
Møteinnkalling

Utvalg: Færder nasjonalparkstyre
Møtested: Restauranten, Verdens Ende
Dato: 04.02.2014
Tidspunkt: 13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 99 74 42 25. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
Eventuelle kommentarer til protokollen fra møte 11.12.2013 oversendes sekretariatet.

Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra 11.12.2013
Styresak: Administrativt kontaktutvalg (sammensetning)
Styresak: Store Færder ornitologiske stasjon —leiekontrakt for areal
Referatsak: Budsj ett
Referatsak: Saker som har vært behandlet av Fylkesmannen
Referatsak: Saker som kommer (kort orientering)
Referatsak: Prosjekt samordning av oppsyn i nasjonalparken (kort orientering)
Møtekalender 2014
Eventuelt:
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FÆRDER NASJONALPARKSTYRE

Referat fra konstituerende møte 11.12.2013

Sak1/13 Konstituering av styret, valg av leder og nestleder
Vedtak: Roar Jonstang ble valgt til leder og John Martiniussen til nestleder

Sak 2/13 Gjennomgang av retningslinjer fra Miljøverndepartementet
v/Miljødirektoratet (Line Novstad)
Gjennomgangen ble tatt til orientering. Et fordypningskurs om nasjonalparken,
forvaltningsordningen og verneforskriften berammes på nyåret 2014.

Sak 3/13 Styrets sekretariat, orientering v/Fylkesmannen (Elisabet Rui)
Funksjonen som nasjonalparkforvalter og sekretariat for styret vil bli lyst ut med det første.
Forslag til utlysningstekst ble delt ut. Eventuelle kommentarer gis til
styreleder/ftlkesmiljøvernsjefen i løpet av en uke.
En fordel at nasjonalparkforvalter har lokalkunnskap. Utlysingen bør gjøres synlig både
lokalt og nasjonalt.

Sak 4/13 Navn på nasjonalparkstyret
Innstilling: Styrets navn skal være Færder nasjonalparkstyre
Vedtak: Innstilling vedtatt

Sak 5/13 Arbeidsutvalg
Vedtak: Styret ønsker å få noe mer erfaring for det tas stilling til bruk av arbeidsutvalg

Sak 6/13 Neste møte og møteplan 2014
Vedtak: Et todagers fordypningskurs arrangeres den 6. og 7.februar lunch til lunch).
Styremøte nr. 2 samkjøres med denne samlingen. Varamedlemmer inviteres til å delta.
Styret prøver ut annenhver måned som møtefrekvens. Styreleder ba spesielt om at
sekretariatet kommer med forslag til sammensetning av et administrativt kontaktutvalg til
neste styremøte, og at rådmennene involveres i dette.

Sak 7/13 Eventuelt
Usikkerheten rundt lokalisering og flnansiering av nasjonalparksenteret ble tatt opp av flere.
Vedtak: Styret mener at tidligere vedtak om lokalisering av nasjonalparksenteret til Verdens
Ende må ligge fast. Tidligere signaler fra staten om å prioritere et nasjonalparksenter knyttet
til Færder nasjonalpark, forutsetter lokalisering til Verdens Ende. Styret vil anbefale at Tjame
kommune, Notterøy kommune og Vestfold fi)lkeskommune samarbeider om å dekke
investeringskostnaden. En forutsetning for igangsetting av prosjektet er at staten setter i gang
en sertifiseringsprosess for senteret, og inngår som langsiktig leietaker. Det er viktig å få
dette klarert så raskt som mulig.
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Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2014/527-0

Saksbehandler: Ronny Meyer

Dato: 22.01.2014

Færder nasjonalpark - oppnevning av administrativt kontaktutvalg

Forslag til vedtak

Færder nasjonalparkstyre oppnevner et administrativt kontaktutvalg med
representanter fra følgende fagområder i Nøtterøy og Tjøme kommuner: Arealplan,
byggesak, kommunalteknisk drift, havnesaker og miljøvern.

Kommunene anmodes om å peke ut personene som skal inngå i utvalget.

Bakgrunn
Vedtekter for Færder nasjonalparkstyre ble vedtatt i forbindelse med vernevedtaket og
er tidligere sendt ut til styret. Vedtektenes § 10 lyder:

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale
folvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av
representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.

Sekretariatet har hatt et møte med rådmennene i Nøtterøy og Tjøme kommuner der
aktuelle fagområder i et administrativt kontaktutvalg ble drøftet.

Grunnlaget for avgjørelsen
Vedtekter for Færder nasjonalparkstyre, § 10.

Vurdering

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Færder nasjonalparkstyre



Selv om vedtektene ikke gir et klart pålegg om å etablere et administratM
kontaktutvalg, jf. formuleringen bør, vurderes det som hensiktsmessig å etablere
utvalget allerede fra starten. Det vil være et løpende behov for å drøfte ulike spørsmål
knyttet til den administrative samhandlingen mellom nasjonalparkforvaltningen og
kommunene for å sikre at forvaltningen blir mest mulig effektiv og forståelig, både
internt og i forhold til grunneiere, søkere etc.

På bakgrunn av møtet med rådmennene anbefales det at et administrativt
kontaktutvalg får representanter fra følgende fagområder i kommunene: Arealplan,
byggesak, kommunalteknisk drift, havnesaker og miljøvern. Videre vil det være en
fordel at representantene har god faglig og administrativ oversikt over respektive
fagområder.

Det er styret som oppnevner det administrative kontaktutvalget i henhold til vedtektene.
Det vurderes imidlertid som mest hensiktsmessig og riktig at styret vedtar hvilke
fagområder som skal være representert, og at kommunene selv bestemmer hvilke
personer som skal delta. Personsammensetningen vil for øvrig også kunne endres
etter at utvalget er etablert, f. eks ved skifte av stillinger.

Konklusjon
Færder nasjonalparkstyre bør oppnevne et administrativt kontaktutvalg med
representanter fra følgende fagområder i Nøtterøy og Tjøme kommuner: Arealplan,
byggesak, kommunalteknisk drift, havnesaker og miljøvern. Kommunene anmodes om
å peke ut personene som skal inngå i utvalget.

Klageadgang:
Det legoes til arunn at oppnevnina av det administrative kontaktutvalaet ikke er et
enkeltvedtak med klageadgang.

Andre relevante dokumenter, ikke vedlaqt:
- Vedtekter for nasjonalparkstyret for Færder nasjonalpark i Vestfold fyike



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2013/7816-0

Saksbehandler: Ronny Meyer

Dato: 20.01.2014

Store Færder ornitologiske stasjon - Færder nasjonalpark -
leiekontrakt for areal

Forslag til vedtak

Følgende uttalelse oversendes Kystverket:

Færder nasjonalparkstyre viser til Kystverkets henvendelse om fornyelse av leieavtalen
med Store Færder Ornitologiske Stasjon. Nasjonalparkstyret ser meget positivt på
foreningens virksomhet, og anbefaler at leieavtalen fornyes for 9 år som omsøkt.

Siden Store Færder nå inngår i Færder nasjonalpark, foreslås følgende tillegg til
teksten under pkt. 7 (Disponering av tomten):

«Store Færder inngår i Færder nasjonalpark, og det påhviler leietaker å følge
bestemmelsene i verneforskriften.»

Bakgrunn
Store Færder Ornitologiske Stasjon (SFOS) har en leieavtale på Store Færder med
grunneieren Kystverket. Avtalen utløper 31.1.2014 og SFOS har søkt Kystverket om å
få fornyet denne for 9 år. I søknaden opplyses det at det ikke er noen forhold knyttet til
virksomheten eller bebyggelsen som tilsier endringer i avtalen, slik at dagens avtale
søkes videreført.

Før saken avgjøres, har Kystverket oversendt den til bl.a. Fylkesmannen for uttalelse.
Fylkesmannen har avklart med Kystverket at det er Store Færders beliggenhet i
Færder nasjonalpark som er bakgrunnen for at Fylkesmannen har fått saken. Saken
fremmes derfor for nasjonalparkstyret.

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Færder nasjonalparkstyre



Avtalen omfatter areal til hytte, redskapshus og utedo, samt opparbeidet båtplass. Alle
installasjoner er etablert for mange år siden, og benyttes i foreningens virksomhet med
fangst og ringmerking av fugl, formidling og andre aktiviteter. Det vises for øvrig til
vedlagte avtale og bakgrunnsdokumenter.

Grunnlaget for avgjørelsen
Avtalen er et forhold mellom SFOS og Kystverket, og reguleres ikke av verneforskriften.
Nasjonalparkstyrets rolle er å uttale seg til at avtalen fornyes.

Vurdering
SFOS driver en virksomhet som er svært positiv for nasjonalparken, og det anbefales
derfor at nasjonalparkstyret stiller seg positivt til at avtalen fornyes.

I de mer enn 50 årene som har gått siden etableringen er det fanget og ringmerket mer
enn 240 000 fugler, fordelt på 152 arter. Dette har bidratt til verdifull kunnskap om
årlige trekk, rasteplasser, levevilkår, bestandssvingninger, alder, dødsårsaker osv.
Denne kunnskapen er av stor betydning for nasjonalparken, både som dokumentasjon
på dagens tilstand og som bidrag til miljøovervåking i fremtiden.

SFOS driver også formidling og annen utadrettet virksomhet som vil komme
nasjonalparken til gode. Noen eksempler kan være bidrag til informasjonsmateriell
(brosjyrer, bøker, nettsted og naturinformasjonssenter), guiding og besøk på stasjonen.
I sin høringsuttalelse til verneforslaget la SFOS stor vekt på et godt samarbeid mellom
foreningen og nasjonalparkforvaltningen.

I avtalen er det eksplisitt nedfelt at «leietaker plikter å sette seg inn i og følge de
offentlige forskrifter som omfatter leieforholdet som er eller måtte bli innført». I er
det tatt inn spesiell omtale av kulturminnefredningen på Store Færder og at leietaker
skal følge bestemmelsene som Riksantikvaren har vedtatt. Avtalen vil uansett ikke
kunne sette til side lover og forskrifter, men det er positivt at dette nevnes spesielt.

I søknaden er det vist til at statusen som nasjonalpark kanskje bør nevnes i avtalen.
S&Kletalialei er enig i dette, og vii foresiå følgende tekst, som en paraiieii tii omtaien av
kulturminnefredningen:

«Store Færder inngår i Færder nasjonalpark, og det påhviler leietaker å følge
bestemmelsene i verneforskriften.»

For øvrig har sekretariatet ingen merknader til at dagens avtale videreføres.

Konklusjon
Følgende uttalelse bør vedtas og oversendes Kystverket:
Færder nasjonalparkstyre viser til Kystverkets henvendelse om fornyelse av leieavtalen
med Store Færder Ornitologiske Stasjon. Nasjonalparkstyret ser meget positivt på
foreningens virksomhet, og anbefaler at leieavtalen fornyes for 9 år som omsøkt.

Siden Store Færder nå inngår i Færder nasjonalpark, foreslås følgende tillegg til
teksten under pkt. 7 (Disponering av tomten):

«Store Færder inngår i Færder nasjonalpark, og det påhviler leietaker å følge
bestemmelsene i verneforskriften.»



Klageadgang:
Vedtaket er en uttalelse til et leieforhold mellom Kystverket og SFOS, og ikke gjenstand
for klage.

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
- Søknad fra Store Færder Ornitologiske Stasjon til Kystverket 22.11.2013
- Oversendelse fra Kystverket til Fylkesmannen med anmodning om uttalelse 19.12.2013
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LEIEKONTRAKT
FORAREAL PÅ ØYA STORE FÆRDER

mellom

Kystverket Sørøst
Serviceboks 625, 4809 Arendal

Kystveien 30, 4841 Arendal
Tlf: 37 01 97 00 Fax: 37 01 97 01

E-post: sorost@kystverket.no
Kontaktperson: Anne-Man Berge

og

Store Færder Ornitologiske Stasjon
Eikeveien 33

3120 Tønsberg
Tlf: 33 32 35 98, 905 16 577

Kontaktperson: Bjørn Linnehol

Bakgrunn og parter
Leiekontrakten opprettes fordi det ikke har vært mulig å finne noen gyldig avtale som
regulerer forholdet. Store Færder Ornitologiske Forening har drevet virksomhet på
Store Færder siden 1960-tallet.

Partene i avtalen er Kystverket (utteier) og Store Færder Ornitologiske
Stasjon(leietaker)

Avtaledokumenter
Denne avtale består av følgende dokumenter:

Leiekontrakten (dette dokument)
- Kart over området med inntegnet båthavn
- Riksantikvarens fredningsvedtak
- Vedtekter for Store Færder Ornitologiske Forening

Videre vises det til følgende dokumenter til informasjon:
Brev fra Stavanger Museum av 2/1 -1 996

- Brev fra Fyrdirektoratet av 11/2-1971
- Bygningsvedtak fra Tjøme kommune av 1971

Tjøme kommune, formannskapssak nr 114/70:
Vedtak vedr. søknad om oppføring av hytte.
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Leieareal
Adresse: Tjøme kommune nr. 0723, Gnr 35 Bnr 1.
Leiearealet ligger på øya Store Færder, med plassering som vist på vedlagte
kartskisse.

Leiearealet benyttes til aktiv fuglestasjon som består av:
Bygning (hytte) som ble godkjent oppført av Tjøme Bygningsråd sak 305/71 i 1971.
Tatt i bruk 1973.
Utedo
Redskapshus oppført tidlig på 80-tallet
Båthavn med opparbeidet båtplass. (ligger innenfor fredningsområdet)

Leieperiode:
Leietiden er 9 år regnet fra 1/2-2005 til 31/1-2014 og opphører uten oppsigelse.
Leietaker har rett til forlengelse av avtalen og kan i rimelig tid før leietidens opphør ta
opp med utleier eventuell forlengelse av leietiden. Utleier står da fritt til å vurdere om
det skal inngå ny leieavtale eller om leiearealet skal tilbakeleveres utleier.

Etter samtale med kommunen settes leietiden til 9 år fordi kommunen har innført
delingsforbud på Store Færder.

I leieperioden kan hver av partene skriftlig bringe avtalen til opphør med 12 - tolv -
måneders varsel.

Utleier har rett til å endre eller bringe avtalen til opphør dersom det blir besluttet at
leieobjektet skal avhendes eller tas i tjenstlig bruk av utleier eller andre offentlige
etater eller bedrifter, eller dersom nye sentrale politiske føringer for alternativ
forvaltning av fyreiendommer skulle gjøre det nødvendig.

Leie:
Leietaker disponerer arealet vederlagsfritt.

Disponering av tomten:
Leietaker plikter å holde tomten vedlikeholdt og i ryddig stand.

Deler av Store Færder er fredet som kulturminne. Båthavnen ligger innenfor dette
fredningsområdet og det påhviler leietaker å følge de bestemmelser som
Riksantikvaren har vedtatt, se vedlagte fredningsvedtak.

Alle utbedringer, tiltak og ombygging innenfor leiearealet skal godkjennes av utleier
på forhånd. Leietaker sørger for tillatelse fra offentlig myndigheter.
Nødvendig tillatelse fra antikvariske myndigheter innhentes av utleier før godkjenning
gis.

Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter som omfatter
leieforholdet som er eller måtte bli innført. Leietaker bærer risikoen for at avtalt bruk
ikke hindres av lov eller offentlig vedtak i medhold av lov. Kopi av brev til offentlige
myndigheter vedrørende leieforholdet eller den aktivitet som drives der, sendes
Kystverket.
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Leietakers ansvar for skade:
Leietaker er ansvarlig for enhver skade på naboeiendommer knyttet til bruken av
tomten og bygg på denne, kai o.l.

Overdragelse av rettigheter etter avtalen:
Hel eller delvis overdragelse av kontrakten er ikke tillatt uten utleiers skriftlige
samtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, uten at det gir leietaker grunnlag
for oppsigelse.

Opphør av kontrakten:
Dersom hytten ikke lenger brukes til ornitologiske formål, må den rives og
leiekontrakten opphører.

Når leieforholdet opphører, har leietakeren rett og plikt til å ta bort bygninger og
andre faste installasjoner som leietaker har på tomten. Utleier kan likevel kreve at det
foreløpig blir stående til sikkerhet for krav som utleier mener å ha. Leietaker plikter å
fjerne løsøre og rydde opp etter seg på tomten.

Dersom fjerning av bygg m.v. vil føre til at verdier går til spille i utrengsmål, kan uteier
kreve å få overta disse etter takst såfremt dette ikke etter forholdene vil være urimelig
overfor leietaker.

Ved opphør av leieavtalen skal riving/flytting av bygninger og rydding av tomt utføres
og bekostes av leietaker.

Verneting:
Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

Annet:
Leietaker forventes å respektere andre leietakeres bruk og utnyttelse av
eiendommen, og oppfordres til på samarbeide med disse der det er relevant.

Signering:
Denne kontrakt er undertegnet i to eksemplarer, hvorav ett til hver ay partene.

,
41/3 (,)s

Teie, 


ited4

Store Færder Ornitologiske Forening

Kopi: Kart m/inntegnet båthavn
Riksantikvarens fredningsvedtak
Vedtekter for foreningen
Brev fra Stavanger Museum av 2/1-1996
Brev fra Fyrdirektoratet av 11/2-1971
Bygningsvedtak fra Tjøme kommune av 1971
Tjøme kommune; Formannsskapssaksvedtak 114/70

Arendal,

‹.
HiWKNÆRKET
Kystverl~mrpt
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_KYSTVERKET
SØRØST

Store Færder Ornitologiske Stasjon
Eikeveien 33
3120 Tønsberg
v/Bjøm Linnehol

Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato
03/2458-7 033 Anne-Mari Berge 17.03.2005

STORE FÆRDER - GNR 35 BNR 1 I TJØME KOMMUNE -
UNDERTEGNET LEIEKONTRAKT

Vi takker for tilsendt kontrakt med underskrift, kart hvor alle installasjonene er inntegnet og
vedtektene for Store Færder Ornitologiske Stasjon.

Vi sender vedlagt deres eksemplar av undertegnet leiekontrakt inklusive alle vedleggene.

Dersom det er aktuelt å kontakte Riksantikvaren med hensyn til tiltak i båthavna som ligger
innenfor det fredede området, så kan vi opplyse at kontaktperson hos oss er Ketil Johnsen,
tit 3 / U19 (3U. Han vil eventuelt ta nærmere kontakt med vernemyndigheten.

Med hilsen

-
Hilae Andresen Anne-Mari Berge
Administrasionssjef

Kopi til: Tjørne kommune, Færder fyr, Havne- og farvannsavdelingen, Ketil Johnsen

Vedlegg: Leiekontrakt inkl vedlegg

EIENDOMSFORVALTNINGEN





Serviceboks625,4809 ARENDAL Telefon: +47 37 01 97 00 intemett www.kystverket.no
Besøksadr.:Kystveien30, Telefaks: +47 37 01 97 01 Bankgiro: 7694 05 08858
4841 ARENDAL E-post: sorost@kystverket.no Org.Nr.: NO 970 348298

Postog e-postbesadressert til KystverketSørøst, ikke til underavdelingeller enkeltperson.
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Store Færder Ornitologiske Stasjon
v/Bjørn Linnehol
Eikeveien 33
3120 Tønsberg

A

Kystverket Sørøst
Serviceboks 625
4809 Arendal Deres ref: 03/2458-5Dato 14.03.2005

Store Færder —Tjøme Kommune Gnr 35 Bnr 1 —Leiekontrakt

Viser til tidligere kontakt vedrørende fredningsbestemmelser på Store Færder og avtale for
den Ornitologiske stasjonen.

Vedlagt signert leiekontrakt mellom Kystverket Sørøst og Store Færder Ornitologiske stasjon.
Stasjonen ser meget positivt på å få dette leieforholdet inn i faste former.

1 forbindelse med tidligere korrespondanse, ble det lagt ved et kart hvor det var inntegnet våre
bygninger/brygge etc. På dette kartet ble det uteglemt 1 solcellepanel, 2 vindmøller samt en
brønn. Disse tingene er plassert utenfor vemeområde A. Vindmøller, solcellepanel og brønn
har eksistert siden midten av 80 tallet. Vindmøllene og solcellepanelet brukes til å drive vår
12 volts elektriske anlegg. På kartet er det også tegnet inn "gammel hytte" Denne tilhører ikke
stasjenen, men er privateid.

Vedlegg:
Oppdateit iegning.
Stasjonens vedtekter.
Signert Leiekontrakt.

Med hilsen

, 61444 1414

Bjørn Linnehol
Leder
Store Færder Ornitologiske Stasjon



STAVANGERMUSEUM
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iNK.S600018
,

Musegt. 16, N-4005 Stavanger
Telefon: 51 52 60 35
Elankgiro:3201.07.04285
Postgiro:0809 5644083
Telefax: 51 52 93 80

Likelydende brev til:
Kystverket
Fylkesmannen i Vestfold
Vestfold fylkekommune
Tjøme kommune

Deres ref.: Vår ref.: Stavanger, 2 . 01 . 9 6

VEDR. STORE FIERDERORNITOLOGISKE STASJON

Voldgiftsretten har i dom av 22.12.95 tilkjent foreningen
Store Færder Ornitologiske Stasjon eiendomsretten til
stasjonen med samme navn. Stavanger Museum har dermed ikke
lengre noe ansvar for eiendom og drift av Store Færder
Ornitologiske Stasjon.

Kopi til: Foreningen Store Færder Ornitologiske Stasjon

ennlig hilsen
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FYRD1REKTORATET
SOMMERROGT. 13, POSTBOKS 9158, OSLO-DEP., OSLO 1

TELEFON: 56 79 70. TELEGRAM FYRDIREKTØREN

POSTGIRO NR. 3600 - BANKGIRO NR. 0629.05.75530 NORGES BANK. OSLO

He=Ragnar Syvertsen
DronningÅsas vei 8 -

3100TØNSBERG

DERES REF. "yAR REF.

KS/EF.Fyrv. 88/71.
DATO

11.2.7

Søknad om etableringav ornitologiskstasjonpå StorS.
FEerder.

Deres brev av 20.12.70.

,yrairektørenviser ll uvenuktvIlLe 1J.v

at en fra Fyr- og merkevesenetsside ikke har noe iMo
at omtaltebygg blir oppførtpå Store'Færder såfremt
de øvrigebygningsmyndighetergir sin tillatelse
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B. Bjørkhaug
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BYGGETILLATELSE

Med dette gis tillatelsetil å påbegynnebyggearbeider på
gnr" 35". ,' brii;-. : I 	 oyn..t.av 0=otolN:inkataw.an. 

i:samsvarmed den Under sak'3°51"71 	 approbertebyggemelding.
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Som ansvarshavendefor arbeidetslovligeog fagmessigeutførelse
er godkjent•
3111altid selv eller ved godkjentstedfortrederskalvære tilstede

under arbeidetsutførelse.

I henhold til bygningslovens§ 97 skal det førestilsynmed
byggearbeidet.

Retningslinjerfor byggekontroller angittpå ba'skidenav denne
byggetillatelse.

BYGGEARBEIDET TILLATES Irm IGANGSATT FØR BYGGETSPLASSERING
ER KONTROLLERTOG GODKJENT:

INGEk ILDSTEDER TILLATES BENYTTET FØR DE ER KONTROLLERTOG
GODKJENT:

INGEN BYGNINGER TILLATES TATT I BRUK FØR VANNOG 110AZIFORHOLD
-T.MkKONTROLLERTOG GODKJENT:

INGEN BYGNING TILLATES TATT I BRUK FØR FERDIGATTEST (INNFLYT-
TNINGSATTEST)FORELIGGER:

Byggetillatelsentapersin gyldighethvis ai,beidetikke'påbegY:
nes innen et år etter tillatelsensutstedelse. Det saamegjelder
hvis arbeidet'innstillesi lengretid enn i år. Innstilles.arbeidet
i lengre tid enn 2 mnd..,må det ikke gjenopptasfør bygningsvesenet
er underrettet:

Denne byggetillatelsesamtbyggemeldingmed approbertetegninger
^Xid.14 41),Als~a ,d1111~~0141~g

Alle meldingersendesgjennomden ansvarshavende.

27119-q1Tjørnebygningsråd,den 


for formannen N.Chr.Furmyr

gmenarSyvortmmn
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UTSKRIFT
av møtebok for
TJØMEBYGNINGSRAD

TJØME BYGNI
TeIelau Tieme n
Formann: Sv. Lersen
BygnIngujel:N. Cu. Funn

anmherm
StoreFmrderornito1ogickest.

v/ Raemar Syvertsen
Dr: Asasvei8
3100 Wensberg

Mote den: t5/3-71

,>ak nr. 96/71

Utskrift er foruten bygherren sends:

Nils ramfjord
Nøttercy

Eiendom: 35/1,Ifterder

Anzvarshavende:RaEnar Syvertsen

Anmelder:

sig
sakengjekter:.Oppførincav ornitologirkstasjcnpå store1:crder.

dpa
..‹,i •

il ,nken er 111kommetmerknad ra Eilrramfjord,Idatter45.
der han påpekarat stasjonaasplasseriag.v1111zge
tilsigtil brcnn og dea eneste båtp1assGom er tilhører

( I

ham.
innsti.114:ag:

Ecrr Nils ramfjordanmodesom å sendeina dokumentersom
viser reti&hettil dan omtaltebåthavn. DygnIngsrådet
vil forta befarine av områdetnå snart,vmrforho1dene
t4Ilaterdet. gVit det er bahov for yterliger*dispensacjon
traefta ema Dem empep.4. 1.wm~mftmGmmk

114/70 wabefålen 621

•••••

Rett uukrift, Tleme, den: 7.)
024

vedrek demekak kan pdidava Ut knav nunaideparcvnerrtet. XIqv n,4 hemascter itrthilt 11/ Tjeff kuninprtki imist 3 lilgerfre
rrok4ie "

„



Pormannskapesaknr. 114/70 .r

Søl%adom oppførin&av hytte for forskning'på StorePerder1 
for indelse med tugletelling.


InterImetyretfor Store Pwrder ornItologIskestasjon,ved
Ragnar Syvertsen,søkerom oppførIngav ornItologlskstasjonpå
Store Pzerder.

Søknad om byggetIllatelsebilagt fotografierer sendt
bygnIngsrådetog oppførtder 1 møte den 19/5 1970,sak nr. 166/70.
ByggetIllatelsengjelderen hytte på ca. 20 kvm, med kalkulert

. verdi ca. kr. 8.000,-+ egenInsats.

Bygningener tenkt etablert som en ornitologisktrekkfUgl-
stasjonsom formeltvil sortereunder StavangerNuaeum og Norsk
braltologiskforenIng.

Met er søkt fyrdlrektoratetom tillatelset1l å oppføredemie
bygningpå StoreYerder og i brev av 28/4 1970 er det meddeltat
det Ikke er noe 1 veien for fra fyr- og merkevesenetselde at det
oppføreeet tilbygg,såfremtbygnIngsmyndIghetenegir tillatelse.

Saken er behandleti Tjermebygningsrådmed følgandevedtak:
"o2dkjnnes.d?rliti:n ikke lengerbrukestil ornitologisk

. . •

BESLUTNING:

.SombygnIngsrådetsvad'taki møte 1915 1970,saknr. 166/70.
Enst.

Lit
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FÆRDER NASJONALPARK —BUDSJETT 2014, MILJØDIREKTORATET

Enkelte av beløpene nedenfor er lagt inn i bestillingsdialogen med SNO (bemerket i parentes).
Flere av de øvrige beløpene berører flere budsjettposter i direktoratet, også SNO —budsjettet.
Vi ber direktoratet om å samordne dette.

Drift 215 000
Styre, rådgivende utvalg mm. 150.000
Båt 15.000
Stimuleringsmidler frivillighet 50.000

Et omfattende frivillig arbeid er et særtrekk ved Færder nasjonalpark.
Gjeimom årene har det vært gjort en stor innsats med skjøtsel av
kulturlandskap, restaurering av historiske miljøer osv. Dette arbeidet
er viktig for lokalsamfunnets «eierskap» til nasjonalparken og det
blir utført arbeid som ville ha kostet store summer, dersom det skulle
vært utført som ordinære betalte tjenester. Det har derfor stor
betydning å sette av et mindre beløp for stimulering av dette viktige
arbeidet. Det representerer også et viktig signal om at frivillig innsats
er velkommen i nasjonalparken.

Oppsyn og veiledning 400 000
Denne posten må bl.a. sees i lys av at vi trenger en ekstra stilling til
oppsyn i nasjonalparken og en naturveileder. Stilling som
naturveileder var opprinnelig satt opp i 2014 —budsjettet, men er nå
frjernet. I en så folkerik nasjonalpark er oppsyn, veiledning og
informasjon særlig viktig, og må prioriteres.

Sommerhalvåret 2014 blir det første året da «feltpersonellet» skal
være synlig med oppsyn og veiledning i nasjonalparken. Færder er
trolig den mest brukte nasjonalparken i landet, fordi den ligger tett
inntil urbane områder og fordi den er et av de aller viktigste
friluftsområdene i landet. Vi vurderer det som svært viktig å være
synlige overfør brukerne av parken i 2014. Summen av
oppsyns/veiledningbehov og skjøtselstiltak kan ikke dekkes med den
SNO —kapasiteten vi har i Vestfold i dag. Vi må derfor gjøre to grep:

Vi setter i gang en samordning av de ulike oppsynstjenestene
i områdene, slik at de på noen områder kan utøve oppsyn på
vegne av hverandre, dels få på plass gode
rapporteringsrutiner, slik at de kan være til hjelp for
hverandre. Dette vil styrke effektiviteten i oppsyn og
veiledning til brukerne.
Det må settes av midler til kjøp av tjenester ut over det SNO
—personellet selv kan utføre. Det har dessuten vist seg at
Skjærgårdstjenesten har fått vesentlig økt arbeidsmengde som
følge av nasjonalparken. En økning av tilskuddet til
skjærgårdstjenesten på kr. 100.000 er inkludert i det oppførte
beløpet (kr. 400.000)






Planlegging av nasjonalparksenter
De to vertskommunene og Vestfold fylkeskommunen har nå satt av
28 mill til bygging av nasjonalparksenter/retaurant på Verdens Ende.
Vi viser også til brev fra ordførere/fylkesordfører til Stortingets
energi- og miljøvernkomite om at arbeidet med nasjonalparksenteret
må videreføres i 2014. Vi har registrert at kommiteen plusset på 2
mill, til planlegging av nasjonalparksentre. Fra tidligere, og det
«rødgrønne» budsjettet, er vi kjent med at nasjonalparksenter på
Verdens Ende har stått «først i køen» for sertifisering av nye
nasjonalparksentre. Dette er en svært viktig sak å få på plass, slik at
planleggingsarbeidet ikke stopper opp (og dermed den lokale
motivasjonen for å fullføre arbeidet).

Det er viktig at sertifiseringsprosessen kan startes i 2014 og at
det kan gis en tilsagnsfullmakt om at staten går inn som leietaker
i bygningen i 2015. Leietid i 2015 vil være maksimalt 50 %, dvs.
annet halvår. Av hensyn til den politiske behandlingen av
invsteringsbudsjettet i kommunene og fylkeskommunen, må
tilsagnsfullmakt fra staten om det statlige leieforholdet i 2015
være på plass innen 27. lanuar.

1 600 000

Aller helst hadde vi sett at det kom på plass en naturveileder i 2014.
Hvis det ikke kan skje, vil det være nødvendig å prioritere en slik
JL1111111g 12015, i iiiknyining tii at itasjonaiparksenteret i iøpet av deue
året kan være klart for innflytting og bruk.

Vi viser for øvrig til en omfattende prosess på dette i 2012 og 2013,
der Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet har vært mye
involveri

Investeringstilskudd til forvaltningsknutepunkt (kontorfloy i
nasjonaiparksenter
Vi viser her til planen for etablering av nasjonalparksenter og
forvaltningsknutepunkt på Verdens Ende i Tjøme kommune.
Tegninger og utdypende informasjon er oversendt både
Miljøverndirektoratet og Miljøverndepartementet tidligere.

2 500 000

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 «uthavner» 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 (liager på lager).

320 000

Supplerende beskrivelse av marin okologi og marinc naturtyper
Vi er særlig opptatt av to forhold.

1.Ved behandling av verneforslaget påpekte Fiskeridirektoratet

350 000



at dokumentasjonen av naturtypene i de dypeste delen av
nasjonalparken var i svakeste laget. Av hensyn til
forvaltningen og ikke minst kunnskapsformidlingen ønsker vi
å styrke dokumentasjonen for denne delen av nasjonalparken.
I og med at 95 % av parken er sjøområder og at
nasjonalparkvernet er sterkt knyttet til det marine miljøet,
finner vi det viktig å kunne formidle kunnskap om dette
elementet på en god måte.

2.De grunne bløtbunnsområdene har en viktig økologisk
funksjon og mange viktige arter veksler mellom å bruke
dypområdene og grunntområdene. Vi har behov for å få
sammenstilt kunnskap om det økologiske samspillet mellom
de ulike delene av det marine miljøet. Grunntvannsområdene
(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.




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 livmiljø. 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. Vi foreslår at det settes av
100 000 til kartlegginger i 2014. Nærmere avgrensning og utforming
av kartleggingen vil skje etter en eventuell tildeling.

100 000

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.

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.

400 000

Skjøtselstiltak (se også bestillingsdialogen)
Dette omfatter rydding og slått på Mellom Bolæren, Steinkloss,
Moutmarka og Sandø (krevende oppgave med å fierne rynkerose
som truer parkens eneste forekomst av rødlistearten kubjelle).

100 000

Uttak av mink som truer sjøfuglkoloniene(se også
bestillingsdialogen)

25 000

Hekkketaksering av sjøfugl (se også bestillingsdialogen) 20 000
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