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FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 02.09.2015

MØTEPROTOKOLL

Tid: 02.09.2015, kl 14  -  16

Sted: Grevestua, Mellom Bolæren

Tilstede:

Roar J onstang

John Martiniussen

Per-Eivind Johansen

Lissbeth Sundby

Sak 13/2015 Godkjenning av innkalling og protokoll  fra  forrige møte

Behandling:
Innkalling og protokoll ble godkjent.

Sak 14/2015 Referatsaker

Behandling:
Referatsakene ble tatt til etterretning.

Til sak 14 e: Styret understreket viktigheten av at båttransporten i nasjonalparken, og

Bolærne spesielt, blir forbedret og at almen atkomst til skjærgården også sikres i de
kommunale båthavnene.

Styret ber om reduksjon av gåsebestanden tas opp til vurdering sammen med kommunene.

Delegerte saker

Behandling:

Sakene  I 6/2015, 1 7/2015, 18/2015  og 21/2015  ble tatt til etterretning.

Vedtak:
Til sak 16/2015: Styret er opptatt av å brukefiivilligheten til skjøtsel av kulturlandskapene i
nasjonalparken. Nasjonalparkforvalter bes om samarbeide med Nøtterøy kommune om hvilke
rammer som skal legges til grunn ved engasjement  av  frivillige, herunder håndtering av HMS.

Vedtakssaker

Sak 19/2015 Moutmarka  -  Færder nasjonalpark  -  søknad om arrangement-

nattergalturer

Behandling:

Styret sluttet seg til innstilling fra nasjonalparkforvalter.



Sak  20/2015 Gbnr.  20/1 Steinkloss —— Nøtterøy -  Færder  nasjonalpark  -  disepensasjon

etter verneforskriften  -  flytebrygge

Behandling:
Styret sluttet seg til innstillingen fla nasjonalparkforvalter. Styret ber nasjonalparkforvalter

be om et møte med Nøtterøy kommune for en nærmere drøfling av bryggestørrelse og løsning.
Nasjonalparkstyret imøteser på dette grunnlaget ny søknad om ilandstigningsbrygge på

Steinkloss.

Informasjonssaker

Behandling:

Sakene ble tatt til etterretning.

Vedtak:

Til sak i):
Styret ber nasjonalparkforvalter tilrettelegge en studietur til Ytre Hvaler og Kosterhavet på

senvinteren  2016, eventuelt også en marin nasjonalpark i Danmark.

Under sak j) orienterte Roar J onstang om oppnevning og sammensetning av driftsstyret for
nasjonalparksenteret. Styret gjorde deretter følgende vedtak:

Styret stilte spørsmål om hvordan samarbeidet er tenkt organisert i nasjonalparksenteret og
hvilken rolle nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalter er tiltenkt.

Styret ber om at det nå settes i gang et arbeid med å nedfelle skriftlig hvordan samarbeid
mellom nasjonalparkstyret og driftsstyret for nasjonalparksenteret skal være. Slike
kjøreregler må også lages mellom nasjonahøarkforvalter/nasjonalparkforvaltningen og
driftsleder ved senteret.

Styret er opptatt av å organisere samarbeidet slik at nasjonalparksenteret og nasjonalparken
ikke framstår som to forskjellige ting. De som er knyttet til nasjonalparksenteret må føle
eierskap til aktiviteten isenteret.

Nasjonalparkparkforvalter bør være en del av sekretariatet for driftsstyret.

Sak  22/2015  Eventuelt

Ingen saker.

 


