
FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 12.06.2014 -
MØTEPROTOKOLL

Tid: 12.06.14 , kl. 1500 —1800
Sted: Verdens Ende, restauranten

Tilstede:
Roar Jonstang
Astrid Gundersen
Monca Hofer Hagen
Per Ove Width
Per- Eivind Johansen (ankom kl. 1600)

Sak 23/2014 —Codkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak:
Innkalling og protokoll ble godkjent.

Sak 24/2014 —Referatsaker
Behandling:
Styret tok referatsakene til orientering.

Sak 25/2014 —Delegerte saker
Vedtak:
Følgende saker behandlet på delegasjon ble tatt til orientering:
26/2014 Sjøfugltelling i Færder nasjonalpark
27/2014 Tillatelse til befaring på Mellom Bolæren
28/2014 Tillatelse til befaring i Moutmarka, beiteseminar
29/2014 Innsamling av invertebrater

Sak 30/2014 —Færder nasjonalpark —båttransport i Ytre Oslofjord
Behandling:
Styret sluttet seg til adrninistrasjonens innstilling, med følgende tillegg: Nasjonalparkforvalter
avklarer sammensetning av arbeidsgruppen sammen medffikesradmannen og rådmennene i
Notteroy og Tjome.

Vedtak:
Styret viser til saksutredningen og anbefaler at det nedsettes en arbeidsgruppe mellom
berorte parter kommunene,ffikeskommunen og representanter for næringsdrivende
med tilknytning til skjærgården). Gruppens oppgave bor være åfireslå en bærekrallig og
stabil transportlosning, primært med tanke på transport knyttet til destinasjoner i Færder
nasjonalpark og tilliggende områder i Oslofforden. Gruppen bør også vurdere hvordan privat
og offentlig sektor kan samarbeide om okonomiske losninger. Transportordningen ma kunne
dekke behovet både iferietiden og i skuldersesongene.

Det bor ifOrste omgang tilstrebes åJå til bedre samspill og utnyttelse av kapasitet hos de
transportorene som allerede er ifjorden. Transporttilbudet iftrietiden bor få en tydeligere
forankring til Tønsberg havn.



';tyret anbdaler at ...-?stiOldffikeskommune lar Initiativ til at arbeid;gruppen kommer i gang
og det sette.s en tidsfrist .fOr arbeldet.

Nasjonalparklbrvalter ayklarer sammensetning av arbeidsgruppen sammen med radmennene
Notteroy og Tiome ogbilkesradmannen.

Sak 31/2014 -- Iosesen 1Pulig flytting av losbordingsfeltet
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens

Vedtak:
l-'cerder nasionalparkstvre slutter veg til den unalelsen som .vendt aktuelle stotsråder
og stortingskomiteer om flytting av losbordingsfellet ved Store Fcerder.
Styret ber om at Kystverkei blir inviterl til et slyremote)Or å redegjore Jbr sine planer
omjOrsterket beredskap rundt nasjonalparkene i Ytre Oslogord

Sak 32/2014 nasjonalparksenter - prosjektplan og sertifiseringssøknad
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Wdtak •
Styrei viser til saksframlegget og siutter seg til det friglige innhold, organisering av
arbeidet og de tidsfrister som erfireslatt. Styret ber om cibli oppdatert underveis, fram
til endelig slyrebehandling av sertifiseringssoknaden.

Sak 33/2014 - Færder nasjonalpark - nettsider
Behandling:

shlitet ..;e? 1!

Vedtak:
Styrei slutter seg til at nasianalparkens nettside legges om slik at den ivaretar kravene
ollendiglOrvaltning og infOrmasjonsbehovel til interessentene i ug rundt
nasjonalparken, de som berores av vediak og alhnenheten.

Sak 34/2014 - Hvalo - Færder nasjonalpark - oppforing av naust
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens

Vedtak:
.k.tedhjemmel i verneforskrifien rærder nasjonalpark § I gis tillatelve til det omsokte
itliakei. tillatetsen gjelder kun i jorhold til naturmangfoldloven og vernejorskriften./Or
naVonalparken. Tiltaket ma ogsa ha godkjenning etter annet relevant lovverk.

OnnfOrinp-en av nauxh,f vkip i tri-W
arbeider skal skje pci en sk.insom mate slik at skade pci naturrniljoei

unngav. •oker er ansvarlig fOr i uthedre ,_eventuelieskad(;.; pci naturmiljoei og
bekome altak.fOr a hindre

:+•()Ia dettur i arbeide; kjent med td/u/ei.N.e:- lKori
cly iifiatelsen xaf eceiv ViVeN' fram hi,is fflen ber t)rn



Tiltakshaver skal kontakte forvaltningsmyndighetenfbr nasjonalparken dersom
det blir behov fbr å endre gjennomfåringen ifbrhold til beskrivelsen eller man
møter ulbrutsette utfbrdringer som kan ha betydning for verneverdiene.

Sak 35/2014 — Mellom Bolæren — Færder nasjonalpark — oppsetting av sauegjerde
Behandling: Styret sluttet seg til administrasjonens innstillling.

Vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Færder nasjonalpark 5s-s3 pkt. 1.3j gir
nasjonalparkstyrel tillatelse til det omsøkte tiltaket. Nøtterøy kommune fårjUllmakt 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.

Sak 36/2014 —F'ærdernasjonalpark —forvaltningsplan og skjøtselsplaner —videre
arbeid
Behandling:
Styret sluttet seg til de foreslåtte prioriteringene for 2014, med følgende tillegg: Arbeidet med
fbrvaltningsplanen og skjøtselsplaner (der utkast og arbeidsnotater foreligger), hør sluttfores
i løpet av april 2015.

Vedtak:
Styret viser til saksframlegget og slutter seg til de foreslåtte prioriteringene for 2014.
Arbeidet medfbrvaltningsplanen og skjotselsplaner (der utkust og arbeidsnotater foreligger)
bør sluttføres i løpet av april 2015.

Sak 37/2014 — Færder nasjonalpark — budsjettforslag 2014
Behandling:
Styret sluttet seg til det framlagte budsjettet, med følgende tillegg: Nasjonalparkforvalter gis
fUllmakt til mindre, løpende justeringer i budsjettdisponeringen.

Vedtak:
Styret sluttet seg til det framlagte budsjettet. Nasjonalparkjbrvalter gis fullmakt iii mindre,
løpende justeringer i budsjettdisponeringen.

Sak 38 — Kartleggingsarbeid — bedret dokumentasjon i nasjonalparken
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Styret viser til det framlagte jørslag og slutter seg til at det gjennomføres fblgende
kartlegginger i
2014:
Insektarter
Sammenstilling av kunnskap om den marine økologien

Sak 39/2014 — Færder nasjonalpark — avtale med Skjærgårdstjenesten om bruk av båt
Behandling:
Styret sluttet scg til administrasjoncns innstilling.
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