlegningen.
Mottak og frakt av personer og bagasje som kommer i land på kaia i Nordbukta og til
1990-området.

Trasé. 2:
Kjøring iforbindelse med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på
bygninger og lignende, jf § 3 pkt. 6.4 c.
Transport av gjester, bagasje og utstyr til signalstasjonen.

Trasé 3:
Transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger og lignende, jf § 3
pkt. 6.4 c.
Transport fram til inngangen til 75 mm-kanonen med utstyr og materiell til drifien som er

for tungt til å fraktes på annen måte.

Tras 4:
Transport av avfall etter hogst og rydding for brenning noen få ganger i året, i tråd med
innhentede tillatelser for vegetasjonsrydding og brenning.

Vilkår:
Tillatelsen gjelder for sameiet Østre Bolæren og for en periode på 4 år.
Transporten skal avgrenses til det som er strengt nødvendig for driften av stedet. Det skal
tas hensyn til verneverdier og andre brukere.
Melding om det samlede omfanget av motorferdselen skal sendes forvaltnings-
myndigheten hvert år. Eventuelle klager på motorferdselen som sameiet får kjennskap til,
skal også fremgå.
Alle som driver motorisert ferdsel skal være kjent med innholdet i denne tillatelsen. Kopi
av tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet og vises fram hvis noen ber om det.

Avgjørelsen kan påklages til Klima og miljodepartementet senest 3 uker etter mottak av
vedtaket. Eventuell klage skal rettes til Færder nasjonalparkstyre.

Sak 15/2014 —Færder nasjonalpark —tiltak i regi av utvalgte kulturlandskap 2014
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Færder nasjonalparkstyre ser det som svært positivt at deler av Færder nasjonalpark inngår i
utvalgte kulturlandskap ijordbruket„ylik at nasjonalparken derved kan gjøre nytte av stotte til
skjotselstiltak glennom ordningen. Styret ser det som viktig at skjotselstiltakene tilpasses og
samordnes med den forvaltningsmessige skjotsel i nasjonalparken, og så snart som mulig
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forankres i vedtatt.forvaltningsplan og aktuelle skjøtselsplaner. Når dette er på plass vil
tiltakene ikke kreve særskilt behandling og tillatelse etter verneforskriften.

Slik behandling må likevel gjennomføres i år, og det er ,foretatt en gjennomgang av tiltakene
medfølgende konklusjoner:

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 2.3 b og § 3 pkt. 4.2 gis tillatelse til de

omsøkte tiltakene knyttet til rydding av vegetasjon og restaurering av kulturminner,

med følgende unntak:

Søknad om rydding av vegetasjon mot sjøen ved den store gamle Gåsøyeika på

Gasøy tillates ikke. En fjerning av denne gjenstående vegetasjonen kan bidra til

stormbrekk og uheldig uttorking av eika. Gåsoyeika er en hul eik av stor verdi,

både som naturminne, utvalgt naturtype og som attraksjon. Hule eiker er særlig

nevnt som viktig verneformål i vernefirskriften.

Søknaden om nedlegging av dreneringsrør i eksisterende groft gjennom strandeng ut

til sjøen er i strid med dreneringsforbud i § 3 pkt. 1.1, og kan ikke tillates.

Dreneringstiltaket er i strid med verneformålet og bidrar ikke til å ta vare på

strandenger som naturtype.

Omsøkte tiltak for rydding etter hogst av plantet gran og opprenskning av eksisterende

grøft langs gammel traktorvei på Søndre Årøy vurderes ikke å trenge tillatelse etter

vernefOrskrilien, og kan glennomføres som omsøkt.

Tiltakene i vedtakets pkl. 1 vurderes som skjøtselstiltak eller landbruksmessig drift,

der verneforskriften åpner for motorferdsel etter § 3 pkt. 6.3 a, c, og e. Motorferdsel

på veier i sone A er tillatt etter verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 d. Motorferdsel i utmark

bør likevel begrenses til det strengt nødvendige, kjørespor unngås så langt det er

mulig, og eventuelle kjøreskader utbedres, jf naturmangfoldlovens § 12.

Avgjørelsen kan paklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen vil være tre uker
elter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Færder nasjonalparkstyre.

Søknad omflytting av sauegjerde på Mellom Bolæren utsettes til neste styremøte, i påvente av
grunneiers vurdering (Nøtterøy kommune).

Sak 16/2014 —Færder nasjonalpark —organisering av sekretariat og knutepunkt
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Styret understreker viktigheten av at styrets sekretariat arbeider i nettverk med andre
organisasjoner og myndigheter som har tilknytning til nasjonalparken. Styret slutter seg til
den organiseringen av sekretariatet og knutepunktet som Fylkesmannen har lagt til rette for.

Sak 17/2014 —Færder nasjonalpark —rådgivende utvalg —sammensetning
Behandling:
Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:
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Saken utsettes til neste møte

Sak 18/2014 —Færder nasjonalpark —samarbeid om informasjon og oppsyn i 2014
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Styret ser positivt på at det samarbeides tettere om informasjon og oppsyn i nasjonalparken.
Det framlagte forslag til prosjektbeskrivelse er et godt utgangspunkt for det videre arbeid.

Styret ber om at en evaluering legges fram for styret før planleggingen av neste års
oppsynsvirksomhet settes i gang.

Sak 19/2014 —Færder nasjonalpark —nasjonalparksenter —status og veien videre
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Styret slutter seg til den prosessen som er beskrevet i sekretariatets innstilling. Dette arbeidet
forutsetter at Miljadirektoratet bevilger de nødvendige midler til å gjennomføre en slik
prosess.

Sak 20/2014 —Færder nasjonalpark —plassering og utforming av informasjonstavler og
Portaler

Vedtak:
Styret godkjente de forslag til informasjonstavler og forslag til plassering som ble framlagt i
en orientering på møtet. De tre informasjonsportalene i stein plasseres på følgende steder:
Verdens Ende: Ved lite «fjellskjær» syd for tusenårsplassen, på andre siden av veien. Plassen

foran portalen gruses slik at den er lett tilgjengelig for alle.
Bolærne: På sletta umiddelbart innemeor hovedhavna.
Tønsberg havn: På brygga, foran havnevesenets bygning.

Sak 21/2014 —Færder nasjonalpark —kulturlandskapsskolen
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Styret slutter seg til innstillingen om å prøve ut en «kulturlandskapsskole» knyttet til Færder
nasjonalpark. Styret ber om at evalueringer som gjennomfåres, blir forelagt styret.

Sak 22/2014 —Budsjett 2014
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Styret tar budsjettanslaget til orientering og ber om at endelig budsjett legges fram når alle
tildelingsbrev foreligger.
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Fylkesmarmen i Vestfold

Tjøme kommune

Rødsgata 36

3145 Tjøme

Vår saksbehandler / telefon:
Bjørn Strandli
33371101

Deres referanse: Vår referanse:Vår dato:
2014/54307.04.2014
Arkivnr: 432.3

Færder nasjonalpark - nasjonalparksenter - Verdens Ende - Tjøme

Vi viser til den planprosessen som har foregått siden 2012, om etablering av nasjonalparksenter og
forvaltningsknutepunkt på Verdens Ende i Tjøme kommune. Vi viser også til brev fra
Fylkesmannen til Tjøme kommune datert 22. januar 2014.

Fylkesmannen viser til at saken har vært ute på anbud, men at saken måtte utsettes grunnet
endringer i statsbudsjettet. I møter med Tjøme kommune er det understreket at anbudsprosessen
av formelle grunner nå må avlyses, dersom ikke kommunen får en avklaring rundt statens
tilstedeværelse og leieforhold i senteret. Konsekvensene av en avlyst anbudsprosess vil være en
utsettelse av saken med minimum 2 år og at kostnadsnivået antakelig vil bli liggende vesentlig
høyere enn i dag.

Pr. i dag er status for saken følgende:
Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner har fattet vedtak om å dekke
investeringskostnaden for bygget og årlige kapitalkostnader på til sammen ca. kr. 500 000.
En grunnlegende forutsetning for disse vedtakene er at staten går inn som leietaker i
bygget (forvaltningsknutepunkt og areal til nasjonalparksenter).
Fylkeskommunen har vedtatt å gi et investeringstilskudd på 1 mill. kr.
Fylkesmannen har hele tiden støttet tanken om et nasjonalparksenter på Verdens Ende
Et nasjonalparksenter for Færder nasjonalpark har også støtte i Miljødirektoratet, som har
godkjent ny vei fram til senteret. De har også gitt signal til styret om at
sertifiseringsprosessen for senteret kan settes i gang, og at de vil gi investeringsstøtte til
etablering av forvaltningsknutepunktet (2- 3 mill. kr.)
I en mail til ordføreren i Tjøme datert 19. desember 2013, sier klima- og miljørninisteren at
Færder nasjonalpark fortjener et nasjonalparksenter, men at midler til slike sentre blir
fordelt etter søknad, fra Miljødirektoratet.
I et møte med klima- og miljørninisteren den 4. april ga klima- og miljøministeren uttrykk
for tilfredshet med at Fylkesmannen viser fleksibilitet, ved å bidra til at byggingen kan
komme i gang i 2014.
Når det gjelder leieforhold ang. forvaltningsknutepunkt og areal til nasjonalparksenter, er
det Fylkesmannen som inngår leieavtale med kommunen.

Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00 Postadresse: Besøksadresse:
Telefaks: 33 37 11 35 Postboks 2076 Statens Park - Hus I
E-post: fmvepostmottak@fylkesmannen.no 3103 Tønsberg Anton Jenssens gate 4
www.fylkesmannen.no/vestfold Orgnr. 974762501



Under henvisning til sakens historie, de signaler og bindinger som allerede foreligger, bekreftes
det herved at Fylkesmannen vil inngå leieavtale med Tjørne kommune. Det betyr at staten vil være
leietaker i byggets kontorfløy og de arealer som skal brukes til nasjonalparksenter. Det vil også
være naturlig at staten går inn på en deling av leiekostnader i resepsjonen. Det forutsettes at leien
fastsettes etter «selvkostprinsippet». Dersom det skal legges til grunn en fast årlig husleie, må
beløpet fastsettes etter et «annuitetsprinsipp».
Fordeling av andre driftskostnader må forhandles separat når driften av bygget er ferdig
gjennomarbeidet.

Det forutsettes at veien fram til bygaet, som tidligere signalisert fra Tjøme kommune, kan
finansieres gjennom havneavgift og parkeringsavgift.

Det forutsettes at kostnadene for bygget ikke overskrider 28. mill, kr. fratrukket kostnad for
veifrarnføring.

Med hilsen
Fylkesmannen i Vestfold

Erling Lae Elisabet Rui
fylkesmiljøvernsjef

Kopi til:
Tønsberg kommune
Miljodirektoratet
Nøtterøy kommune
Vestfold fylkeskommune

Postboks 24103104 Tønsberg

Postboks 2503163  Notterøy
Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg
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Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
Postboks 325
1502 Moss

Færder nasjonalparkstyre
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Sandvika 26. mai 2014

Skjærgårdstjenesten og de nye nasjonalparkene i Østfold og Vestfold

Vi viser til samtaler med Monika Olsen og Bjørn Strandli angående brev til
Miljødirektoratet. Skjærgårdstjenesten i driftsområde 1, Ytre Oslofjord Øst og
driftsområde 3, Ytre Oslofjord Vest ønsker en økning av statens driftstilskudd.

Vi ønsker med dette å orientere de to nasjonalparkstyrene om saken og brevet som
blir sendt Miljødirektoratet. Brevet er behandlet og vedtatt i styrene for
Skjærgårdstjenesten i driftsområde 1, Ytre Oslofjord Øst 23. april og driftsområde 3,
Ytre Oslofjord Vest 8. mai i år.

Med vennlig hilsen

Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden

Yd.-6(W( —

Rune Svensson Tom Sørum
Direktør Oslofjordens Friluftsråd Fagsjef for Skjærgårdstjenesten

Vedlegg:
Brev til Miljødirektoratet, Skjærgårdstjenesten og de nye nasjonalparkene i Østfold og
Vestfold
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Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

Sandvika 26. mai 2014

Skjærgårdstjenesten og de nye nasjonalparkene i Østfold og Vestfold

Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1993 som et spleiselag mellom stat, kommuner og
fylkeskommuner. Målsettingen var å få en høyere og mer ensartet kvalitet på tilsyn
og drift av sjøbaserte friluftsområder i Oslofjorden. Evalueringer har vist at ordningen
er vellykket, og det er nå Skjærgårdstjeneste fra Halden til og med Bergen.

I ytre Oslofjord er det de siste årene som kjent opprettet to nasjonalparker: Ytre
Hvaler i Østfold (2009) og Færder i Vestfold (2013). Disse nasjonalparkene, med sine
svært verdifulle naturforekomster på land og i sjøen, er samtidig blant de aller mest
brukte rekreasjonsområdene i Norge.

Friluftslivets betydning i nasjonalparkene understrekes av at friluftsliv er en del av
verneformålet. Skjærgårdstjenestens oppgaver støtter direkte opp under dette
formålet. Dessuten vil gjennomtenkt tilrettelegging og god drift av friluftsområdene i
nasjonalparkene kanalisere ferdselen vekk fra sårbare områder.
Skjærgårdstjenestens hyppige tilstedeværelse medfører i tillegg mye kontakt med
brukerne, og tjenesten får dermed en viktig vertskapsfunksjon. Skjærgårdstjenesten
som friluftstiltak har derfor stor betydning også for naturvernet.

De statlige tilskuddene til skjøtsel, tilrettelegging og drift av nasjonalparkene blir som
hovedregel budsjettert og fordelt til enten naturvern- eller friluftslivsformål. For de
tiltakene som iverksettes ut fra "rene" naturvernformål, kan Skjærgårdstjenesten
involveres gjennom bl.a. tjenestekjøp i de enkelte prosjektene. Dette kan f. eks være
transportoppgaver ved skjøtsel av naturtyper som i liten grad benyttes til friluftsliv.

Vi er imidlertid opptatt av at Skjærgårdstjenestens innsats for friluftslivet, både
gjennom de tradisjonelle oppgavene og den nye vertskapsfunksjonen, i stor grad
også tilgodeser verneformålene i nasjonalparkene. Disse oppgavene finansieres
gjennom de statlige og kommunale bevilgningene til Skjærgårdstjenesten over
friluftslivsbudsjettene.

Med områdenes nye status som nasjonalparker må det påregnes at omfanget av
Skjærgårdstjenestens oppgaver vil øke. Det samme gjelder brukernes forventninger
til kvaliteten på tjenestene. Dermed vil også ressursbehovet bli større.
Områdestyrene for Skjærgårdstjenesten i Østfold og Vestfold oppfordrer derfor
Miljødirektoratet til å øke tilskuddet til Skjærgårdstjenesten i de to nasjonalparkene.
Det presiseres at oppfordringen gjelder økning av statens tilskudd, uten tilsvarende
økning i de andre partenes bidrag.



Dette brevet er behandlet og vedtatt i styrene for Skjærgårdstjenesten i driftsområde
1, Ytre Osiofjord Øst 23. april og driftsområde 3, Ytre Osiofjord Vest 8. mai i år.
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Sekretariatet for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden

,
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Rune Svensson Tom Sørum
Direktør Oslofjordens Friluftsråd Fagsjef for Skjærgårdstjenesten



Osiofjordens
Friluftsr'id

I;.33: 9f;

Til
Miljøvernminister Tine Sundtoft
Miljøverndepartementet

Deres ref.: -/- Vår ref.: -/14 RS Sandvika, 10. april 2014

Innsatsen for friluftsliv må styrkes i nasjonalparkene i Ytre Oslofjord

Oslotjordens Friluftsråd (OF) representerer 31 kommuner og 5 fylkeskommuner. OF avholdt
årsmøte 3.4. 14 og vedtok enstemmig å oversende følgende uttalelse til miljøvernminister
Tine Sundtoft:

Med opprettelsen av Færder nasjonalpark i 2013 og Ytre Hvaler nasjonalpark i 2009, har
skjærgården og det marine miljøet i Ytre Oslotjord fått den vernestatus disse unike områdene
fortjener. Nasjonalparkene befinner seg i landets tettest befolkete områder. Friluftslivet har
lange tradisjoner, og er også en del av verneformålet. Oslofjordens Friluftsråd (OF) er
bekymret over at opprettelsen av nasjonalparkene ikke har blitt fulgt opp med økt innsats for
tilrettelegging for friluftsliv. Årsmøtet til OF i 2014 ber om at Miljøverndepartementet bidrar
med midler til å løfte friluftslivet. Vi ønsker et statlig bidrag til de meroppgaver som
nasjonalparken har gitt.

Oslofjordens Friluftsråd har stilt våre sikrede friområder til disposisjon i nasjonalparkene.
Størstedelen av den landbaserte delen av begge nasjonalparkene i Ytre Oslofjord består av
friområder som er sikret av OF, en oppgave som startet lenge før Staten engasjerte seg i
dette. Hver eneste dag stilles OF overfor oppgaver innenfor nasjonalparkene eller i deres
umiddelbare nærhet.

Behovet for tilrettelegging i friområdene i nasjonalparkene har økt, dels som en følge av økt
oppmerksomhet, dels for å kanalisere ferdselen og skåne sårbar natur.

Drift, forvaltning og ikke minst skjøtsel krever større oppmerksomhet etter at nasjonalparkene
ble etablert. Skjøtsel er nødvendig for å hindre gjengroing, for å opprettholde ferdsel, holde
landskapet åpent og hindre at fremmede arter utkonkurrerer stedegne planter og dyr. OF er
engasjert i skjærgårdstjenesten både finansielt og som sekretariat. Skjærgårdtjenesten har en
betydelig rolle som drifter av friområdene og kan dessuten spille rollen som vertskap i
nasjonalparkene. I tillegg vil de to nasjonalparkene fungere som kompetansesentre for de
øvrige friområdene i fjorden.

OF har samarbeidet med kommunene om å etablere flere kilometer kyststier. og disse løper
gjennom verneområdene. Kyststiene starter ved innfallsportene til nasjonalparkene. OF har
alene ansvaret for 8 parkeringsplasser i Ytre Hvaler og 3 i Færder som er slike innfallsporter.
OF drifter som kjent kystleden i Oslofjorden. I Ytre Hvaler finnes det 7 kystledhytter i eller
nær ved nasjonalparken, i Færder 6. Det foreligger dessuten planer om flere kystledhytter. OF
har siden 1998 aktivisert barn og unge gjennom vår natur- og friluftsveiledning, og «livet i
fjæra» har vært et tilbakevennende kursopplegg som flere tusen barn har deltar på hvert år,
mange av disse på friområdene i nasjonalparkene. I tillegg til nevnte drift og aktivisering, har
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OF med nasjonalparkene ratt mange tilleggsoppgaver knyttet til eiendomsforvaltning,
heriblant Statens sikrede friområder.

Oslofjordens Friluftsråd har erfart at det er behov for minst en stilling knyttet til friluftsliv
hver av nasjonalparkene. Slike stillinger må være til stede lokalt i Ytre Hvaler og Færder, og
ha kontorplassering nær nasjonalparkforvalteren. Det må etableres et daglig samarbeid
mellnm dicse nr. hpr nm at gtatpn cF>tter av n=ccurcer enm øremerkes nasj^n-lp-rkene i Ytre
Oslofjord. OF er selv villig til å øke ressursbruken i nasjonalparkene i Ytre Oslofjord, og viser
til at kontingenten for kommunene ble økt på årsmøtet i 2013. Vi ber nå om at
Miljøverndepartementet avsetter midler gjennom sitt budsjett for 2015 som en del av et
spleiselag for å løfte friluftslivet i nasjonalparkene

Med vennlig hilsen
OSLOFJORDENS FRILUTTSRÅD

Inger Johanne Bjørnstad
Styreleder

Sign

_
„

Rune Svensson
Direktør

Kopi:
Miljødirektoratet
Nasjonalparkstyrene i Ytre Hvaler og Færder
Hvaler, Fredrikstad, Nøtterøy og Tjøme kommuner
Østfold og Vestfold fylkeskommune
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Arkivsaksnr: 2014/2913-0

Saksbehandler: Toril Elisabet Hasle

Dato: 09.05.2014

Utvalg -- Utvalgssak Møtedato

Færder nasjonalparkstyre 26/2014 12.06.2014

Sjøfugltelling i Færder nasjonalpark

Vedtak

Med hjemmel i verneforskriftens § 4 gis tillatelse til sjøfugltelling på Hoftøya, Knappen,
Langøya, Fjærskjær, Store og Lille Rauer og Langøya på Nøtterøy. Tillatelsen gis for 5
år.

Bakgrunn
Statens naturoppsyn skal gjennomføre sin årlige sjøfugltelling. Øyene som skal telles i
2014 er Hoftøya, Knappen, Langøya, Fjærskjær, Store og Lille Rauer og Langøya på
Nøtterøy. TelliIngen er en årlig aktivitet.

Grunnlaget for avgjørelsen
Verneforskriften for Færder nasjonalpark gir forbud mot ferdsel i sone B hvor Hoftøya,
Knappen, Langøya, Fjærskjær, Store og Lille Rauer ligger, se § 3 pkt. 5.2. I følge
verneforskriften § 4 kan det gjøres unntak fra forbudet dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingen 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.

Vurdering
Forholdet til naturmangfoldloven
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
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Tiltaket er iverksatt for å styrke kunnskapsgrunniaget om sjøfugl. SjøfugiteHingene har
foregått i flere år og er en viktig del av overvåkningen av nasjonalparken.

§ 9 Føre-var-prinsippet
Resultatene fra sjøfugltellingen vil gi bedre mulighet for å forvalte nasjonalparken på et
kunnskapsbasert grunnlag.

§ 10Prinsippetom økosystemffinærmingoa samlet belastning
vi! medføre Hten be.lastning på naturmiljøet på øyene hvor  skal

utføres.

§ 11Kostnaderved miljøforringelseskal bæres av tiltakshaveroa § 12Miljøforsvarlige
teknikkerog driftsmetoder
§ 11 og 12 har liten relevans i saken.

Særskilt vurderingetter verneforskriftens§ 4 (generelledispensasjonsregler)
Søknaden må behandles etter verneforskriftens § 4. Hovedrammen for denne
dispensasjonsbestemmelsen er at aktiviteten ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig og heller ikke stride mot vernevedtakets formål.

Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark er blant annet å ta vare på arter
genereit, og i sone B er sjøfuglene spesielt viktige. Sjøfugltellingen er derfor i samsvar
med formålet. Sjøfugitellingen skal utføres av Statens naturoppsyn som har mye
erfaring med sjøfugiteHing i området, det antas derfor at aktiviteten ikke vil påvirke
verneverdiene på øyene.

arbeidsdokumentet til Forvaltningsplan for Færder nasjonalpark, datert mars 2013,
under punkt «4.8 Overvåkning» er et foreslått forvaitningsmål at «Forvaltningen skal ha
tilgang til oppdatert kunnskap om tilstanden for viktige verneverdier i området».
samme kapittel står det at «Hekkende sjøfuglarter i tilbakegang, spesielt sildemåke og
makrellterne, bør overvåkes på utvalgte hoimer, med vekt på sone B.» Sjøfugltellingen
er i samsvar med dette.

Konklusjon
På grunn av tidsnød behandles saken av nasjonaiparkforvalter, med referat til
nasjonalparkstyret. Med hjemmel i vemeforskriftens § 4 gis tillatelse til sjøfugltelling på
Hoftøya, Knappen, Langøya, Fjærskjær, Store og Lille Rauer og Langøya på Nøtterøy.
Tillatelsen gis for 5 år.

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

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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Arkivsaksnr: 2014/2787-0

Saksbehandler: Pål Otto Hansen

Dato: 22.04.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Færder nasjonalparkstyre 27/2014 12.06.2014

Seminar for nasjonalparkverter 23. - 24. april 2014 - tillatelse til
befaring Mellom Bolæren

Vedtak

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 5.3 annet ledd gis tillatelse til befaringer for inntil 80
personer på Mellom Bolæren og Østre Bolæren i forbindelse med nasjonalparkvertseminar 23. —
24.4 2014. Befaringene vurderes ikke å medføre fare for skade på naturmiljøet.

Bakgrunn
I forbindelse med nasjonalparkvertseminar 23- 24. april 2014 skal det gjennomføres diverse
befaringer på h.h.v. Østre Bolæren og Mellom Bolæren. I første rekke vil kulturminner og
forsvarsanlegg m.v. bli befart. I alt vil inntil 80 personer delta i befaringene.

Etter verneforskriftens 3 pkt. 5.3 skal organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet ha tillatelse
fra forvaltningsmyndigheten.

I arbeidsdokumentet til Forvaltningsplan for Færder nasjonalpark, datert mars 2013, er det i
utkast til retningslinjer angitt at grupper og arrangementer med flere enn 50 deltagere alltid skal
ha tillatelse etter verneforskriften.

Vurdering
Befaringen vil følge stier og veier på begge øyene, og befaringen skal gjennomføres til særlig
bronsealderrøyser, andre kulturminner og forsvarsanlegg. Selv om befaringene vil skje med
inntil 80 personer, vurderes naturmiljøet ikke å bli skadelidende. Det tillegges også vekt at
forvaltningsmyndigheten og flere kvalifiserte fagpersoner vil delta og veilede under befaringen.

Konklusjon
Pga. tidsnød behandles saken av nasjonalparkforvalter, med referat til nasjonalparkkstyret.
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Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 5,3 annet ledd gis tillatelse til befaringer for inntil 80
personer på Mellom Bolæren og Østre Bolæren i forbindelse med nasjonalparkvertseminar 23, —
24.4 2014. Befaringene vurderes ikke å medføre fare for skade på naturmiljøet

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

Bjørn Strandli
nasjonalparkforvalter
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Arkivsaksnr: 2014/2635-0

Saksbehandler: Pål Otto Hansen

Dato: 02.06.2014

Utvalg - Utvalgssak Møtedato
Færder nasjonalparkstyre 28/2014 12.06.2014

Færder nasjonalpark - Moutmarka naturreservat - Tjøme - ferdsel og
guiding - beiteseminar 22.05.2014

Vedtak:

Oslofjordens Friluftsråd gis tillatelse til befaring i Moutmarka i forbindelse med
kulturlandskapsseminar på Tjøme 22.05.2014. Befaringen kan gjennomføres på følgende vilkår:

Deltagelsen begrenses til 80 personer, som fordeles i 3 grupper på 3 ulike stasjoner i
søndre del av Moutmarka
Arrangøren er ansvarlig for at all ferdsel skjer på eksisterende stinett, og at ferdselen i
minst mulig grad skaper forstyrrelser for fuglelivet eller i naturmiljøet for øvrig
Eventuelle tråkkskader eller annen skade på naturmiljøet forutsettes rettet opp
umiddelbart etter befaringen.

Bakgrunn
Oslofjordens Friluftsråd(OF) gjennomfører 22. mai 2014 et seminar på Tjøme med fokus på
gjengroing, skjøtsel og beiting. De ønsker bl.a. å ta med deltakerne ut i Moutmarka etter lunsj
for å se på en rekke aktuelle problemstillinger. Statens Naturoppsyn vil bl.a. fortelle om hva de
har gjort her ute. Beitedyreier vil fortelle om beiting med gammelnorsk spælsau. Fylkesmannen
og OF vil orientere om tre ulike ryddinger av vegetasjon som er foretatt i Moutmarka 1994 -
2013, da bl.a. sett opp i mot suksesjon og flora.

Arrangøren antar at det blir 60-80 personer som er tenkt fordelt på 3 grupper som vil gå til 3
ulike stasjoner i den søndre delen av Moutmarka. Som grunneier er OF kjent med
verneforskriften og følgelig bevisst på å ikke unødvendig forstyrre fuglelivet eller på annen måte
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skade naturen i området. Ferdsel skjer på eksisterende stinett. OF anser nytten av en
fellesbefaring i området for å være stor. I Moutmarka finnes det en rekke aktuelle
probIemstillinger som vil ha interesse for deltakerne og som oaså vil ha stor overføringsverdi for
andre plasser og verneområder i Oslofjorden. OF håper på en snarlig og positiv tilbakemelding
fra vernemyndighetene ifht å imøtekomme denne søknaden.

Vurdering
FrTh-,Ifiet til naturmanolciloven
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Den omsøkte befaringen skal skje på eksisterende stinett, hvor deltagerne vil fordeles på 3
grupper som vil gå til 3 ulike stasjoner i søndre del av Moutmarka. Forstyrrelse kan påføres
fuglelivet i en sårbar periode, men arrangøren med deltagelse av Statens naturoppsyn og
Fylkesmannen vurderes å ha god kunnskap slik at forstyrrelser kan begrenses_

§ 9 Føre var-prinsippet
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt, og føre var-prinsippet vil uansett tas i bruk av
arrangøren ved usikkerhet.

§ 10 Samlet belastning
Befaringen har et mindre omfang i forhold til den løpende bruk av Moutmarka som frilufts- og
utfartsområde, og air ingen vesentlig økning i samlet belastaina
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
§12 Miljeybrvarlige teknikker
Vurderes å ha liten relevans til omsøkt befaring.

Særskilt vurdering etter verneforskriftens § 3, pki 5.3 annet ledd.
Moutmarka ligger innenfor Færder nasjonalpark, og etter verneforskriftens § 3 pkt 5 3 annet
ledd krever organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet tillatelse av
forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer er forutsatt gitt i forvaltningsplanen.
Forvaltningsplanen foreligger ennå kun som et foreløpig arbeidsdokument, men utgjør likevel et
godt grunnlag for behandlingen. I arbeidsdokumentet er anaitt at det ofte vil være en
sammenheng mellom omfanget av den orgamserte ferdselen oa faren for skade på naturmiljøet.
Det anbefales at grupper og arranaementer med minst 50 deltaaere vil kreve tillatelse. Dette
innebærer at det omsøkte arrangementet med 60 —80 deltagere vurderes å kreve tillatelse_

Moutmarka ligger i sone C i nasjonalparken, hvor formålet er å ta vare på et område med
særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde. Moutmarka er også egenartet i form av
stor variasjon i naturtyper, herunder tangvoller, strandsumper, strandenger, dammer, strandkratt
og artsrike tørrenger. i tillegg er området levested for en rekke nasionalt truede arter av bi.a.
karplanter, beitemarksopp og insekter.

Den omsøkte befaringen inrtebærer nettopp bruk av Moutrnarka som referanseområde for den
kulturlandskapsskjøtsel som påaår der. Befaringen vurderes derfor å samsvare med dette
delformålet. Hverken de verdifulle naturtypene eller de nasjonalt truede arter vurderes å bli
påført skade ved befaringen, da ferdselen vil bli styrt til eksisterende stinett.

Konklusjon
Pga. tidsnød er det ikke mulig å forelegge søknaden til behand1ing i Færder nasjonalparkstyre.
Saken behandles derfor av nasjonalparkforvalter, og refereres i etterkant i styret.
Nasjonalparkforvalter air Oslofjordens Friluftsråd tillatelse til befaring i Moutrnarka
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forbindelse med kulturlandskapssminar på Tjøme 22.05.2014. Befaringen kan gjennomføres
på følgende vilkår:

Deltagelsen begrenses til 80 personer, som fordeles i 3 grupper på 3 ulike stasjoner i
søndre del av Moutmarka
Arrangøren er ansvarlig for at all ferdsel skjer på eksisterende stinett, og at ferdselen i
minst mulig grad skaper forstyrrelser for fuglelivet eller i naturmiljøet for øvrig
Eventuelle tråkkskader eller annen skade på naturmiljøet forutsettes rettet opp
umiddelbart etter befaringen.

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

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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Strandli, Bjorn

Fra: kjetil johannessen <kjetiljohannessen8@hotmail.com>

Sendt: 15. april 2014 12:14

Til: Strandli, Bjorn; Hansen, Pål Otto; ronny.meyer@notteroy.kommune.no
Kopi: kjetil@oslofjf.no; anne@oslofjf.no; tom@oslofif.no;

jorn.helge.lindseth@miljodir.no; egiLsoglo@miljodir.no; Blomdal, Erik Johan

Emne: Söknad om praktisk befaring i Moutmarka 22. mai i forbindelse med

seminar om gjengroing, skjøtsel og beiting
Vedlegg: Foreløpig program - Beiteseminar 22. mai 2014 Tjøme - Moutmarka.pdf;

image001.jpg; image002.jpg

Søknad om guiding i Moutmarka 22. mai i forbindelse med seminar om gjengroing, skjøtsel og beiting:

Oslofjordens Friluftsråd gjennomfører 22. mai, som det fremgår av vedlegg, et seminar i Tjøme med fokus på

gjengroing, skjøtsel og beiting. Vi ønsker også å ta med deltakerne ut i Moutmarka etter lunsj for å se på en rekke

aktuelle problemstillinger. Statens Naturoppsyn v/Lindseth og Soglo vil bl.a. fortelle om hva de har gjort her ute.

Preben Fossås vil fortelle om beiting med gammelnorsk spælsau. Erik Blomdal vil sammen med undertegnede bl.a.

fortelle om tre ulike ryddinger av vegetasjon som er foretatt i Moutmarka 1994-2013, da bl.a. sett opp i mot

suksesjon og flora.

Vi antar å bli 60-80 personer som er tenkt fordelt på 3 grupper som vil gå til 3 ulike stasjoner i den søndre delen av

Moutmarka. Som grunneier er vi kjent med verneforskriften og følgelig bevisst på å ikke unødvendig forstyrre

fuglelivet eller på annen måte skade naturen i området. Ferdsel skjer på eksisterende stinett. OF anser nytten av en

fellesbefaring i området for å være stor. I Moutmarka finnes det en rekke aktuelle problemstillinger som vil ha

Interesse for deltakerne og som også vil ha stor overføringsverdi for andre plasser og verneområder i Oslofjorden.

OF håper på en snarlig og positiv tilbakemelding fra vernemyndighetene ifht å imøtekomme denne søknaden.

Vh Oslofjordens Friluftsråd v/Kjetil Johannessen (mobil 92036395).

> Invitasjon og foreløpig program til beite- og skjøtselsseminar på

> Tjøme, 22. mai.

> Seminaret finner sted på Rica Havna Hotel, Tjøme, med påfølgende

> befaring i Moutmarka. Vedlagt er foreløpig program for dagen.



> Seminareter det tredje ogsistei seminarrekkensomskalbidratil
> økt kompetanseknyttet til gjengroing,skjøtselog beitingi kystsonen
> rundtOslofjorden.Seminareneskalvære en møtearenaog bidratil
> nettverks-oppbygging.Målgruppener ansatte i kommunerogfylker,
> bønder og husdyrholdere med beite —og skjøtselsprosjekter og aktuelle
> lagogforeninger.Det understrekesat innholdetpå seminaretharstor
> overføringsverditil alle fylker rundt Oslofjorden

Påmelding,med navn,tilknytningogadressesendestil:
> oslofif@onhne.no<malito:osiofji@online.no>

> Vi ber om at dennee-postenvidereformidlestil aktuelle personerog
> saksbehandlereinnenfagområderlandbruk,natur- og miljøvern,
> biologiskmangfoldogfriluftsliv.

> Vi benytterogsåanledningentil å ønskealle en riktigfin påske!

> Vennlighilsen

> CathrineRestad-Hvalby

rtclUSIvel

> Tlf: 67 55 49 90

> e-post:cathrine@oslofif.no<mailto:cathrine@oslofjf.no>

[Beskrivelse:Beskrivelse:OF-logo-3]<http://www.oslofjorden.orgh

[Beskrivelse: Følgosspå
> facebook]<http://www.facebook.com/pages/Oslofjordens-Friluftsr%c3%a5d/
> 207327945992037?ref=ts>



Arkivsaksnr: 2014/2870-0

Saksbehandler: Toril Elisabet Hasle
no nrIA A

L) CILV .G1-7 i

[ Utvalg Utval •ssak Møtedato

i Færder nasjonalparkstyre 29/2014 12.06.2014

Søknad om tillatelse til invertebratinnsamlinger i Moutmarka

Vedtak

Norsk institutt for naturforskning får tillatelse til å fange invertebrater i Mountmarka og
Sandøy i Tjøme kommune sommeren 2014. Tillatelsen skal vises fram til alle som ber
om det under arbeid i verneområdet.

Bakgrunn

Norsk institutt for naturforskning (NINA) søker om tillatelse til innsamling av
invertebrater i Moutmarka i Tjøme kommune sommeren 2014. Innsamlingene inngår i
prosjektet ARKO strandeng, hvor den entomologiske delen går ut på å sammenligne
insektfaunaen (i hovedsak biller) i ulike vegetasjonssoner på strandenger på øst- og
Sørlandet. I 2012 ble det samiet invertebrater i fallfeller knyttet til ruteanalyser av
veaetasjon ianas en aradient fra siøen oa inn til indre deler av strandenciene ved
Taredyngerevet i Moutmarka. I 2013 ble det gjort sammenlignende studier i tre ulike
soner av den samme strandenga ved hjelp av håving i vegetasjonen. I 2014 er det
aktuelt å ajenta metoden med håv for å oppnå et bedre bilde av faunaen mht.
årsvariasjoner. Undersøkelsen er væravhengig og vil bli forsøkt lagt til juni måned. I
tillegg søkes det om tillatelse til å samle insekter med to malaisefeller på østsiden av
Sandøy, innenfor grensene til nasjonalparken. Fellene vil fortrinnsvis plasseres på
steder med sandflater og/eller død ved, som er levested for mange arter veps.
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Grunnlaget for avgjørelsen

Verneforskriften for Færder nasjonalpark gir forbud mot innsamling av invertebrater, se
§ 3 pkt. 3.1. I følge verneforskriften § 4 kan det gjøres unntak fra forbudet dersom det
ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingen 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.

Vurdering

Forholdet til naturmangfoldloven

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Tiltaket er iverksatt for å styrke kunnskapsgrunnlaget om faunaen av invertebrater,
særlig på strandenger. Innsamling har foregått i Mountmarka årlig siden 2012, og bidrar
til å øke kunnskapen om bestanden av invertebrater i nasjonalparken.

§ 9 Føre-var-prinsippet
Resultatene fra innsamlingen vil gi bedre mulighet for å forvalte nasjonalparken på et
kunnskapsbasert grunnlag.

§ 10 Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning
Norsk institutt for naturforskning er blant de aller fremste forskningsinstitusjonene i
Norge og har mye erfaring med innsamling av insekter, det antas derfor at aktiviteten vil
medføre begrenset belastning på økosystemet. I en e-mail fra Oddvar Hanssen (NINA)
06.05.14 vedrørende lignende insektsinnsamling står det at «Hvordan fellefangst virker
inn på faunaen i et område har vi for øvrig liten vitenskapelig kunnskap om, men om vi
sammenligner mengden insekter vi får i en malaisefelle gjennom en sommer med et
tenkt regnestykke på hva som blir spist av fugl og insektetende småpattedyr i det
samme området, kommer fellefangsten ut som en ubetydelig liten påvirkningsfaktor.
Innen det entomologiske miljøet hersker det også stor enighet om at passiv fellefangst
(malaisefeller, svermefeller, fallfeller) ikke har noen målbar innvirkning på
bestandsstørrelsen hos insektarter. Selektive metoder som f.eks. feller med
lokkemiddel basert på lys, farge, lukt og feromoner etc., kan derimot ved langvarig bruk
i samme område føre til utfangst av enkeltarter som har begrenset med substrat i
området.»

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Vi regner ikke med at naturmangfoldet skades. Det vil derfor ikke bli kostnader til å rette
opp dette.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Innsamlingen utføres i samsvar med vanlig forskningspraksis på fagfeltet. Vi ser ingen
konflikt med § 12 i naturmangfoldloven.

Særskilt vurdering etter verneforskriftens § 4 (generelle dispensasjonsregler)
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Søknaden må behandles etter verneforskriftens § 4. Hovedrammen for denne
dispensasjonsbestemmelsen er at aktiviteten ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig og heller ikke stride mot vernevedtakets formål.

Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark er blant annet å ta vare på artene i
området. For å oppfylle formålet med vernet bør vi derfor skaffe mer kunnskap om
invertebratene i nasjonalparken. Norsk institutt for naturforskning er blant de aller
fremste forskningsinstitusjonene i Norge og har mye erfaring med innsamling av
insekter, det antas derfor at aktiviteter. ikke vfl på;,,ir[(everneverdiene på øyene.

I arbeidsdokumentet til Forvaltningsplan for Færder nasjonalpark, datert mars 2013,
under punkt «4.8 Overvåkning» er et foreslått forvaltningsmål at «Forvaltningen skal ha
tilgang til oppdatert kunnskap om tilstanden for viktige verneverdier i området». Norsk
institutt for naturforsknings prosjekter med innsamling av invertebrater er i samsvar
med dette.

Konklusjon
På grunn av tidsnød behandies saken av nasjonalparkforvalter, med referat tN
nasjonalparkstyret. Med hjemmel i verneforskriftens § 4 får Norsk institutt for
naturforskning tillatelse til å fange invertebrater i Mountmarka og Sandøy i Tjøme
kommune sommeren 2014.

Informasjon
Tillatelsen gir bare unntak fra forbudet mot innsamling i verneforskriften. Søker må selv
skaffe andre nødvendige tillatelser.

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Klima —og miljødeparternentet. Klagefristen vii være tre
uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt.
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Strandli, Bjorn

Fra: Hanssen, Oddvar <Oddvar.Hanssen@nina.no>
Sendt: 30. april 2014 15:59
Til: Strandli, Bjorn
Kopi: Evju, Marianne; Nybø, Signe
Emne: Søknad om tillatelse til invertebratinsamlinger i Moutmarka
Vedlegg: Biller Taredyngrevet Tjøme 2012-13.xlsx

Til Nasjonalparkstyret for Færder Nasjonalpark

v/Bjørn Strandli

Vi søker herved om tillatelse til innsamling av insekter i Moutmarka i Tjøme kommune sommeren 2014.
Innsamlingene inngår i prosjektet ARKO strandeng, hvor den entomologiske delen går ut på å sammenligne
insektfaunaen (i hovedsak biller) i ulike vegetasjonssoner på strandenger på øst- og Sørlandet. I 2012 ble det samlet
invertebrater i fallfeller knyttet til ruteanalyser av vegetasjon langs en gradient fra sjøen og inn til indre deler av
strandengene ved Taredyngerevet i Moutmarka. I 2013 ble det gjort sammenlignende studier i tre ulike soner av den
samme strandenga ved hjelp av håving i vegetasjonen. I 2014 er det aktuelt å gjenta metoden med håv for å oppnå
et bedre bilde av faunaen mht. årsvariasjoner. Undersøkelsen er væravhengig og vil bli forsøkt lagt til juni måned.
Vedlagt følger artsliste med 139 arter biller fra feltstudiene de to første sesongene.

Med vennlig hilsen

Oddvar Hanssen

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Postboks 5685 Sluppen

7485 Trondheim

Mob.  948 88 331 


Tlf. resepsjon 73 80 14 00

Telefax 73 80 14 01


oddvar.hanssen@nina.no

http://www.nina.no



Arkivsaksnr: 2014/2750-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli

Dato: 13.05.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Færder nasjonalparkstyre 30/2014 12.06.2014

Færder nasjonalpark - båttransport i Ytre Oslofjord -
transportkapasitet

Forslag til vedtak

Styret viser til saksutredningen og anbefaler at det nedsettes en arbeidsgruppe mellom
berørte parter (TNT- kommunene, fylkeskommunen og representanter for
næringsdrivende med tilknytning til skjærgården). Gruppens oppgave bør være å
foreslå en bærekraftig og stabil transportløsning, primært med tanke på transport
knyttet til destinasjoner i Færder nasjonalpark og tilliggende områder i Oslofjorden.
Gruppen bør også vurdere hvordan privat og offentlig sektor kan samarbeide om
økonomiske løsninger. Transportordningen må kunne dekke behovet både i ferietiden
og i skuldersesongene.

Det bør i første omgang tilstrebes å få til bedre samspill og utnyttelse av kapasitet hos
de transportørene som allerede er i fjorden. Transporttilbudet i ferietiden bør få en
tydeligere forankring til Tønsberg havn.

Styret anbefaler at Vestfold fylkeskommune tar initiativ til at arbeidsgruppen kommer i
gang og at det settes en tidsfrist for arbeidet.

Bakgrunn
De senere år har det vært en økende aktivitet flere steder i skjærgården øst for
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Eksempler på dette er Østre Bolæren, Jensesund,
Fulehuk, Bjerkøy og kystledhytter. I tillegg til dette kommer guidede turer i området. Om
ikke lenge vil trolig også Færder fyr bli åpnet for utleie som kystleddestinasjon.
Nasjonalparketableringen har bidratt til å gjøre skjærgården ytterligere attraktiv som
utfartsområde. Tilreisende og en svært stor andel av Vestfolds befolkning har ikke egen
båt.
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I offentlige og private Vestfold arbeides det nå på fiere fronter for å styrke reisehvet. I
og med at skjærgården er en av de aller viktigste attraksjonene, er det behov for å
vurdere potensiale og hvilke forhold som kan hindre en utnyttelse av aktuelt potensiale.

Organisasjonen Ytre Oslofjord har sendt en henvendelse til nasjonalparkstyret,
Vestfold fylkeskommunen og berørte kommuner, der de tar opp mangler og sårbarhet
ved dagens transportordning.

Dagens transporttilbud området kan oppsummeres slik:

Flybåten(inntil 70 personer) kjører 2 turer mellom Husvik og Bolærne i feriesesongen.
De kjører også forhåndsbestilte turer til Fulehuk og rundturer i skjærgården. Flybåten
har nylig også kjøpt en mindre båt, som tenkes satt inn i skjærgården, for mindre
grupper.
Taxibåten (inntil 12 personer) har innskrenket sin virksomhet og kjører nå stort sett bare
avtalte turer til Jensesund og Fulehuk.

Berntine, Prinsesse Kristina, Dronning Bianca og Klipperfjord kjører enkelte turer med
lukkede selskaper

Skjærgårdstjenesten (inntil 12 personer pr. båt) kjører grupper som har tilknytning til
offentlige formål, nasjonalparken osv. Skjærgårdstjenesten har så langt ikke solgt turer i
skjærgården.

Det finnes eventfirmaer i området (eks. All Onboard), som tilbyr tilrettelagte turer i
området, både med seilbåt og rib.

Dampskipet kysten vil kunne bli et verdifullt turtilbud nå båten kommer i drift. Kysten er
trolig mindre egnet til rutegående trafikk mellom Tønsberg og destinasjonene i
skjærgården.

I trafikken til Bolærne framstår Flybåten som den beste egnede, hurtig, lett og tar mange
passasjerer.

Flere av de etablerte tilbudene i fjorden er avhengig av større besøkstall for å kunne drive
bærekraftig:

Det er for få avganger
Inntektsgrunnlaget i ferietiden er svakt utnyttet, bi.a. ved at det ikke finnes noe åpent

rute/turtilbud fra Tønsberg havn, der det er svært mye mennesker i perioden juni-
august
Transporttilbud for mindre grupper er svært begrenset

V,Triering
Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme har i mange år vært et av landets viktigste
friluftsområder. Regionen har mange gode forutsetninger for en reiselivsaktivitet:

Attmktivg rigstingjnngr
God infrastruktur
Urban beliggenhet og nærhet til en stor befolkning, bl.a. kort vei til Oslo og øvrige byer
på Østignelgt

I og med at vi nå også har fått nasjonalparkstatus i skjærgården, er det grunn til å
regne med at interessen for å besøke skjærgården vil øke. Vi som arbeider med
nasjonalparken merker klare tegn på det.
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Sekretariatet deler den vurdering som gjøres fra «Ytre Oslofjord» på at det er behov for
et transporttilbud i skjærgården med større kapasitet og som også dekker opp
skuldersesongen på en bedre måte.

Videreutvikling av transporttilbudet i skjærgården bør i første omgang ta utgangspunkt i
det som allerede er der. En bedre utnyttelse av kapasiteten vil bidra til å gjøre disse
tilbudene mer lønnsomme og bærekraftige.

Bedrifter som vil dra vesentlig nytte av et bedre transporttilbud i skjærgården, bør bidra
økonomisk til en forbedret transportløsning —sammen med offentlig sektor.

Forslag
Det bør nedsettes en arbeidsgruppe mellom berørte parter (TNT- kommunene,
fylkeskommunen og representanter for næringsdrivende med tilknytning til
skjærgården). Gruppens oppgave bør være å foreslå en bærekraftig og stabil
transportløsning, primært med tanke på transport knyttet til destinasjoner i Færder
nasjonalpark og tilliggende områder i Oslofjorden. Gruppen bør også vurdere hvordan
privat og offentlig sektor kan samarbeide om økonomiske løsninger.
Transportordningen må kunne dekke behovet både i ferietiden og i skuldersesongene.

Det bør i første omgang tilstrebes å få til bedre samspill og utnyttelse av kapasitet hos
de transportørene som allerede er i fjorden. Transporttilbudet i ferietiden bør få en
tydeligere forankring til Tønsberg havn.

Vestfold fylkeskommune bør ta initiativ til at arbeidsgruppen kommer i gang og at det
settes en tidsfrist for arbeidet.
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Til Fylkesmannen i Vestfold Tønsberg, 4.mai 2014

Fylkesordfører i Vestfold

Fylkesrådmann i Vestfold

Ordførere i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner.

Styret i Færder Nasjonalpark

Transporttilbud i Færder Nasjonalpark og Ytre Oslofjord.

Interesseforeningen Ytre Oslofjord anser båttransporten som blodomløpet i det fantastiske

arkipelet som ligger utenfor Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Uten dette blodomløpet har

denne fantastiske skjærgården en begrenset verdi for store grupper uten båt og øvrige

tilreisende. Færder Nasjonalpark forventes å tiltrekke seg ytterligere besøkende fra inn og

utland.

Med båttransport menes både ordinær rutebåt(les: Flybåten) og taxibåttilbud. Slik det er nå

hersker det usikkerhet fra år til år om rutebåttilbudet fortsetter innenfor de tidligere gitte

rammer. Tønsberg Taxibåt har lagt ned, og tilbudet om taxibåtskyss med mindre

grupper/enkeltpersoner utenfor rutebåtens avganger er fraværende. DETTEVIL LAMME

AKTIVITETER I SKJÆRGÅRDENVÅR OG NASJONALPARKEN.

Båttransporten som nå opererer i fjorden lever på nåde med svak lønnsomhet og

uforutsigbart marked. Det er en krevende balansegang mellom prising og hva almennheten

aksepterer. Drift på øyene er helt avhengig av et godt transporttilbud til akseptable priser.

Vi har også mange andre øyer som mange sikkert ville ønske å besøke, men som de ikke har mulighet

til, fordi de selv ikke har båt. Det må være viktig for myndighetene å legge til rette for at øyene i

Færder Nasjonalpark kan bli tilgjengelig for allmenheten uavhengig av om du har egen båt eller ikke.

Andre byer og fylker som f.eks Oslo, har tilsluttet båttransport til sine kollektivtilbud med

buss, tog og bane, og med overgangsbilletter. Dette gir almennheten og tilreisende et godt

og prisgunstig tilbud.

For våren og sommeren 2014 er vi alvorlig bekymret for hvordan ulike grupper skal komme

seg ut i skjærgården, og ønsker at det offentlige deler dette ansvaret med oss. Det er behov

for en rask avklaring.



Vi vil henstille til at dette tas opp til politisk behandling i Fylkestinget i Vestfold og i andre

fora det er naturlig.

På sikt er det ønskelig med en ordning der VKT kan ta ansvaret for båttransport ut til øyene

og Færder Nasjonalpark, og at det gir aktørene i denne tjenesten et levedyktig økonomisk

utkomme i de anbudskonkurranser som naturlig utlyses.

Med vennlig hilsen

Styret i Interesseforeningen Ytre Oslofjord

Karl Fredrik Lindman

Styreleder



Arkivsaksnr: 2014/2991-0

Saksbehandier: Bjørn Strandli

Dato_ 13.05.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Færder nasjonalparkstyre 31/2014 12.06.2014

Færder nasjonalpark - losloven - mulig flytting av losbordingsfeltet

Forsiag til vedtak

Færder nasjonalparkstyre slutter seg til den uttalelsen som er sendt aktuelle statsråder
og stortingskomiteer om flytting av losbordingsfeltet ved Store Færder.

Styret ber om at Kystverket blir invitert til et styremøte for å redegjøre for sine planer
om forsterket beredskap rundt nasjonaiparkene i Ytre Oslofjord.

Bakgrunn
Regjeringen har nylig lagt fram en proposisjon til Stortinget om endring av losloven.
Et av endringsforslagene innebærer etablering av et nytt losbordingsfeltet ved Bastøy.

Kystverket har flere ganger tidligere prøvd å fremme dette forslaget, men det har hver
gang tidliaere blitt stoppet på politisk nivå

Det er lagt opp til at proposisjonen skal behandles i Stortinget før sommeren 2014. Det
haster derfor med å spille inn synspunkter i denne s2ken. Fy!kpqnrrifoirpr ng nrrfførerne
nasjonalparkens vertskommuner har derfor valgt å sende brev til de relevante

statsråder og stortingskomiteer.

Uavhengig av diskusjonen om losbordingsfeltet har Kystverket nå tatt initiativ til å lage
en forsterket beredskapsplan for nasjonalparkene i Ytre Oslofjord. Også Kosterhavet
nasjonalpark vil bli invitert inn i et slikt arbeid. Hensikten er å effektivisere
beredskapsorganisasjonen på hver side av fjorden, og samarbeidet på tvers av fjorden.
Planen er også å velge ut de mest sårbare områdene i nasjonaiparkene og at det lages
såkalte tiltakskort for disse områdene.
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VESTFOLD Regionalsektoren
fylke,;kornmene NÆRINGSSEKSJONEN

Samferdselsdepartementet
Postboks8010 Dep
0030 OSLO
v/ Statsråd Ketil Solvik-Olsen

Dato:Referanse:
22.05.2014201313494-7
Saksbehandler:Deres referanse:
Lars Wilhelm Solheim 33344163

Losordningens omfang i Oslofjorden - innspill om 0-visjon - sjøulykker.

Vestfold Fylkeskommune viser til tidligere brev fra Vestfold og Østfold Fylkeskommuner
(23.01.2012), brev fra Vestfold fylkeskommune (10.09.13), samt brev fra Fylkesmannen i
Vestfold (13.09.2013) og Tjøme kommune (05.09.2013) hvor fylkeskommuner, kommune og stat
står samlet om å uttrykke sterk bekymring om en mulig svekkelse av losordningen i Ytre
Oslofjord dersom forslaget om å flytte hovedlosbordingsfeltet fra Store Færder til Bastøy
gjennomføres. Gjennomgående har man samtidig fra losfaglig hold påpekt at sikkerheten blir
dårligere ved flytting av feltet. Vi observerer at analysene i større grad er tuftet på økonomiske
vurderinger fremfor sikkerhetsmessige vurdering. Dette danner grunnlag for sterk bekymring.

Innseilingen til Norges hovedstad Oslo er en av Norges mest trafikkerte områder, samtidig som
området er et svært viktig rekreasjons og boområde for hele Osloregionen. Innseilingen
passerer 2 nasjonalparker, - Ytre Hvaler og Færder. Utvalget har selv påpekt at det må tas
hensyn til nasjonalparkene ved eventuell flytting av losbordingsfeltet i Oslofjorden. Ytre Hvaler
og Færder nasjonalpark inneholder kanskje det rikeste naturmiljø vi har i Norge med mellom 300
—400 rødlistearter. Artene er i vesentlig grad å finne i de grunne områdene eller i den nære
strandsonen, - dette vil være i påslagsområdene dersom ulykker inntreffer. Dominerende
strømretning og temporær islegging i indre deler av fjorden gjør at Færder nasjonalpark er
særlig utsatt dersom ulykker inntreffer. Dette gjelder også øvrig kyststrekning langs
Vesfoldkysten, Telemark og Agder. Strømbaner endres og ved vind fra sydvest vil kysten mot
Ytre Hvaler nasjonalpark og Kosterhavet nasjonalpark også være utsatt for påslag.

Færder nasjonalpark ble vedtatt ved Kngl. Res. 23 august 2013 og er nå etablert med egen
organisasjon og forvaltning. Vi ser stadig tydeligere at Ytre Oslofjord kanskje inneholder det
viktigste vi har av artsmangfold i norsk natur, samtidig som Oslofjorden er den mest risikofylte
fareleden vi har i Norge grunnet stor trafikk. Med de sterke naturinteressene vi har i området
tilsier dette at sjøsikkerheten må økes ytterligere.

«Regional plan for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken 2016-2021» legges ut til høring og
offentlig ettersyn i perioden 1.7.14 —31.12.14. Vannforskriftens § 1, første ledd påpeker at
formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Den regionale planen løfter
også frem spørsmålet om 0 visjon for sjøulykker i Ytre Oslofjord og ser behovet for et felles
Beredskapsforum for Oslofjorden slik at vannforekomstene i Oslofjorden ikke settes i unødig
risiko for å ikke nå miljømål om god tilstand for kystvannet.

Vi fastholder derfor at det er uforsvarlig å flytte losbordingsfeltet slik flertallet av utvalget foreslår
og mener at dagens bestemmelser for losplikt må videreføres.

www.vfk.no 1 av 2
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Dato: Referanse:
22.05.2014 201313494-7 2 av 2

Kystverket har foreslått å flytte losbordingsfeltet ved Store Færder to ganger tidligere. Dette er
blitt avvist av Storting og regjering. Argumentasjonen for flytting er ikke blitt styrket siden 2002
og vi oppfatter at det er unødvendig å gå på akkord med sjøsikkerheten. Det er både rasjonelt
og sikkerhetsmessig best å beholde kun ett bordingsfelt ved Store Færder. Vi kan heller ikke se
at proposisjonen, 65 L (2013-2014) Lov om losordningen dokumenterer at sikkerheten kan bli
større ved en flytting av feltet.

Forslaget om å flytte hovedlosbordingsfeltet fra Store Færder til Bastøy må derfor avvises.

Med vennlig hilsen

I ./? r_‘ . . I

Per-Eivind Johansen Roar Jonstang, ordfører Nøtterøy kommune
Fylkesordfører i Vestfold Leder av styret i Færder nasjonalpark

John Marthiniussen
Ordfører Tjøme

Kopi til: Klima og miljødepartementet, Statsråd Tine Sundtoft, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO;Transport og
kommunikasjonskomiteen på Stortinget;Næringskomiteen Stortinget;Energi og miljøkomiteen
Stortinget;Vestfolds representanter på Stortinget



Arkivsaksnr: 20141508-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli

Dato: 13.05.2014

I Utvalg Utvalgssak Møtedato
I Færder nasjonalparkstyre 32/2014 12.06.2014

Færder nasjonalpark - nasjonalparksenter - prosjektplan og
sertifiseringssøknad

Forslagtil vedtak

Styret viser til saksframlegget og siutter seg til det faglige innhold, organisering av
arbeidet og de tidsfrister som er foreslått. Styret ber om å bli oppdatert underveis, fram
til endelig styrebeh2ndling av RPrtifisPringssoiknadøn.

Forprosjekt:

L. iiaajunaipai 1-13G1I1.UI pa

Verdens ende Prosjektbeskrivelse

Tjøme kommune, med støtte av Tønsberg kommune og Vestfold fyikeqkommune, hnr vedtatt sette i

gang bygging av et besøkssenter på Verdens ende. Bygget skal også romme kontorlokaler. Senteret sk2i

være et samlingssted for mye av aktiviteten som skal foregå i Færder nasjonalpark,
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Forprosjektet skal munne ut i et forslag til nasjonalparkstyret om innholdet i en sertifiseringssøknad til

Miljødirektoratet.

Byggeprosessen for senteret er godkjent og igangsatt.

Miljødirektoratet har nå gitt klarsignal til at det lages en sertifiseringssøknad for senteret, som kan

behandles etter at statsbudsjettet for 2015 er lagt fram. Søknaden må bestå av to deler:

1. Administrative rammer

En beskrivelse av eierskap, rammer for utleie, bemanning og hvordan driften av senteret skal

organiseres

Informasjonsfaglig innhold

En plan for det informasjonsfaglige innhold i senteret og pedagogisk aktivitet i tilknytning til

senteret

Disse utredningene krever forskjellig kompetanse og det det forslås derfor at det etableres èri

arbeidsgruppe for hver av oppgavene. Nasjonalparkforvalter bør delta i begge gruppene.

1. Administrative rammer

I et møte den 21.6. ble rådmann i Tjøme og nasjonalparkforvalter enige om sammen skrive et forslag til

styret på den delen av sertifiseringssøknaden som gjelder:

Samarbeidet mellom TNT— kommunene, med Tjøme kommune som vertskommune

Finansieringen av senteret

Leieavtale mellom Fylkesmannen og vertskommunen

Samarbeid mellom forvaltningsknutepunktet, restaurant og frivillighet om bemanning av

senteret og resepsjon

Driftsordning; støttetjenester, vedlikehold, vasking mv.

Åpning av senteret (august 2015 ?)

Denne utredning bør være ferdig senest samtidig med delprosjekt 2 (informasjonsfaglig innhold), slik at

begge kan inngå i sertifiseringsøknaden for nasjonalparksenteret.

2. Informasjonsfaglig innhold

Senteret skal bli et attraktivt sted å besøke, både for lokalbefolkningen og for gjester fra andre deler av

Norge og fra andre land. Senteret skal by på opplevelser og læring, og inspirere mange til å tilbringe

mer tid i Færder nasjonalpark.

Forprosjektet skal sikre at vi tenker langt nok fram i en tidlig fase. For at nasjonalparksenteret skal bli

attraktivt for publikum i mange år framover, må vi det være lagt til rette for utvikling. Det er også

nødvendig for at lokalbefolkningen skal komme tilbake flere ganger.

Det er et mål at senteret blir «autorisert nasjonalparksenter». En slik autorisasjon deles ut av

Miljødirektoratet, og vil sikre et fast årlig økonomisk tilskudd til driften.

Avgrensning

Forprosjektet omfatter ikke det konkrete innholdet i utstillingene, men skal gi råd om innhold på et

overordnet nivå. Forprosjektet skal ikke være begrenset av nåværende økonomisk situasjon, men må

Side 23



være basert på at økonomien vil være nøktern, også i årene framover. Forprosjektet skal ikke arbeide

med forretningsmodeller eller driftsform. Dette vil bli ivaretatt av en annen gruppe.

Delmål

Samie kunnskap og ertaring fra andre sentre i inn- og utland

Lage et overordnet konsept for besøkssenteret på Verdens ende

Beskrive senterets hovedrnålgrupper

Beskrive ulike aktiviteter som kan gjennomføres

Beskrive hvordan frivillige organisasjonene skai inngå i senterets aktivitet, og hvordan senteret

kan samarbeide med lokalt næringsliv.

Sikre at planene er i samsvar med Miljødirektoratets krav til autoriserte nasjonalparksentre.

Kartlegge flater og områder (inne og ute) som kan brukes til utstillinger og installasjoner,

permanent og midlertidig.

Kartlegge behovet for teknisk tilrettelegging i bygget (ledninger, koblingsbrønner, stendere i

vegger osv)

Være i dialog med arkitektene

Bemonning

Gruppa som skal arbeide med forprosjektet, må ha bred kompetanse. Det er behov for kunnskap om

kommunikasjon, pedagogikk, natur og naturformidling, teknologi og oppbygging av utstillinger.

Foreløpig har vi følgende forslag til sammensetning av prosjektgruppa:

Reidun Mangrud, informasjonsrådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold (leder)

Janne Lepperød, kultursjef i Tjøme kommune

En person fra Vestfoldmuseene

En person fra Slottsfjellmuseet

Anne Sjømæling, Oslofjordens friluftsråd/Ytre Oslofjord

Adam Bartley, konsulent

Birgitte Appelong, konsulent

Bjørn Strandli, nasjonalparkforvalter

Vi må ta forbehold om at sammensetningen kan bii justert noe etter hvert.

Det bør etableres en større gruppe som i så fall får en rådgivende funksjon.

Arbeidsfaser og tidspian




Aktivitet Tidsrorn




Oppstort Gruppo etabirPs og wennntrfarPr første meite Juni





rIrt-ipnninn nn in,sfi, ,fin,-1 a,/ '<,,,,ink,:le fy.0 g-i'

n anL.;(f niGi- Mosion Ss 2 ntre og liknende sentre.

DeFinere suksesskriterier for 1/2nrdens 2 nde,

4 ugus t 'te hpr
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Gjøre seg kjent med det planlagte bygget




Fase 2 Utarbeide et overordnet konsept for Verdens ende,

inkludert målgruppebeskrivelse.

Oktober

Fase 3 Beskrive muligheter i og utenfor senteret, og behov

for teknisk infrastruktur.

November- desember

Fase 4 Høring og kvalitetssikring av rapporten Januar

Avslutning Overlevere rapport til styret 15 Februar
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Arkivsaksnr: 20 14/1 993-0

Saksbehandler Reidun Mangrud

ne flO ".114 A
1.1 ClIAJ . .‘.1.1 I 9

I Utvalg 


IFærder nasjonalparkstyre

Utval •ssak Møtedato

33/201412.06.2014

Færder nasjonalpark - nettsider

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til at nasjonalparkens nettside legges om slik at den ivaretar kravene i
offentlig forvaltning og informasjonsbehovet til interessentene i og rundt
nasjonalparken, de som berøres av vedtak og alimenheten.

Ny struktm og mer informasjon

Bakgrunn

Nettsiden www.færdernasionaipark.no ble opprettet for å gi god informasjon under verneprosessen.

Hensikten var å legge til rette for bred medvirkning i de beslutningene som skulle tas.

Nå er nasjonalparken opprettet, det er oppnevnt et styre og ansatt forvalter. Informasjonsarbeidet går

dermed over i en nv fase, men nye målspttingpr np flprp målgrupppr n.t er ikkP utarbeidet Pn hpihpi - iig

informasjonsstrategi, men vi kan ta for gitt at det blir viktig å gi besøkende til parken god informasjon

om tilbudene som finnes, at alle interesserte skal kunne følge med på forvaltningen og beslutningene

som blir tatt av styret, og at informasjonsarbeidet skai føre tii at de frivillige organisasjonene opplever

at deres arbeid blir verdsatt og inkludert av parkens formelie iedelse.

rndringØr

Fndringen i rnAl,==.ttinu.n for Infr,rmasjonsarbeidet, og større vekt på å dekke informasjonsbehovet til

de besøkende i parken, gjør at nettsiden bør omstruktureres. Forsiden vil i hovedsak beholdes som

ticiligere, men vi toreslår en ny navigasjonsstruktur. Menylinjen som går tvers over startsiden, vil få noe

nytt innhold, samtidig som vi beholder det som fortatt er relevant. Forsiden bør også få noen synlige

endringer samtidig.
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Menylinjen er merket med gult på bildet:

;-‘lctueit :: RSS Kontald

Strandli blir
nasjonalparkforvalter

Bjøm Strandli er ansatt som nasjonalparkforvalter i

Færder nasjonalpark.

Les mer ,Strandli nlir rlasjonalparkforialter.,

Bjørn Strandh

Telefon 33 37 11 01

Telefon 997 44 225

rrnsebvs!kesmannen ne

Brostyre

Mimirektoratets

Når du klikker på et valg i menylinjen, får du opp flere valgmuligheter, og kan gå videre ned i strukturen.

Forslagtil ny struktur

Venstre kolonne viser valgene i menylinjen, og høyre kolonne viser hvilke valgmuligheter du har videre:

Færder nasjonalpark (startside) •

•

•

•

Nyheter

Lenke til Facebook

Lenker til andre nettsteder (Ytre Hvaler og Kosterhavet,

nasjonale sider om norske nasjonalparker)

Brosyrer

(Aktuelle temaer kan få plass)

Natur og folk •

•

Hva preger naturen (overordnet beskrivelse)

Livet på land (planter, dyr, insekter, fugler)




• Livet i vann og på havbunnen




• Geologi




• Kulturlandskap




• Kulturminner




• Hvordan har mennesker levd her?

Forvaltning • Forvaltningssystemet. Hvem bestemmer hva?




• Styret. Navn, kontaktinformasjon, møteplan




• Styresaker (Når det er offentlig)




• Nasjonalparkforvalteren. Kontaktinformasjon.




Arbeidsoppgaver.




• Dokumentarkiv




• Oppsyn. Hva er det, hvem gjør det?




• Skjøtsel. Hva er det, hvem gjør det.
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i Besøk oss •

•

•

•
,•

Friluftsliv i nasjonalparken. Hva kan du gjøre her?

Rasteplasser, teltplasser osv.

Gjestehavner, servicetilbud

Kart

Arrangementer

Regelverk/atferdsregler




• Liste over guidedomvisere som kan kontaktes

Frivillig arbeid • Kontaktinformasjon til frivillige organisasjoner som

arbeider i nasjonaiparken.. lenker tii deres nettsider.




• Kort beskrivelse av det frivillige arbpidpt,

English • Kortfattet informasjon på engelsk (og gjerne flere språk

hvis vi får det til )

Ressurser • Nedlastbare bilder som er frigitt av fotografen




• Nedlastbar logo og regler for bruk.




Noen temaer vil naturlig høre hjemme i flere kategorier. Da lenker vi mellom sidene.

Begrensninger

Vi har begrensede ressurser til å bygge og vedlikeholde nettsiden. Vi kan ikke ha for store ambisjoner,

men må sikre at det som publiseres holder god kvalitet, og at informasjonen alltid er oppdatert.
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Arkivsaksnr: 2014/2777-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli

Dato: 13.05.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Færder nasjonalparkstyre 34/2014 12.06.2014

Gbnr 32/29 - Hvalø - Færder nasjonalpark - oppføring av naust

Forslag til vedtak

Med hjemmel i verneforskriften for Færder nasjonalpark § 4 gis tillatelse til det omsøkte
tiltaket. Tillatelsen gjelder kun i forhold til naturmangfoldloven og verneforskriften for
nasjonalparken. Tiltaket må også ha godkjenning etter annet relevant lovverk.

Vilkår:
Oppføringen av naustet skal skje i tråd med søknaden.
Alle arbeider skal skje på en skånsom måte slik at skade på naturmiljøet
unngås. Søker er ansvarlig for å utbedre eventuelle skader på naturmiljøet og
bekoste tiltak for å hindre slike.
Alle som deltar i arbeidet skal være kjent med innholdet i denne tillatelsen. Kopi
av tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet og vises fram hvis noen ber om det.
Tiltakshaver skal kontakte forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken dersom
det blir behov for å endre gjennomføringen i forhold til beskrivelsen eller man
møter uforutsette utfordringer som kan ha betydning for verneverdiene.

Bakgrunn
Det søkes om oppføring av naust på østsiden av Hvalø, nordre halvdel, gbnr. 32/29.

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område. Tiltaket
søkes plassert i 100 - metersbeltet og innenfor Rikspolitiske retningslinjer for
planlegging i kyst- og sjøområder for Oslofjordregionen (RPRsonen), samt Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR).
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Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 003 for Hvalø, område C5, vedtatt
25.03.1974, hvor den er avsatt til fritidsbebyggelse og landbruksområde. Tiltaket søkes
plassert innenfor den delen av eiendommen avsatt til fritidsbebyggelse. Hvalø har
tidligere vært omfattet av Verneforskriften Ormø —Færder landskapsvemområde. Fra
og med 31.08.2013 omfattes området av Færder nasjonalpark I
reguleringsbestemmelsene § 7 står det følgende:
"Det tillatesplassert båtnaustog bryggeretter en plan som må være godkent av
friluftsnemdog bygningsråd.Naust og bryggerskal fortrinnsvisplasseres samlet for
fiere hytter". Omsøkt naust er det siste naustet som tHlates i reguleringsplanen_

Eiendommen består av en fritidsbolig. Naustet søkes plassert ca. 45 meter fra sjøen.
BYA eksisterende: 155 m2
BYA ny: 22,5 m2
BYA totalt: 177,5 rn2

BRA eksisterende: 133 m2
BRA ny: 18,5 m2
BRA totalt: 151,5 m2

Naustet får en innvendig høyde på langveggene på 2,2 meter og en mønehøyde på 3,5
meter. Takvinkelen er satt til 30 grader. Naustet er prosjektert i et tradisjonelt utrykk.
Terrenget er skrånende oppover i byggets lengderetning. Naustet er plassert
beskjedent i terrenget og er trukket vekk fra sjøen og plassert på et flatere parti inn mot
fjellskråningen, mellom bjørketrær. Bygningens gavl vender ut mot sjøen for å minske
fasaden denne retningen. Naustet fremtrer lite i landskapet og vil i liten grad kunne
visualiseres fra sjøen. Det er ønskelig med minst mulig terrengarbeider og fjerning av
vegetasjon i forbindelse med oppføring av naustet. Ved ustikking av tiltaket, er det
planlagt å finjustere og tilpasse plasseringen, slik at minst mulig vegetasjon blir berørt.
Det søkes om noe terrengtilpassing og fjerning av et par bjørketrær for å få plassert
naustet horisontalt.

Grunnlaget for avgjøreisen
Verneforskriften for Færder nasjonalpark gir forbud mot oppføring av bygninger, se § 3
pkt. 1.1. I følge verneforskriften § 4 kan det gjøres unntak fra forbudet dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingen 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.

Vurdering

Forholdet til naturmangfoldloven

§ 8 Kunnskapsgrunniaget:
Lokaliteten er et flatere gresskledd parti med relativt frodig tresjikt bestående av
spredte løvtrær. Terrenget skråner i bakkant der naustet søkes plassert. Hvalø fungerer
som beiteområde for sau. Spesielle naturverdier for den aktuelle eiendommen er ikke
kjent, lokaliteten har ikke registrerte prioriterte naturtyper (jf. Naturbasen) eller
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rødlistearter (jf. artsdatabankens artskart). Dokumentasjonen som følger søknaden
(beskrivelse, kart og vedlagte foto), vurderes som tilstrekkelig til å behandle søknaden.

§ 9 Føre-var-prinsippet:
Eiendommen er regulert til byggeområde for fritidsbebyggelse. Tiltaket medfører ingen
økt bruk av eiendommen generelt. Naustet vil ligge skjermet fra sjøen og
forbipasserende på land. Tiltakets effekt på naturmangfoldet regnes som avklart, slik at
føre-var-prinsippet tillegges liten vekt.

§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning:
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for. Tiltaket ligger i et stort sammenhengende
grøntområde med en fritidsbolig ca. 27 meter fra naustets omsøkte plassering. Når det
gjelder tiltakets virkning i forhold til den belastningen området allerede er utsatt for, vil
nauset øke bruken av området noe, men avstand til sjø og plassering vil ikke medføre
hinder for allmenn ferdsel. Naustet er det siste naustet som tillates i reguleringsplanen
vedtatt 25.03.1974.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:
Arbeidene vil i seg selv ikke innebære miljøforringelse. Eventuelle skadebegrensende
tiltak og kostnader ved disse skal bæres av tiltakshaver. Materialer/elementer og utstyr
vil bli fraktet med båt til bryggen som tilhører eiendommen. Ingen anleggsvei skal
opparbeides.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:
Tiltaket vil ikke kreve mye maskiner og utstyr.

I behandlingen av søknaden er det lagt stor vekt på prinsippene i §§ 8, 10 og 12. På
bakgrunn av beskrivelsene i søknaden er § 11 tillagt mindre vekt. § 9 er tillagt liten
vekt.

Særskilt vurdering etter verneforskriftens § 4 (generelle dispensasjonsregler)
Søknaden må behandles etter verneforskriftens § 4. Hovedrammen for denne
dispensasjonsbestemmelsen er at aktiviteten ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig og heller ikke stride mot vernevedtakets formål.

Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark er blant annet å ta vare på
representative økosystemer med variasjonsbredde i naturmangfold. Hvalø ligger i sone
A i nasjonalparken, der formålet er å ta vare på naturtyper som hagemark, hule eiker,
naturbeitemarker, slåtteenger, tørrenger og strandenger. Omsøkte tiltak vil i seg selv
ikke innebære direkte påvirkninger på naturmangfoldet. Derimot vil selve prosessen
kunne gi noen virkninger hvis tiltaket ikke gjøres med tilpasning og varsomhet. Ved
ustikking av tiltaket, er det planlagt å finjustere og tilpasse plasseringen, slik at minst
mulig vegetasjon blir berørt. Det er ikke registrert prioriterte naturtyper eller rødlistearter
på eiendommen, slik at hensynet til naturmangfoldet anses som ivaretatt.

Verneformålet er også å gi allmenheten anledning til uforstyrret opplevelse av naturen.
Oppføring av naustet kommer i liten grad i konflikt med allmenn ferdsel i området. Det
går en traså øst mellom eiendommene gbnr. 32/29 og 32/30, som fungerer som en
naturlig sti på tvers av øya. Terrenget er skrånende i bakkant der naustet søkes
plassert. Ferdsel i området er derfor vanskelig og ikke naturlig. Naustets plassering
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kommer i liten grad i konflikt med alinienn ferdsel langs sjøen. Her er ferdsel vanskelig,
da terrenget er svært bratt.

Naustet er det siste naustet som tillates i reguleringsplanen for området vedtatt
25 03 1974

Ut fra vurderingene over og sakens forhistorie, vil en dispensasjon i dette tilfellet
rpresentere liten fare for presedensvirkning.

Konklusjon
Med hjemmel i verneforskriftenfor Færder nasjonalpark§ 4 gis tillatelsetil det omsøkte
tiltaket.Tillatelsen gjelder kun i forhold til naturmangfoldloven og verneforskriften for
nasjonalparken. Tiltaket må også ha godkjenning etter annet relevant lovverk.

Vilkår:
Oppføringen av naustet skal skje i tråd med søknaden.
Alle arbeider skal skje på en skånsom måte slik at skade på naturmiljøet
unngås. Søker er ansvarlig for å utbedre eventuelle skader på naturmiljøet og
bekoste tiltak for å hindre slike.
Alle som deltar i arbeidet skal være kjent med innholdet i denne tillatelsen. Kopi
av tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet og vises fram hvis noen ber om det.
Tiltakshaver skal kontakte forvaltningsrnyndigheten for nasjonalparken dersom
det blir behov for å endre gjennomføringen i forhold til beskrivelsen eller man
møter uforutsette utfordringer som kan ha betydning for verneverdiene.

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen vil være tre
uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret
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Nøtterøy kommune
Kommuneutvikling

Saksbehandler:Carina Merete Iversen
Direkte telefon:33 40 20 38
Var ref.:14/10276
Arkiv:GBR-32/29, FA-L42
Deres ref.:

Dato: 05.05.2014

Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076

3103 TØNSBERG

Færder nasjonalpark - Hvalø 5, 32/29 - Søknad om oppføring av naust -
Oversendelse til behandling etter verneforskriften

Nøtterøy kommune har mottatt søknad om oppføing av naust på Hvalø, gbnr. 32/29. Søknaden
skal behandles etter nasjonalparkens verneforskrift før samlet plan for C5- området behandles
av Hovedutvalget for miljøvern- og kommunalteknikk. Søknad om naust blir behandlet
administrativt dersom det foreligger positivt vedtak etter behandling av verneforskriften for
Færder nasjonalpark og Hovedutvalget har godkjent den samlede planen for C5-området.

Søknaden
Det søkes om oppføring av naust på østsiden av Hvalø, nordre halvdel, gbnr. 32/29. Det er i
tillegg innsendt en samlet plan for brygger og naust for felt 05 iht. reguleringsplanen § 7.

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område. Tiltaket søkes
plassert i 100 - metersbeltet og innenfor Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og
sjøområder for Oslofjordregionen (RPRsonen), samt Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR).

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 003 for Hvalø, område C5, vedtatt 25.03.1974,
hvor den er avsatt til fritidsbebyggelse og landbruksområde. Tiltaket søkes plassert innenfor den
delen av eiendommen avsatt til fritidsbebyggelse

Hvalø har tidligere vært omfattet av Verneforskriften Ormø —Færder landskapsvernområde. Fra
og med 31.08.2013 omfattes området av Færder nasjonalpark.

I regulereringsbestemmelsene § 7 står det følgende:
"Det tillates plassert båtnaust og brygger etter en plan som må være godkjent av friluftsnemd og
bygningsråd. Naust og brygger skal fortrinnsvis plasseres samlet for flere hytter".

Det er innsendt en samlet plan for C5-området (datert 04.07.2013). Planen skal godkjennes av
Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk dersom det foreligger positivt vedtak etter
behandling av verneforskriften for Færder nasjonalpark. Det er tidligere ikke innsendt samlet
plan for naust og brygger ved byggeanmeldelse i 05-området. Omsøkt naust er det siste
naustet som tillates i reguleringsplanen.

Tiltaket er i samsvar med reguleringsplanen og betinger derfor ingen dispensasjoner etter plan-
og bygningsloven.

Eiendommen består av en fritidsbolig.

BYA eksisterende: 155 m2
BYA ny: 22,5 m2
BYA totalt: 177,5 m2

Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: 33 40 20 00 Bank: 2470 09 57000
Besøksadresse: Org.nr.: 964 952 256
E-post: postmottak@notteroy.kommune.no Internet: www.notteroy.kommune.no



BRA eksisterende: 133 m2
BRA ny: 18,5 m2
BRA totalt: 151,5 m2

Naustet søkes plassert ca. 45 meter fra sjøen.

Naustet får en innvendig høyde på langveggene på 2,2 meter og en møenehøyde på 3,5 meter.
Takvinkelen er satt til 30 grader. Naustet er prosjektert i et tradisjonelt utrykk.

Terrenget er skrånende oppover i byggets lengderetning. Nauset er plassert beskjedent i
terrenget og er trukket vekk fra sjøen og plassert på et flatere parti inn mot fjellskråningen,
mellom bjørketrær. Bygningens gavel vender ut mot sjøen for å minske fasaden denne
retningen. Naustet fremtrer lite i landskapet og vil i liten grad kunne visualiseres fra sjøen.

Det er ønskelig med minst mulig terrengarbeider og fierning av vegetasjon i forbindelse med
oppføring av naustet. Ved ustikking av tiltaket, er det planlagt å finjustere og tilpasse
plasseringen, slik at minst mulig vegetasjon blir berørt.

Det søkes om noe terrengtilpassning og fjerning av et par bjørketrær. Dette for å få plassert
naustet horisontalt.

Oppføring av naustet kommer i liten grad i konflikt med allmenn ferdsel i området. Det går en
trassè øst mellom eiendommene gbnr. 32/29 og 32/30, som fungerer som en naturlig sti på
tvers av øya. Terrenget er skrånende i bakkant der naustet søkes plassert. Ferdsel i området er
derfor vanskelig og ikke naturlig. Naustets plassering kommer i liten grad i konflikt med allmenn
ferdsel langs sjøen. Her er ferdsel vanskelig, da terrenget er svært bratt.

Det skal ikke utarbeides anleggsvei i forbindelse med tiltaket. Transport av materialer og utstyr
vil eventuelt fraktes via båt til bryggen som tilhører eiendommen.

Administrasjonens vurdering
Forholdet til naturmangfoldloven —nml:

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal "prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen."
Prinsippene gjelder kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet
belastning, hvem som skal bære kostnadene ved miljøforringelse, samt miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder.

Eiendommen omfattes av verneområdet for Færder nasjonalpark og kulturlandskap for
Skjærgården øst for Nøtterøy. Området er svært attraktivt for rekreasjon og friluftsliv.

Kulturlandskap for Skjærgården øst for Nøtterøy viser forvaltningsmessig høyt prioriterte
kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter
blant annet de høyest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget:
Lokaliteten er et flatere gresskledd parti med relativt frodig tresjikt bestående av spredte løvtrær.
Terrenget skråner i bakkant der naustet søkes plassert. Hvalø fungerer som beiteområde for
sau. Administrajonen er ellers ikke kjent med spesielle naturverdier for den aktuelle eiendom —
lokaliteten har ikke registrerte prioriterte naturtYper (jf. Naturbasen) eller rødlistearter (jf.
artsdatabankens artskart). Dokumentasjonen som følger søknaden (beskrivelse, kart og
vedlagte foto), vurderes som tilstrekkelig til å behandle søknaden.

§ 9 Føre-var-prinsippet:
Eiendommen er regulert til byggeornråde for fritidsbebyggelse. Tiltaket medfører ingen økt bruk
av eiendommen generelt. Nauset vil ligge skjermet fra sjøen og forbipasserende på land.



Administrasjonen vurderer tiltakets effekt på naturmangfoldet som avklart, slik at føre- var-
prinsippet vurderes som mindre relevant.

§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning:
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for.

Tiltaket ligger i et stort sammenhengende grøntområde med en fritidsbolig ca. 27 meter fra
naustets omsøkte plassering. Når det gjelder tiltakets virkning i forhold til den belastningen
området allerede er utsatt for, vil nauset øke bruken av området noe, men avstand til sjø og
plassering vil ikke medføre hinder for allmenn ferdsel.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:
Arbeidene vil i seg selv ikke innebære miljøforringelse. Eventuelle skadebegrensende tiltak og
kostnader ved disse skal eventuelt bæres av tiltakshaver. Materialer/elementer og utstyr vil bli
fraktet med båt. Ingen anleggsvei skal opparbeides.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:
Tiltaket vil ikke kreve mye maskiner og utstyr.

Konklusjon naturmangfold:
Omsøkte tiltak vil i seg selv ikke innebære direkte påvirkninger på naturmangfoldet. Derimot vil
selve prosessen kunne gi noen virkninger hvis tiltaket ikke gjøres med tilpasning og varsomhet.
Ved ustikking av tiltaket, er det planlagt å finjustere og tilpasse plasseringen, slik at minst mulig
vegetasjon blir berørt. Det er ikke registrert prioriterte naturtyper eller rødlistearter på
eiendommen, slik at hensynet til naturmangfoldet anses som ivaretatt.

Forholdet til plan- oq bygningsloven - pbl:

Tiltaket får ingen konsekvenser som påvirker natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser. Naustet søkes plassert der terrenget er skrånende oppover i byggets
lengderetning. Naustet er trukket vekk fra sjøen og plassert på et flatere parti inn mot
fjellskråningen, mellom bjørketrær. Bygningens gavel vender ut mot sjøen for å minske mye
fasade denne retningen. Naustet fremtrer lite i landskapet og vil nesten ikke visualisreres fra
sjøen. Tiltak vil ikke være til hinder for allmenn ferdsel i området.

Det bes om behandling etter verneforskriften for Færder nasjonalpark.

Med hilsen

Carina Merete Iversen
byggesaksbehandler

Vedlegg
Søknad.pdf
Søknad om disp (UTGAR).pdf
Utfyllende søknad.pdf
Nabovarsel.pdf
Tegninger.pdf
Foto.pdf
Situasjonskart.pdf
Plan for C5.pdf
Plan for 05 - situasjonskart.pdf



Suksnr.:

noto:28 JUN2013
Suksbeh.:

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven § 20-2

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrifl eller arealplan? JXIJa I I Nei

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? 1-7Ja Nei

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandliIng, jf. pbl § 21-7 andre ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? Ja Nei

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder

Elendorni
byggested

Gnr.I Bnr.I Festenr.I Seksjonsnr.

C,Q. .2.q
Bygningsnr.I Bolignr.I Kommune

Adresse Postnr. I Poststed

3133a)kEk/

Tiltakets art

Mindre tiltak til

Tilbygg

Antennesystem

Driftsbygning

Midlertidig

Bruksendring

Riving av

Annet:

bebygd eiendom, pbl § 20-2 bokslav a) og SAK10 § 3-1




< 50 rn2Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2I Skilt/reklame (sAmo § 3 - 1 d)




(SAK10 § 3- 1 e)

i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK10 § 3-2

bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

(fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet)

tiltak som nevnt i SAKI o § 3-1





_





I Beskriv
Planlagt bruk/formålc‘c.,1--)-- h (.../5

Arealdisponering




Planstatus
mv.

Sert kryss for gjeldende plan




Arealdel av kommuneplan Xl ReguleringsplanBebyggelsesplan

Navn på plan

Re3 ,, ler in D.5 plc,r) -Jc4---J-Ivez._I Crd_y , Akdiera. y -cifyl fikati2 17 .7(11

Areal
BYA eksisterendeI BYA nytt

15 5— a22..5-
Sum BYA

I g 3.5-
BRA eksisterendeI BRA nytt

i 5 31 as---
Sum BRA

15 I*--.
Tomteareal

o q 3

Grad av
utnytting

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på www.be.no

735 ,..40,-,,..i'b1/4-14
6c, 9 s

eller kontakt kommunen

1 ;, 5— x- 100.2,...--.. qi7,5




Plassering

Plassering
av tiltaket

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver




Ja[>‹, Nei Vedlegg nr.

Q -være dokumentert




Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver




tiltaket?Ja ><J Nei Vedlegg nr.

Q -være dokumentert

Avstand

Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei




m

m

m Dette skal vises på situasjonsplanen




.27-,a
—
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Kravtil byggegrunn(pbl § 28-1) Seksnr•




Flom
(TEK10§ 7-2)

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Datel: 28 ,'tiN7013




Vedlegg nr.
>< NeiJa




Skred
(TEK10§ 7-3)

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? Suk.511eL..,.... .
--




Vedlegg nr.

>< NeiJa




Andrenatur-
og milløforhold
(pbl§ 28-1)

Forellgger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljeforhold?




Vedlegg nr.>< NeiJaDersom ja, beskrivkompenserendefiltak i vedlegg




Tilknytningtll vegog lednIngsnett

Adkomst
vegloven

pb1§27-4

Gir
adkomst

tiltaket nyfendret

Ja5-1( NeiL_J

Tomtahar adkomsttil følgendeveg som er opparbeidetog apen

Er avkjøringstillatelsegitt?

Er avkjøringstillatelsegitt?

Er vegrettsikretved tinglysterklæring?

for alminneligfertsel:

Riksveg/fylkesveg JaII Nei




--I_ i Kommunalveg 11Ja Ii Nei




— I Privatveg n Ja n Nei

Overvenn Takvann/overvannføres til:




AvløpssystemI.X Terreng




Feltene 'Vannforsyning" og 'Avløp" skal kun Mles ut dersom søknaden gjelder driftsbygning i landbruket eller midlertidige tiltak,

Vann-
forsyning
pbl §§27-1,
27-3




Tilknytning i forhold til tomta

1Offentfigvannverk

Annen privat vannforsyning,

Annenpnvat vannforsyning,
Dersomvanntilførselforutsetter
krysserannens grunn, foreligger





Privatvannverk 'Beskdv

1 innlagtvann*

ikke innlagtvann*
tilknytningtil annen
rettighetved tinglyst




Nei
Vedlegg nr.

Q -




privat ledningeller1
erklæring?Ja

Avløp
pb1§§27-2,
27-3




Tilknytning i forholdiil tomta

Offentligavløpsanlegg




1PrivatavløpsanleggSkal det installeresvannklosett?

Foretiggerutslippstillatelse?
Dersomavløpsanleggforutsetter tilknytningtil annen
eller krysserannens grunn, foreligger rettighetved

II Ja>< Nei

Nei

Nei




Ja

privat ledningHI Ja
tinglyst1erklæring? Vedlegg nr.

Q -




Vedlegg

Beskrivelse av vecIlegg Gruppe Nr. fra - til
Ikke

relevant

Dispensasjonssøknaderfinnvilgetdispensasjon B i -




Kvitteringfor nabovarsel/Opplysningergitt i nabovarsellnabomerknaderikornmentarer til
nabomerknader C I - 2




Situasjonspian/avkjøringsplan D I -




Tegningerplan, snitt, fasade (eksisterende) E -




I

Tegningerplan, snitt, fasade (ny) E i - 2.




Uttalelsefvedtakfra annenmyndighetSAK10,§ 6 -2 1 -




Andre vedlegg Q I -




r I

Erkkeringog underskrift
Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pb1),byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Navn.,_ Telefon (daglid) Mobiltelefon —

Adresse

Ve 44--.2_1,.vI,;), 5-
Postnr.I Poststed

o 8 1ast-c,




DatoI Unders r.4,

7  (
3 ()/ -7. ('he-Le6',/

E-post

CM/1c./)1))6.L-)YE)777de/6.,-:).-,d()----
Gjentas med blokkbokslaver..?_

( (4:-.C. 7.4 / (a- -8d
Eventuelt organisasjonsnrV
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. ...— IEj:errkiel:ekeleern45

3120 Netlmye

Jtlf: 932 53 437
ARKITFKTPR mankandeark.no

PROSJE KTNAVN

183 BATHUS HVALØY




TITTEL

FELLES PLAN FOR FELT C5
MALESTOKK

1:1000

DATO

04.07.13

TEGN.NR.

A10-02



c?

Sc,ksnr

28 juN2013

Bilde tatt mot nordøst (mot sjøen Bilde tatt mot øst (mot sjøen)
fra omtrentlig ønskelig plassering av båthuset fra omtrentlig ønsklig plasserin av båthuset




PROSJEKTNAVN

183 BÅTHUS HVALØY
TITTEL

Bilder fra eiendommen

MALESTOKK DATO

30.05.13

TEGN.NR.

A40-02




IDE Arkitekter
Lindholmveien 8D
3133 Duken
tlf: 932 53 437

ARKITEKTER marikarnAme.com



3 550
3 200

3 200

Ai ,‘„

OZ:1,

LE
ARKITEKTER

IDEArkitekter
Undholmveien 8D
3133 Duken
tlf: 932 53 437
marika.m@me.com

PROSJEKTNAVNTITTEL

183 BÅTHUS HVALØY Plan og snitt

MALESTOKK

1:100

DATO

30.05.13

TEGN.NR.

A20-01



"ASADE Nre- !\ DF:r: FSADE:\20

"A'SADE N'C-T2-2J;

932
oc,m.

BÅTHUS HVALØY
MAL.ESTOK

FELsa:e- :100 30..05:



Vedlegg nr.

C —

DIREKTORATET
FOR BYCGKVALITET

Duto:28 JUN2013
satesb

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknadenah.:

(Gjenpart av nabovarsel)
plan- og bygningslovenav 27. juni 2008 nr.71 § 21-3

Tfitak på elendomrnen:

Det versteshervedom




Anlegg

Skilt/reklame

eller anlegg




Riving

Bruksendring
Oppretting/endringav matrikkelenhet
(eiendomsdeling)eller bortfeste




> Nybygg




Endringav fasade

I Påbygg/tilbygg




Innhegningmot veg

Midlertidigbygning,konstruksjon




Antennesyslem Annet




Dispensasjon etter plan- og bygnIngslovenkapittel 19

1Plan-og bygningsloven
Kommunalevedtekter




Vegloven
Vedlegg nr.

B —Jmedforskrifter




I>< Arealplaner




Spørsmålvedrørendenabovarselrettes til




Foretak/tiltakshaver

ide 4, 4e-k-rk-r- , 114- c-Z---k-ci-




Kontaktperson, navn

ir,..t cu- :..,..„_ 4,(4.1-7-le..-or




E-post

syNar : Lc.,_• -171 nt 42 - C-C1/Y)

Telefon Mobil

73 2S3Y3;-
Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikkeobligatorisk)





Merknadersendestil
Eventuellemerknaderskal være mottatt innen 2 uker etter at dette varseler sendt.
Ansvarllgsøker/tIltakshaverskal sammen med søknad sende innkomnemerknaderog redegjørefor ev.endringer.
Navn

i de4 rtfr.- ; -J-e-k-k..--.,,••/ Ctr; L r-, .-re.r.2...c.-

Postadresse

j-- :n.cÅ IrtI Pn ve  
Postnr.I Poststed

3133Dukrv
E-post

•rnoi" .1e._c._ _ irvN 0 rne , C_Cifl-N

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra —til
Ikke

relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak B 1




Situasjonsplan D I I
Tegningersnitt, fasade E 1 — 1.. I
Andre vedlegg Q




1

Underskrift

Tilsvarendeopplysningermedvedlegg er sendt i nabovarseltil berørtenaboerog gjenboere.
Mottagereav nabovarselfremgår av kvittering for nabovarsel.

StedI Dato

t\hli4k- ccey3 c.0 5 . 13
Underskrift 99svarlig søker eller ' lakshaver

V-tvc-r-lIce....—LIcu--




Gjentas med blokkbokstaver

MAIZI k f+- -44-Clk-c.,

Eier/fester Kommune

Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr.

3
Eiendommens adresse Postnr. I Poststed

-fcrt barn 05 I c1At__s Kicp y

Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan

ArealdIsponering

Navn på plan

e.(5u ; vs 4-c/r- , kkk4lerity kamrvt vixt 7.<1
Beskrivneennere'hvanabovarsletgjelder

pp +Ct e.X.5 CtAi 4.)

Vedlegg nr.

Q —
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Vediegg Side I - av

C - 2

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søkneden DIREKTORATET
FOR BYGG/O/ALITET

Nabovarselkan enten sendessom rekommandertsendingeller overleverespersonlIgmot kvItterIng.
Ved personllgoverleverIngvIl sIgnaturgjelde som bekreftelsepå at varsleter mottatt.Det kan også signerespå at manglr
samtykketll tIltaket.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gjenboereiendom Elertfester av nabo4gjenboerelendom
Gnr. i Bnr.I Festenr.I Seksjonsnr.

3,2 1.7.52;
Eiers/festers navn

IvcD41er-(1,, katy-, ,Y1 ti el e.
Adresse

1--/VA_. i <p  .ir

Mresse

Pa<5+ 60. -,.5e7- 6-0 i
Postnr.I Poststed

31337) (./ e iv
Postnr.I Poststed

3 / 6 3 kici,-/Mrcriy
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittedng for Dalo Sign. Personlig kvittering for DatoDenne del klistres på kvittering

RR 1853 6463 3 NO— I mottatl varsel —7 samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eler/fester av nabo4gjenboerelendom
Gnr.I Bnr.I Festenr.I Seksjonsnr.

3.a.3 o
Eiers/festers navn

De b ( i , A rnekr I. 3-1— ia- n
Adresse

/4 1./ C4.- i d2 VL1

Adresse

D cL 1,..5va ie-n C
Postrir.I Poststed

3i 3 3 D c)Ek)
Postnr.I Poststed

7- 5—0 51-0
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for
—

DatoDenne del klistres på kvittering

RR 1853 8484 7 NO— 1 mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo4gjenboereiendom Eler/fester av nabo4gjenboerelendom
Gnr. i Bnr.I Festenr.I Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr.I Poststed Postnr.I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

—1 mottatt varsel I samtykke til littaket

Nabo-tgjenboereiendom Eier/fester av nabo-tgjenboereiendom
Gnr.I Bnr.I Festenr.I Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr.I Poststed Postnr.I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

—1 mottatt varsel —1 samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eler/fester av nabo-Igjenboereiendom
Gnr.I Bnr.I-Festenr.I Seksjonsnr. Elersfiesters navn

Adresse Adresse

PostnrI Poststed Postnr.I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato

Samtykke til tiltaket ._,........

Sign.

_— 1mottatt varsel




Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.,

Samlet an1allsendinger: 
 Sign.

Bnr. I Festenr. r-§Ws707.---)sfut-

y 5—

Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

Postnr. I Poststed

31 33 Duk.E:k/

Tåtaket glelder
Gnr,

Eiendom/
byggested Adresse

3 a
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Arkivsaksnr: 2014/3089-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli

Dato: 21.05.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Færder nasjonalparkstyre 35/2014 12.06.2014

Gbnr 132/4 - Mellom Bolæren - Færder nasjonalpark - Nøtterøy -
oppsetting av sauegjerde

Forslag til vedtak

Med hjemmel i verneforskriften for Færder nasjonalpark § 3 pkt. 1.3 j gir
nasjonalparkstyret tillatelse til det omsøkte tiltaket. Nøtterøy kommune får fullmakt til å
bestemme nøyaktig gjerdetrasé ved skytebanen. Dette gjøres etter nærmere gjennomgang i felt,
og etter synspunkter fra beiteholderen og Mellom-Bolærens Venner, som skjøtter slåtteenga ved
skytebanen.

Bakgrunn
Nøtterøy kommune søker om å sette opp nytt sauegjerde langs vestsiden av den
tidligere skytebanen på Mellom Bolæren.

Nøtterøy kommune som grunneier inngikk i 2011 avtale med dyreholder Preben
Fossaas om beite rundt de restaurerte småbrukene lengst vest på øya. Området ble
gjerdet inn og det ble satt på sau (gammelnorsk spælsau). Saueantallet har variert,
med 8 søyer med lam på det meste.

Gjennom de tre sesongene som har gått har kommunen fått erfaringer som tilsier at
beiteopplegget bør endres. For det første har det inngjerdede området vist seg å være
for lite til at dyrene også kan finne hvilesteder hvor de er uforstyrret av folk. Sauerasen
er ganske sky, og spesielt midt på sommeren har de blitt stresset av å være inngjerdet
sammen med alle som besøker småbrukene og området rundt. Dette har igjen ført til at
de har gått løs på gjerdet og flere ganger klart å komme seg ut på resten av øya.
Dermed blir beiteeffekten liten.
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Også når dyrene har holdt seg innenfor området ved småbrukene, har effekten på
gjengroingen vært mindre enn ønsket. Man bør derfor øke beitetrykket rundt
småbrukene vesentlig. Dyreholderen har antydet at en tredobling til ca. 20 søyer med
lam vil være passelig. Dette må vurderes fortløpende når man ser effekten på
vegetasjonen oa hvordan dyrene trives

Midt på sommeren vil imidlertid et høyere antall dyr ved småbrukene være
problemafisk, både av hensyn til andre brukere, dyrenes omtalte stressutfordringer og
beitegrunniaget. Man bør derfor sette på mye dyr om våren og høsten, men finne en
annen løsninn nm sommPrAn.

En mulighet kunne være at dyreholderen fjernet dyrene fra øya i den mest hektiske
ferietiden. Dette er imidlertid svært arbeidskrevende og lite ønskelig for dyreholderen,
som allerede har små økonomiske marginer i denne driften. Nøtterøy kommune ønsker
derfor i stedet at dyrene blir på øya også midt på sommeren, men at de da slippes ut i
området mellom småbrukene og den tidligere skytebanen. Dette vil kreve et nytt gjerde
ved skytebanen for å hindre at de beveger seg enda lenger østover mot slåttenga og
edelløvskogene ved Grevestuen. Det gamle gjerdet beholdes som i dag, men får en
port der den nye kyststitraseen tar av fra Nordre Jensesund. Hensynet til friluftslivet vil
også bli ivaretatt med nødvendige porterigjerdekliv ved skytebanen.

Grunniaget for avgjørelsen
Beiting er tillatt etter verneforskrifiten for nasjonalparken, men oppsetting av nytt
sauegjerde krever tillatelse etter forskriftens § 3 pkt. 1.3 j.

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingen skal fremgå av
beslutningen. Prinsippene gjelder kunnskapsgrunniaget, føre-var-prinsippet,
økosystemtilnærming og samlet belastning, hvem som skal bære kostnadene ved
miljøforringelse og rniljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Vurdering

Forholdet til naturmangfoldloven

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Det foreslåtte sauegjerdet vil bli satt opp langs vestsiden av den tidligere skytebanen,
overgangen mellom naturtypene strandeng/strandsump og gammel furuskog.

Arealet som foreslås åpnet for beiting består for det meste av naturtypen gammel
barskoa, med to mindre partier rik edelløvskog og en sand- og grusstrand. Det
nordligste partiet som er registrert som edelløvskoa er i en tidlia fase med mye bjørk.
Den lille, nordvestre armen av strandengen ved skytebanen blir trolig også en del av
beitet.

Barskogen består for det meste av gammel furuskog som er gitt verdien svært viktig (A-
verdi). Verdiene er særbg Knyttet til saktevoksende, soleksponert furu som gir død ved
med stort potensial for spennende insektfauna og soppflora. Den mest verdifulle
furuskogen finnes oppe på de skrinne høydedragene. I forsenkningene er det bedre
jordsmonn med mer blandet skogvegetasjon, inkludert oposlag av iøvtrær og busker.

Side 34



Hele Mellom Bolæren er også registrert som et svært viktig område (A-verdi) for
insekter.

I Artsdatabanken er det registrert syv enkeltforekomster av rødlistearter innenfor det
nye beiteområdet, hvorav tre trær (ask, alm og barlind), en soppart, to billearter og en
vepseart.

Selv om det er potensial for å finne flere rødlistearter, legges det vekt på at området er
naturtypekartlagt og også detaljert vegetasjonskartlagt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes
på denne bakgrunn som tilstrekkelig til å vurdere virkningene av tiltaket på
naturmangfoldet.

Konsekvensene for naturmangfoldet av gjerdet vil primært være av landskapsmessig
karakter. Siden det er et åpent nettinggjerde med trepåler, som i stor grad vil kunne
plasseres inne oppslaget av løvtrær i kanten av skytebanen, vurderes de
landskapsmessige virkningene som små.

Konsekvensene av beiting i området som foreslås åpnet, vurderes å bli overveiende
positive. I følge dyreholderen beiter ikke sauene på furu, slik at de store verneverdige
furuskogene ikke blir negativt påvirket. Nøtterøy kommune har uformelt forelagt
spørsmålet om påvirkning på insekter for to insektforskere som begge har gjort
registreringer i området og derfor kjenner området godt. Deres oppfatning er at det er
lite trolig at beitingen vil ødelegge viktige biotoper for insekter, og i noen tilfeller vil det
også være positivt. Viktige eksempler er der beitingen hindrer lysåpne områder fra å
gro igjen, og der hvor dyrene ved sitt tråkk sikrer små åpne partier med sand. Det
fremholdes likevel at man bør følge med på hvordan vegetasjonen utvikler seg, og
særlig om det er verdifulle insektområder som blir overbeitet. Det mest aktuelle
området vil her være den rike edelløvskogskråningen mot sand- og grusstranden lengst
sør.

Strandenga ved skytebanen har en stor bestand av planten strandrisp, som ikke er
rødlistet, men som likevel har en begrenset utbredelse i Norge (primært Oslofjorden til
Hvaler og ned til Kragerø). I følge Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske
kulturmarker (Landbruksforlaget 1999) er strandrisp blant artene som tjener på et
moderat beitetrykk. Det planlagte beiteområdet vil innbefatte deler av forekomsten.
Dermed vil man kunne følge med på utviklingen med og uten beiting, og vinne
erfaringer.

§ 9 Føre-var-prinsippet
Nasjonalparkstyret mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
tiltaket har på naturmangfoldet til at det kan settes i verk. Føre-var-prinsippet tillegges
derfor liten vekt. Man bør likevel følge med på utviklingen i beiteområdet, spesielt med
tanke på om det verdifulle insektområdet i sør blir særlig mye beitet. Dersom det skulle
fremkomme ny kunnskap som avdekker uakseptable negative virkninger på
naturmangfoldet, er tiltaket både justerbart og reversibelt (gjerdet kan fjernes igjen og
beitingen avsluttes).

§ 10 Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning
Etter naturmangfoldloven § 10 skal påvirkning på et økosystem vurderes ut fra den
samlede belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det legges til grunn at
tiltaket har meget begrenset virkning på prioriterte naturtyper og rødlistearter. Det vil
dermed være påvirkningen på landskapet som er det sentrale vurderingstemaet. Siden
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gjerdet er av lite synlig materiale og dessuten delvis vii bli plassert inne i vegetasjonen,
vil landskapsvirkningen være svært begrenset.

Gjerdet representerer etter nasjonalparkstyrets vurdering ingen overskridelse av en
grense for akseptabei eksisterende belastning, verken når det ajelder gjerdina eller
andre belastninger på økosystemet.

Mulighet for uheidig presedens skal også vurderes. Spørsmålet er om gjerding som
foreslått på Mellom Bolæren vil utløse forslag om å gjerde på and re dV kummunens

øyPr na dermed overskride en nrense for økosystembelastning på sikt Det Icigges til
grunn at beiting er tillatt etter ve-rneforskriften for nasjonalparken, at det er et positivt
skjøtselstittak og at gjerding kun vil være nødvendig i spesielle tilfeller der man ønsker
å skjerme deler av øyene for beiting. Nasjonalparkstyret vil også vurdere hver
gjerdesak konkret, blant annet med tanke på uheldia visuell påvirkning. Faren for
uheldig presedens vurderes derfor som liten.

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltaket medfører ikke miljøforringelse slik det er planlagt.

§ 12 Militforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Gjerdingen vil bli utført av dyreholderen, trolig i samarbeid med Mellem-Bolærens
Venner, og med miljøfaglig bistand fra Nøtterøy kommune. Både dyreholderen og
kommunen som grunneier vil følge med på effektene av beitingen i området, i tillegg til
den overvåkingen som eventuelt vil bli utført av nasjonalparkforvaltningen og Statens
naturoppsyn.

Forholdet til verneforskriften for Færder nasjonalpark
Gjengroing er en trussei både mot verneverdier og oppievelsesmuligheter på mange
øyer i skjærgården, blant annet deler av Mellom Bolæren. Endring av beiteordningen
på Mellom Botæren og oppsetting av nytt sauegjerde er derfor i tråd med formålet med
oppretteisen av Færder nasjonaipark. I utkastet til forvaltningsplan for nasjonalparken
fra juli 2013 er et forvaltningsmål å bevare skjøtseisbetingede naturtyper og
forekomster i nasjonalparken, og om nødvendig restaurere dem. Dette oppnås blant
annet ved å endre beiteordningen og sette opp gjerde på Mellom Bolæren.

Konklusjon
Med hjemmel i verneforskriften for Færder nasjonalpark § 3 pkt. 1.3 j gir
nasjonalparkstyret tillatelse til det omsøkte tiltaket. Nøtterøy kommune får fullmakt til å
bestemme nøyaktig gjerdetraså ved skytebanen. Dette gjøres etter nærmere
gjennomaana feit, Ogetter synspunkter fra beitehokieren oa Mellom-Bolærens
Venner, som skjøtter slåtteenga ved skytebanen.

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen vil være tre
uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.
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Nøtterøy kommune
Kommuneutvikling

Saksbehandler:Ronny Meyer
Direkte telefon:33 40 22 47
Vår ref.:14/12589
Arkiv:FE-
Deres ref.:

Dato: 16.05.2014

Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076

3103 TØNSBERG

Mellom Bolæren, 132/4 - Færder nasjonalpark - søknad om oppsetting av
sauegjerde

Gjengroing er en trussel både mot verneverdier og opplevelsesmuligheter på mange øyer i
skjærgården, blant annet deler av Mellom Bolæren. Nøtterøy kommune som grunneier inngikk i
2011 avtale med dyreholder Preben Fossaas om beite rundt de restaurerte småbrukene lengst
vest på øya. Området ble gjerdet inn og det ble satt på sau (gammelnorsk spælsau).
Saueantallet har variert, med 8 søyer med lam på det meste.

Gjennom de tre sesongene som har gått har vi fått noen erfaringer som tilsier at beiteopplegget
bør endres. For det første har det inngjerdede området vist seg å være for lite til at dyrene også
kan finne hvilesteder hvor de er uforstyrret av folk. Sauerasen er ganske sky, og spesielt midt
på sommeren har de blitt stresset av å være inngjerdet sammen med alle som besøker
småbrukene og området rundt. Dette har igjen ført til at de har gått løs på gjerdet og flere
ganger klart å komme seg ut på resten av øya. Dermed blir beiteeffekten liten.

Også når dyrene har holdt seg innenfor området ved småbrukene, har effekten på gjengroingen
vært mindre enn ønsket. Man bør derfor øke beitetrykket rundt småbrukene vesentlig.
Dyreholderen har antydet at en tredobling til ca. 20 søyer med lam vil være passelig. Dette må
vurderes fortløpende når man ser effekten på vegetasjonen og hvordan dyrene trives.

Midt på sommeren vil imidlertid et høyere antall dyr ved småbrukene være problematisk, både
av hensyn til andre brukere, dyrenes omtalte stressuffordringer og beitegrunnlaget. Man bør
derfor sette på mye dyr om våren og høsten, men finne en annen løsning om sommeren.

En mulighet kunne være at dyreholderen fjernet dyrene fra øya i den mest hektiske ferietiden.
Dette er imidlertid svært arbeidskrevende og lite ønskelig for dyreholderen, som allerede har
små økonomiske marginer i denne driften. Nøtterøy kommune ønsker derfor i stedet at dyrene
blir på øya også midt på sommeren, men at de da slippes ut i området mellom småbrukene og
den tidligere skytebanen. Dette vil kreve et nytt gjerde ved skytebanen for å hindre at de
beveger seg enda lenger østover mot slåttenga og edelløvskogene ved Grevestuen. Det gamle
gjerdet beholdes som i dag, men får en port der den nye kyststitraseen tar av fra Nordre
Jensesund. Hensynet til friluftslivet vil også bli ivaretatt med nødvendige porter/gjerdekliv ved
skytebanen.

Beiting er tillatt etter verneforskriften for nasjonalparken, men oppsetting av nytt sauegjerde
krever tillatelse etter forskriftens § 3 pkt. 1.3 j. Tiltaket er ikke søknadspliktig etter plan- og
bygningsloven.

Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: 33 40 20 00 Bank: 2470 09 57000
Besøksadresse: Org.nr.:
E-post: postmottak@notteroy.kommune.no Internet: www.notteroy.kommune.no



Nøtterøy kommune søker med dette om å sette opp nytt sauegjerde langs vestsiden av den
tidligere skytebanen. Tiltaket er nærmere beskrevet og vurdert i vedlagte saksframlegg med
vedtak i formannskapet 14.5.2014, inkludert kart over eksisterende og omsøkt gjerde og
registrerte naturtyper på øya.

Med hilsen

Margrethe Løgavlen
kommuneutviklingssjef

Ronny Meyer
seniorrådgiver

Vedlegg
Sauegjerde saksframlegg og vedtak 14.5.2014.pdf
Kart sauegjerder Mellom Bolæren.pdf
Kart naturtyper Mellom Bolæren.pdf



Nøtterøy kommune

JournalpostID: 14/10724

Arkiv: FE-

Saksbehandler: Ronny Meyer,
Telefon: 33 40 22 47
Kommuneutvikling

Mellom Bolæren, 132/4 - endring av beiteordning

Utvalg Møtedato Saksnummer
Formannskapet 14.05.2014 046/14

Rådmannens innstilling
1. Nøtterøy kommune som grunneier tillater at beiteordningen på Mellom Bolæren endres

på følgende punkter:
Dyrene holdes i området ved småbrukene om våren og høsten, og slippes i
utmarka mellom disse og den tidligere skytebanen om sommeren.
Det settes opp et nytt sauegjerde på vestsiden av den tidligere skytebanen.
Det slippes flere beitedyr enn i dag for å øke effekten av beitingen ved
småbrukene. Beitetrykket skal fremdeles tilpasses beitegrunnlaget og
verneverdiene på øya.

2. Rådmannen får fullmakt til å bestemme nøyaktig gjerdetrasé ved skytebanen, og søke
forvaltningsmyndigheten for Færder nasjonalpark om tillatelse til tiltaket.

14.05.2014 Formannskapet

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

FS-046114 Vedtak:
1.Nøtterøy kommune som grunneier tillater at beiteordningen på Mellom Bolæren endres på
følgende punkter:

Dyrene holdes i området ved småbrukene om våren og høsten, og slippes i utmarka
mellom disse og den tidligere skytebanen om sommeren.
Det settes opp et nytt sauegjerde på vestsiden av den tidligere skytebanen.
Det slippes flere beitedyr enn i dag for å øke effekten av beitingen ved småbrukene.
Beitetrykket skal fremdeles tilpasses beitegrunnlaget og verneverdiene på øya.

2.Rådmannen får fullmakt til å bestemme nøyaktig gjerdetrasé ved skytebanen, og søke
forvaltningsmyndigheten for Færder nasjonalpark om tillatelse til tiltaket.



Dokumentoversikt:
Vedlegg

Kart sauegjerder Mellom Bolæren.pdf
Kart naturtyper Mellom Bolæren.pdf

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon
Saken gjelder forslag til endhng av beiteordningen på Mellom Bolæren. Endringen innebærer
sesongtilpasning med skifte av beiteområder, oppsetting av nytt sauegjerde ved den tidligere
skytebanen og flere beitedyr enn i dag.

Innledning
Gjengroing er en trussel både mot verneverdier og opplevelsesmuligheter på mange øyer i
skjærgården, blant annet deler av Mellom Bolæren. Nøtterøy kommune som grunneier inngikk i
2011 avtale med dyreholder Preben Fossaas om heite rundt de restaurerte småbrukene lengst
vest på øya. Området ble gjerdet inn og det ble satt på sau (gamrnelnorsk spælsau).
Saueantallet har variert, med 8 søyer med lam på det meste.

Gjennom de tre sesongene som har gått har vi fått noen erfaringer som tilsier at beiteopplegget
bør endres. For det første har det inngjerdede området vist seg å være for lite til at dyrene også
kan finne hvilesteder hvor de er uforstyrret av folk. Sauerasen er ganske sky, og spesielt midt
på sommeren har de blitt stresset av å være inngjerdet sammen med alle som besøker
småbrukene og området rundt. Dette har igjen ført til at de har gått løs på gjerdet og flere
ganger klart å komme seg ut på resten av øya. Dermed blir beiteeffekten liten.

Også når dyrene har holdt seg innenfor området ved småbrukene, har effekten på gjengroingen
vært mindre enn ønsket. Man bør derfor øke beitetrykket rundt småbrukene vesentlig.
Dyreholderen har antydet at en tredobling til ca. 20 søyer med lam vil være passelig. Dette må
vurderes fortløpende når man ser effekten på vegetasjonen og hvordan dyrene trives.

Midt på sommeren vii imidlertid et høyere antall dyr ved småbrukene være problematisk, både
av hensyn til andre brukere, dyrenes omtalte stressutfordringer og beitegrunnlaget. Man bow
derfor sette på mye dyr om våren og høsten, men finne en annen løsning om sommeren.

En mulighet kunne være at dyreholderen fjernet dyrene fra øya i den mest hektiske ferietiden.
Dette er imidlertid svært arbeidskrevende og lite ønskelig for dyreholderen, som allerede har
små økonomiske marginer i denne driften. Det foreslås derfor i stedet at dyrene blir på øya også
midt på sommeren, men at de da slippes ut i området mellom småbrukene og den tidligere
skytebanen. Dette vil kreve et nytt gjerde ved skytebanen for å hindre at de beveger seg enda
lenger østover mot slåttenga og edelløvskogene ved Grevestuen. Det gamle gjerdet beholdes
som i dag, men får en port der den nye kyststitraseen tar av fra Nordre Jensesund. Hensynet til
friluftslivet vil også bli ivaretatt med nødvendige porter/gjerdekliv ved skytebanen.

Eksisterende gjerde og foreslått nytt gjerde er vist på vedlagte kart. Til orientering er det også
lagt ved et kart som viser naturtypene på Mellom Bolæren.

Beiting er tillatt etter verneforskriften for nasjonalparken, men oppsetting av nytt sauegjerde
krever tillatelse etter forskriftens § 3 pkt. 1.3 j. Tiltaket er ikke søknadspliktig etter plan- og
bygningsloven. Saken behandles i Nøtterøy kommune av formannskapet som grunneier. Ved et
positivt utfall vil det bli sendt søknad til nasjonalparkstyret om tillatelse etter verneforskriften.



Faktagrunnlag
Forskrift om vern av Færder nasjonalpark 23. august 2013.

co Forvaltningsplan for Færder nasjonalpark —utkast juli 2013 m/oversikt over fagrapporter og
kartlegginger

09 Naturbasen og Artsdatabanken (offentlige databaser for naturverdier)

Alternative løsninger
Alternativene til forslaget er enten å forsøke å fortsette beitingen på samme måte som i dag,
eller å avslutte den pga. utfordringene som beskrevet.

Vurderinger
Rådmannen anbefaler å endre beiteopplegget som foreslått.

Nøyaktig valg av ny gjerdetrase ved den tidligere skytebanen må gjøres etter nærmere
gjennomgang i felt. Rådmannen bør få fullmakt til dette. Det vil bli innhentet synspunkter fra
beiteholderen og Mellem-Bolærens Venner, som skjøtter slåtteenga ved skytebanen.

Vurderinq av alternative løsninger
Ingen av de to alternative løsningene vurderes som gode. Ved å fortsette som i dag, vil
problemene med rømming og stressede dyr fortsette. Dyreholderen er forståelig nok skeptisk til
dette, ikke minst av hensyn til dyrevelferden. Beiteeffekten vil også bli liten. Hvis beitingen
avsluttes, vil gjengroingen fortsette, selv om Mellem-Bolærens Venner slår området nærmest
småbrukene og på den måten holder vegetasjonen nede akkurat der.

Anbefalt løsninq - vurdering etter naturmangfoldloven 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved offentlig forvaltning av fast eiendom.
Vurderingen 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.

Selv om det kun er selve gjerdingen som er søknadspliktig etter verneforskriften, vil også
effektene på naturmangfoldet av den foreslåtte beiteordningen bli vurdert.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Det foreslåtte sauegjerdet vil bli satt opp langs vestsiden av den tidligere skytebanen, i
overgangen mellom naturtypene strandeng/strandsump og gammel furuskog.

Arealet som foreslås åpnet for beiting består for det meste av naturtypen gammel barskog, med
to mindre partier rik edelløvskog og en sand- og grusstrand. Det nordligste partiet som er
registrert som edelløvskog er i en tidlig fase med mye bjørk. Den lille, nordvestre armen av
strandengen ved skytebanen blir trolig også en del av beitet.

Barskogen består for det meste av gammel furuskog som er gitt verdien svært viktig (A-verdi).
Verdiene er særlig knyttet til saktevoksende, soleksponert furu som gir død ved med stort
potensial for spennende insektfauna og soppflora. Den mest verdifulle furuskogen finnes oppe
på de skrinne høydedragene. I forsenkningene er det bedre jordsmonn med mer blandet
skogvegetasjon, inkludert oppslag av løvtrær og busker. Hele Mellom Bolæren er også registrert
som et svært viktig område (A-verdi) for insekter.

I Artsdatabanken er det registrert syv enkeltforekomster av rødlistearter innenfor det nye
beiteområdet, hvorav tre trær (ask, alm og barlind), en soppart, to billearter og en vepseart.

Selv om det er potensial for å finne flere rødlistearter, legges det vekt på at området er
naturtypekartlagt og også detaljert vegetasjonskartlagt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes på
denne bakgrunn som tilstrekkelig til å vurdere virkningene av tiltaket på naturmangfoldet.



Konsekvensene for naturmangfoldet av gjerdet vil primært være av landskapsmessig karakter.
Siden det er et åpent nettinggjerde med trepåler, som i stor grad vil kunne plasseres inne i
oppslaget av løvtrær i kanten av skytebanen, vurderes de landskapsmessige virkningene som
små.

Konsekvensene av beiting i området som foreslås åpnet, vurderes å bli overveiende positive. I
følae dyreholderen heiter ikke RA I iprip pÅ fiirii, slik At dP CtrIrP uprnp~rdigp fmlicleng nnA ikkc,

blir negativt påvirket. Administrasjonen har uformelt forelagt spørsmålet om påvirkning på
insekter for to insektforskere som begge har gjort registreringer i området og derfor kjenner
området godt. Deres oppfatning er at det er lite trolig at beitingen vil ødelegge viktige biotoper
for insekter, og i noen tilfeller vil det også være positivt. Viktige eksempler er der beitingen
hindrer lysåpne områder fra å gro igjen, og der hvor dyrene ved sitt tråkk sikrer små åpne
partier med sand. Det fremholdes likevel at man bør følge med på hvordan vegetasjonen
utvikler seg, og særlig om det er verdifulle insektområder som blir overbeitet. Det mest aktuelle
området vil her være den rike edelløvskogskråningen mot sand- og grusstranden lengst sør.

Strandenga ved skytebanen har en stor bestand av planten strandrisp, som ikke er rødlistet,
men som likevel har en begrenset utbredelse i Norge (primært Oslofjorden til Hvaler og ned til
Kragerø). I følge Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker
(Landbruksforlaget 1999) er strandrisp blant artene som tjener på et moderat beitetrykk. Det
planlagte beiteområdet vil innbefatte deler av forekomsten. Dermed vil man kunne følge med på
utviklingen med og uten beiting, og vinne erfaringer.

§ 9 Føre-var-prinsippet
Rådmannen mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket har på
naturmangfoldet til at det kan settes i verk. Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt. Man
bør likevel følge med på utviklingen i beiteområdet, spesielt med tanke på om det verdifulle
insektområdet i sør blir særlig mye beitet. Dersom det skulle fremkomme ny kunnskap som
avdekker uakseptable negative virkninger på naturmangfoldet, er tiltaket både justerbart og
reversibelt (gjerdet kan fjernes igjen og beitingen avsluttes).

§ 10 Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning
Etter naturmangfoldloven § 10 skal påvirkning på et økosystem vurderes ut fra den samlede
belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det legges til grunn at tiltaket har meget
begrenset virkning på prioriterte naturtyper og rødlistearter. Det vil dermed være påvirkningen
på landskapet som er det sentrale vurderingstemaet. Siden gjerdet er av lite synlig materiale og
dessuten delvis vil bli plassert inne i vegetasjonen, vil landskapsvirkningen være svært
begrenset.

Gjerdet representerer etter rådmannens vurdering ingen overskridelse av en grense for
akseptabel eksisterende belastning, verken når det gjelder gjerding eller andre belastninger på
økosystement.

Mulighet for uheldig presedens skal også vurderes. Spørsmålet er om gjerding som foreslått på
Mellom Bolæren vil utløse forslag om å gjerde på andre av kommunens øyer og dermed
overskride en grense for økosystembelastning på sikt. Det legges til grunn at beiting er tillatt
etter verneforskriften for nasjonalparken, at det er et positivt skjøtselstiltak og at gjerding kun vil
være nødvendig i spesielle tilfeller der man ønsker å skjerme deler av øyene for beiting.
Kommunen som grunneier vil også vurdere hver gjerdesak konkret, blant annet med tanke på
uheldig visuell påvirkning. Faren for uheldig presedens vurderes derror som liten.

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltaket medfører ikke miljøforringelse slik det er planlagt.



§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Gjerdingen vil bli utført av dyreholderen, trolig i samarbeid med Mellem-Bolærens Venner, og
med miljøfaglig bistand fra kommunen. Både dyreholderen og kommunen som grunneier vil
følge med på effektene av beitingen i området, i tillegg til den overvåkingen som eventuelt vil bli
utført av nasjonalparkforvaltningen og Statens naturoppsyn.

Økonomiske konsekvenser 

Gjerdet forutsettes finansiert av dyreholderen, blant annet gjennom tilskudd fra ordningen
Utvalgte kulturlandskap.

Fremdrift
Hvis tiltaket godkjennes av nasjonalparkforvaltningen våren 2014, kan det gjennomføres i løpet
av forsommeren 2014.

Konklusjon
1. Nøtterøy kommune som grunneier bør tillate at beiteordningen på Mellom Bolæren endres

på følgende punkter:
Dyrene holdes i området ved småbrukene om våren og høsten, og slippes i utmarka
mellom disse og den tidligere skytebanen om sommeren.
Det settes opp et nytt sauegjerde på vestsiden av den tidligere skytebanen.
Det slippes flere beitedyr enn i dag for å øke effekten av beitingen ved småbrukene.
Beitetrykket skal fremdeles tilpasses beitegrunnlaget og verneverdiene på øya.

2. Rådmannen bør få fullmakt til å bestemme nøyaktig gjerdetrasé ved skytebanen, og søke
forvaltningsmyndigheten for Færder nasjonalpark om tillatelse til tiltaket.



\

Mellom Bolæren
Endringav beiteordning

0 100 200 300
I 


Meter



Arkivsaksnr: 2014/2996-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli

Dato: 13.05.2014

Utvalg Utvalgssak - Møtedato
Færder nasjonalparkstyre 36/2014 12.06.2014

Færder nasjonalpark - forvaltningsplan og skjøtselsplaner - videre
arbeid

Forslag til vedtak

Styret viser til saksframlegget og slutter seg til de foreslåtte prioriteringene for 2014.

Forslag

Fra tidligere er det lagt et godt grunnlag for en forvaltningsplan gjennom forvaltningsplanen for

Ormø —Færder landskapsvernområde. Det gjenstår imidlertid et arbeid for å oppdatere denne

til nasjonalparkens formål.

Det foreligger også flere utkast til skjøtselsplaner, og det er behov for å gjøre

tilleggsvurderinger for flere av øyene. Pr. i dag har vi følgende arbeidsoppgaver foran oss:

Forvaltningsplanen:

Justere siterte paragrafer slik at det stemmer med den endelige versjonen av

verneforskriften

Innarbeide begrepet "besøksforvaltning" i aktuelle kapitler (friluftsliv, reiseliv)

Justere kapittelet om informasjon (4.5) slik at det er i tråd med den strategien som er

valgt

Fastsette ridetrasé i Moutmarka, jf. § 3 pkt. 5.6, i samarbeid med Oslofjordens

Friluftsråd

Layout (bilder etc.)
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Vi slipper å tiipasse innholdet i forvaltningsplanutkastet til den nye malen for

verneområder som miljødirektoratet har utarbeidet

Vedlegg som må lages/oppdateres:

Evt. oppdatere temakart «Brukerinteresser og forvaltningstiltak»

Evt. lage flere temakart

Tiltaksplan

Oppdatere over lokaketer med prioriterte naturtyper

Liste over registrerte svartelistearter i nasjonalparken

Oppdatere liste over viktige begreper i forvaltningsplanen

Evt. kart over tiltakene i tiltaksplanen/skjøtsel

Prosessen videre:

Oppdatering av planen

Gjennomgang av forslag i styret

Faglig gjennomgang i Miljødirektoratet før høring

Høringsprosess og revidert forslag

Godkjenning Miljødirektoratet

Skjøtselsplaner:

En del planer er nesten ferdige allerede:

Sandø (utkast fra Biofokus)

Søndre Årøy (utkast fra Biofokus)

Mellom Bolæren (utkast fra BioFokus)

Gåsøy (utkast fra BioFokus)

Hvaløy (utkast fra BioFokus)

Mountmarka («forvaltningsplan for Mountmarka naturreservat» fra 2012)

Østre Bolærne, Bustein («skjøtselsplan for truede planteforekomster i åtte

verneområder» fra 2012)

En del p;anel m å di beides mer med, men det finnes en del skisser og innspiii fra BioFokus og

andre. Dette gjelder blant annet Lindholmen, Ormøy, Tørfest, Masseløy, Langeskjæra, Hanefiu,

Espelund og Bjerkøy.

Prioritering (forvaltningsplan og skjøtselspianer):

Sekretariatet foreslår følgende prioritering i 2014:

Ferdigstille forvaltningsplanen og framleggelse for styret

Gjøre ferdig skjøtselsplaner som er nesten ferdige i utkast

Gjøre ferdig skjøtselsplaner der det kun foreUgger skisser fra BioFokus

Side 38



Kartlegging i nasjonalparken sommeren 2014:

BioFokus —vurdere skjøtselsbehov på følgende øyer:

Steinkloss

Nordre Årøy

østre Bolæren

Froungen

Side 39



Arkivsaksnr: 201412992-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli

Dato: 13.05.2014

IUtvalg Utvalgssak Møtedato
i1Færder nasjonalparkstyre 37/2014 12.06.2014

Færder nasjonalpark budsjettforslag 2014

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til det framiagte budsjettforslaget.

Bakgrunn
Tildeling av midler skjer fra ulike deler av Miljødirektoratet (Statens naturoppsyn og
Nasjonalparkseksjonen) og til ulike tider, Vi har fortsatt ikke mottatt alle tildelingsbrev. De
beløpene som foreløpig ikke er bekreftet med tildelingsbrev, er bekreftet muntlig.

FÆRDER NASJONALPARK —BUDSJETTFORSLAG 2014

Drift
Styre, rMgivpride utvRig mm.
Båt + utstyr
Stimuleringsmidler frivillighet

14n Onn
30 000
30 000

200 000

Tildelingshrev frn
mottatt.

Lønn nasjonalparkforvalter ag engasjert rådgiver I 1.181000

Planlegging av nasjonalparkseutpr 370 nnn
Gjelder midler til planlegging av utstillinger.

Tildelingsbrev fra M.dir.
Viser til brev fra Fylkesmannen til Tjmne kommune datert mottatt. 
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22.1.14




Investeringstilskudd til forvaltningsknutepunkt
(kontorfløy i nasjonalparksenter
Vi viser til brev fra Fylkesmannen til Tjøme kommune datert
22.1.14.

2.500.000

Tildelingsbrev fra M.dir.
foreløpig ikke mottatt. Vi har
fått muntlig beskjed om at
Færder NP blir prioritert.

Informasjonstavler og stativ
Vi har nå startet arbeidet med en skiltplan for nasjonalparken.
Det vil bli laget et samlet design for utforming av skilt,
stativer og plassering. Det bør informeres godt på steder med
mye ferdsel og ikke minst i gjestehavner, mye brukte
<filthavner»og i randsonen, for eksempel båthavnene. Vi har
fått mye tilbakemeldinger om at slik informasjon er forventet
nå friluftsesongen 2014 setter inn.

Denne posten omfatter også oppsetting av de tre
steinportalene som ble produsert i 2013 (ligger på lager) og et
tilskudd på 30 000 til kursopplegg for skjotsel av
kulturlandskap (kulturlandskapsskolen)

320 000

Tildelingsbrev foreløpig ikke
mottatt. Vi har fått muntlig
beskjed om at beløpet blir
prioritert i ekstra
tildelingsrunde fra SNO
(mai/juni).

Supplerende beskrivelse av marin økologi og marine
naturtyper
De grunne bløtbunnsområdene har en viktig økologisk
funksjon og mange viktige arter veksler mellom å bruke
dypområdene og gnmtvannsområdene. Vi har behov for å få
sammenstilt kunnskap om det økologiske samspillet mellom
de ulike delene av det marine miljøet. Gruntvannsområdene
(og særlig ålegrasengene) er utsatt for ulike inngrep. Bl.a. er
det flere steder tendenser til bøyehavner. Kunnskap er svært
viktig for å kunne motivere til en god forvaltning av disse
områdene.

70 000

Tildeling fra Fylkesmannen

Supplerende beskrivelse av biologisk mangfold (insekter)
Færder nasjonalpark sitt hovedbidrag i den norske
«nasjonalparkfamilien» er det store biologiske mangfoldet.
Denne nasjonalparken representerer det rikeste livsmiljøet vi
har i Norge.
Derfor har vi vurdert som viktig å ha god oversikt over artene
og deres livsmiljø. Kunnskapsgrunnlaget er svakest på det
marine miljøet og terrestriske insektarter.

Nasjonalparken har et stort antall rødlistede insektarter.
Supplerende dokumentasjon vil måtte gå over noen år.

70 000

Tildeling fra Fylkesmannen

Skjøtselsplaner og forvaltningsplan
Vi ønsker å lage nye skjøtselsplaner for Bjerkøy og Østre
Bolæren. Disse øyene har stort innslag av skjøtselsavhengige
naturtyper i kulturlandskapet.

I dag foreligger utkast til skjøtselsplaner for øyene Hvaløy,
Gåsøy, Sandø, Søndre Årøy og Mellom Bolæren. Det er
behov for å sluttføre prosessen fram til vedtatte planer.

150 000

Tildelingsbrev fra M.dir.
mottatt.

Gjenstående arbeid med
forvaltningsplanen gjøres med
egne krefter.

Side 41



Denne posten omfatter også kostnader til videre arbeid med
forvaltningsplanen og trykking av denne.

Vi er avhengige av å hente inn faglig bistand og kapasitet
utenfra i dette arbeidet.

Det foreslas at midlene i
hovedsak brukes til
skjøtselsplaner

Skjøtselstiltak (se også bestillingsdialogen)
Dette omfatter rydding og slått på Mellom Bolæren,
Steinkloss, Moutmarka og Sandø (krevende oppgave med å
fjuinu iyu_LioG SUM trilei parkens eneste fotekomSt av
rød1istearten kubjelle).

150 000

Tildelingsbrev frg sNO
mottatt.

Uttak av mink som truer sjøfuglkolonier i ytre del av
skjærgården.

25 000
Tildelingsbrev fra SNO
mottatt.

Det er mulig at kr. 15 000 til
indre skjærgård blir prioritert i
ekstra tildelingsrunde fra SNO
(mailjuni).

Hekkketaksering av sjofugi 20 000

Tildelingsbrev fra SNO mottatt

Følgende midler fra andre kilder skal brukes i nasjonalparken:

IJTVALGTE KULTURLANDSKAP —TILTAK (fm's landbruksavdeling)
Kulturlandskapskapsskolen 30 000

KUNNSKAP OG NÆRING (Vestfold fylkeskommune)




Kurs for nasjonalparkverter 50 000
Trykkekostnader- buttons, klistremerker, tavler 40 000

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD




Kulturlandskapsskolen 30 000
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Arkivsaksnr: 2014/2993-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli

Dato: 13.05.2014

Utvalg - Utvalgssak - Møtedato

Færder nasjonalparkstyre 38/2014 12.06.2014

Kartleggingsarbeid - bedret dokumentasjon i nasjonalparken

Forslag til vedtak

Styret viser til framlagte forslag og slutter seg til at det gjennomføres følgende kartlegginger i
2014:

Insektarter

Sammenstilling av kunnskap om den marine økologien

Bakgrunn
Det er et grunnleggende prinsipp at forvaltningen av alle verneområder skal være mest mulig
kunnskapsbasert. Kunnskap er dessuten også viktig for å kunne formidle informasjon om
verneområdene.

Vi har sterke indikasjoner på at Færder nasjonalpark representerer det høyeste biologiske
mangfoldet vi har i norsk natur. Dette gir oss en særskilt forvalteroppgave, som krever
kunnskap/dokumentasjon. Derfor er det viktig å ha god oversikt over artene og deres livsmiljø.
Kunnskapsgrunnlaget er svakest på det marine miljøet og terrestriske insektarter/livsmiljøer.

I og med at det kan være budsjettmessig dekning for å gjøre noe kartleggingsarbeid i år,
anbefales det å gå videre med kartlegging i 2014.

Forslag
Supplerendebeskrivelse av biologisk mangfold (insekter)
Nasjonalparken har et stort antall rødlistede insektarter. Insektenes livmiljø er imidlertid det
området med størst kunnskapsmangel. Supplerende dokumentasjon vil måtte gå over noen år.
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Det bør drøftes med Norsk Institutt for Naturforskning og Bioforsk hvordan kartleggingen kan
gjennomføres og hvilke artsgrupper som bør prioriteres.

Budsjettforslag: 70 000, jf. budsjettframlegg.

Supplerende beskrivelse av marin okologi og marine naturtyper
De arunne bløtbunnsområdene har en viktig økoIngisk funksjnn ng mange viktige arter veksier
mellom å bnike d.ypornrådene og gruntvannsområ.deue. beho v fur å få sammenstili
kunnskan nm det øknInQiske snmspillet mellom de ulike delene av det marine miljøet.
Gruntvannsområdene (og særlig ålegrasengene) er utsatt for ulike inngrep. bl.a. er det flere
steder tendenser til bøyehavner.

Budsjettforsiag: 70 000, jf. budsjettframlegg.
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Arkivsaksnr: 2014/2994-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli

Dato: 13.05.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Færder nasjonalparkstyre 39/2014 12.06.2014

Færder nasjonalpark - avtale med Skjærgårdstjenesten om bruk av
båt

Forslag til vedtak

Styret slutter seg det framlagte forslag til driftsavtale mellom nasjonalparkstyret og
stiftelsen Havnøy.

Forslag

AVTALE OM DRIFT AV BÅT TIL BRUK I FORVALTNINGEN AV FÆRDER
NASJONALPARK

1. PARTER

Færder nasjonalparkstyre
Stiftelsen Havnøy

2. ANSKAFFELSE AV BAT

Det ble i 20013 gjort følgende avtale mellom Stiftelsen Havnøy og Fylkesmannen i Vestfold:

Stiftelsen Havnøy, som operatør for Skjærgårdstjenesten Færder enhet og dermed en sentral
aktør i forvaltningen av Færder nasjonalpark, anskaffer 1 stk. Buster XL PRO SC 2014.

Stiftelsen Havnøy anskaffer båten basert på tilbud fra minimum 3 ulike leverandører.

Fylkesmannen overfører kr. 330 000,- til Stiftelsen Havnøy for anskaffelse av båten med utstyr,
og drift første år.
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BRUK AV BATEN

Båten skal benyttes forvaltningen av Færder nasjonalpark. Den disponeres av styret og
nasjonalparkforvalter.

Stiftelsen Havnøy, Statens naturoppsyn og andre aktører med oppgaver i forvaltningen av
nasjonalparken kan benytte båten etter nærmere avtale med nasjonalparkforvalter.

Nasjonaiparkstyret har rederansvaret for båten.

BRYGGEPLASS, VEDLIKEHOLD OG FORSIKRING

Båten får bryggeplass på samme sted som Skjærgårdstjenestens øvrige båter. Kostnader til
bryggeplass dekkes av Stiftelsen Havnøy, (merknad: annen plassering kan bli aktuell på sikt, f.
eks til nasjonalparksenteret)

Båten etterses og vedlikeholdes av Stiftelsen Havnøy. Dette omfatter bl.a stoffing, utsetting og
opptak. Havnøy skal også påse at nødvendige forsikringer er i orden.

For dette mottar Havnøy årlig kr. 15000 fra nasjonalparkstyret.

Reparasjoner utføres/iverksettes av Stiftelsen Havnøy. Kostnader i forbindelse med
reparasjoner dekkes av nasjonalparkstyret etter faktura. Reparasjoner over kr. 10 000,- skal
avklares med nasjonalparkforvalter før de gjennomføres.
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OPPHØR

Hvis Stiftelsen Havnøy går konkurs, opphører eller ikke lenger er operatør for
Skjærgårdstjenesten, skal eiendomsretten til båten med utstyr vederlagsfritt overføres til
Færder nasjonalparkstyre.

UNDERSKRIFT

Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer.

Begge parter har signert begge eksemplarer av avtalen, og er inneforstått med dens innhold.

Dato:  Dato: 	

Færder nasjonalparkstyre Stiftelsen Havnøy
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Arkivsaksnr 2014/1746-0

Saksbehandler Bjørn Strandi

1"›.-)(11 A
1 T

Utvalg Utvalgssak 

40/2014

Møtedato
12.06.2014Færder nasjonalparkstyre

Færder nasjonalpark - rådgivende utvalg

Forslag tH vedtak

Styret slutter seg til at det i denne omgang oppnevnes representanter i tråd med
sekretariatets innstiiling. Eventuell senere utvidelse av rådgivende utvalg bør gjøres
etter en evaluering.
Styret ber sekretariatet om å kontakte de som skal være representert i rådgivende
utvalg, for å oppnevne sine representanter.

Bakgrunn og vurdering
I forvaltningsordningen for nasjonalparkene er det etablert en ordning med rådgivende
utvalg. Et rådgivende utvalg er også forankret i verneforskriften for Færder
nasjonalpark. Formålet med det rådgivende utvalget er å forankre driften av
nasjonalparken hos berørte parter. De trenger jevnlig informasjon og kan gi viktige
bidrag til forvaltningen av parken. Det vil være naturlig at det er nasjonalparkforvalter
som har den løpende kontakt med rådgivende utvalg, men det er også viktig at
rådgivende utvalg og styret møtes med ievne mellomrom, for eksempel en gang pr. år.

Et sentralt spørsmål er om offentlige myndigheter skal være representert i rådgivende
utvala, eller om utvalaet i første omaana bør bestå av oraanisasjoner og grunneiere.
I og med at de viktigste offentlige organisasjonene deltar i «knutepunktmøtene» og
«administrativt kontaktutvalg», heller sekretariatet mot at vi i første omgang
konsentrerer oss om organisasjoner og grunneiere, og at denne løsningen evalueres
etter ett år. Vi har respekt for å lage utvalget for stort i utgangspunktet. Dessuten kan
det oppstå rollekonflikter ved å blande sammen offentlig myndighet, grunneiere og
organisasjoner i samme utvalg. Hvis det etter hvert skulle oppleves som en vesentlig
mangel at noen offentlige virksomheter ikke er representert i rådgivende utvalg, er
det senere fullt mulig for styret å utvide deltakelsen.
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Ut fra en slik vurdering vil sekretariatet forslå følgende sammensetning i det rådgivende
utvalget:

Private grunneiere 1 fra hver kommune
Ytre Oslofjord 2 (hvorav en fra frivillig sektor)
Forum for natur og friluftsliv i Vestfold 2 (naturvern 1, friluftsliv 1)
Båtforeningene 1 fra hver kommune
Jakt- og fiskeorganisasjonene 1
Ornitologene 1
Kystkulturforeninger 1
Fiskerlaget 1
Dyreholdere 1
Reiselivsbedrifter 2
Skoleverket 1
Side
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Arkivsaksnr: 2014/527-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli
nc

LicILU. I

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Færder nasjona parkstyre 4112014 12.06.20141

Færder nasjonalpark - administrativt kontaktutvalg, mediemmer fra
Tønsberg kommune og Vestfold fyikeskommune

Forslag til vedtak

Styret tar den supplerende oppnevningen til etterretning.

Bakgrunn
I styremøte 3. april 14 vedtok styret at også Tønsberg kommune og Vestfold
fylkeskommune bør være med i nasjonalbarkens administrative kontaktutvala.

Tønsberg kommune har oppnevnt Magnus Ciril Martin
Vestfold fylkeskommune har oppnevnt Kristian Ingdal
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Arkivsaksnr: 2014/2995-0

Saksbehandler: Bjørn Strandli

Dato: 13.05.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Færder nasjonalparkstyre 42/2014 12.06.2014

Færder nasjonalpark - delegasjon av myndighet til
nasjonalparkforvalter

Forslag til vedtak

Styret delegerer til nasjonalparkforvalter å fatte vedtak
i enkeltsøknadersom har med ferdsel å gjøre
i andre mindre saker som haster, og som er i tråd med utkast til forvaltningsplanog
skjøtselsplaner

Delegerte vedtak skal legges fram for styret som referatsaker.

Bakgrunn
Det vises til at nasjonalparkforvalter og styreleder har hatt en foreløpig samtale om
eventuell delegering av noe vedtaksmyndighet til forvalter.

Bakgrunnen er at det kommer inn en rekke mindre søknader som ofte krever rask
avklaring. Eksempel er søknader om store grupper (over 50 personer) som skal ha
guidede turer, og som krever godkjenning ihht. verneforskriften, mindre ryddetiltak mv. I
verneplanprosessen har vi hele tiden understreket at nasjonalparken bør være et
bidrag til mer effektiv forvaltning. Det vil være uheldig hvis noen skulle oppleve at
saksbehandlingen blir mindre effektiv enn den har vært fram til nå.

Forslag
Enkeltsøknader som har med ferdsel å gjøre, kan delegeres fra styret til forvalter.
Videre foreslås at forvalter i andre mindre saker som haster, og som er i tråd med
utkast til forvaltningsplan og skjøtselsplaner, kan fatte vedtak på delegasjon.
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Delegertevedtak skai leggesfram for styret som referatsaker.
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