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FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 03.06.15

MØTEPROTOKOLL

Tid: 03.06.15, kl. 0930 — 1130
Sted: Tjøme rådhus

Tilstede:

Roar J onstang

John Martiniussen

Per-Eivind Johansen

Astrid Gundersen

Monica Hofer Hagen

Sak 9/2015 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

Behandling:
Innkalling og protokoll ble godkjent

Sak  10/2015  Referatsaker

Behandling:

Referatsakene ble tatt til etterretning.

Sak 11/2015 Delegerte saker

Behandling:

Sakene ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker

Forvaltningsplanen for nasionalparken

Behandling:
Styret sluttet seg til planens innhold.

Vedtak:
Styret ber om at planen sendes på høring etter ferien

Autorisering av nasionalparksenteret

Behandling:

Styret sluttet seg til framlagte forslag til tekst fla Tjøme kommune.

Budsjett 2015

Behandling:

Styret sluttet seg til forslag fra nasjonalparkforvalter.



Vedtak:
Styret ber nasjonalparkforvalter vurdere om det kan være behov for et møte med
Miljødirektoratet, tatt i betraktning de trange rammene som er gitt for 2015. Dette gjelder
også mulighet for å dekke merkostnader hos Skjærgårdstjenesten.

Informasjonssaker

Program for åpningen av Færder nasionalparksenter

Behandling:
Det fiamlagte forslaget ble tatt til etterretning.

Vedtak:

Styret ber om en sak der nasjonalparlcforvalter sammen med Tjøme kommune lager forslag til

grensedragning mellom nasjonalparkstyret og driftsstyret for senteret.

Styret ber nas/'onalparkforvalter .sjekke ut om ikke Berntine bør være med på

åpningsarrangementet.

Markering av  2  års dagen for nasionalparken og friluftslivets år i august

Behandling:

Styret sluttet seg til Innspillet fra Oslofiordens Frilufisråd.

Vedtak:
Styret ber om at nasjonalparkforvalter samarbeider med Oslofiordens Friluftsråd om dette

arrangementet.

Undervisningsopplegg ved nasionalparksenteret

Behandling:

Styret sluttet seg til det framlagte forslaget.

Hummerfredningsområder i nasionalparken

Behandling:
Styret sluttet seg til det framlagte forslaget.

o
John Martinussen stilte srwtrsmal ved om det kan være aktuelt også ha
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hummerfredningsområde på sydvestsiden av Tjøme.

Videre arbeid med inforrnasionstavlene

Behandling:

Styret sluttet seg til det framlagte forslaget.

Vedtak:
Styret ønsker å behold en lokal identitet når ny merkevare for nasjonalparkene skal innføres.
Vi bør få beholde tjelden og Færder jyr som vår lokal identitet ved siden ny grafiskprojil.

Videre arbeid med oppsvn

Behandling:

Styret sluttet seg det framlagte forslaget.



Sak  12/2015 Eventuelt
Saksnummer
Vedtak:
Styret ber om at det knyttes saksnummer til alle vedtakssaker.

Møte om Østre Bolæren l l.iuni

Vedtak:

Styret ønsker at nasjonalparkforvalter deltar på dette møtet, så sant det er mulig.

Studietur til Danmark
Vedtak:
Styret ønsker at studieturen til Danmark legges til siste halvdel av september.

Blomst til Einar Erlingsen

Vedtak:

Styret ber forvalter om å sende blomst fra styret til Einar Erlingsen, i anledning hans
sykemelding.

F ELLESMØTE MELLOM NASJONALPARKSTYRENE I YTRE HVALER OG F ÆRDER

NASJONALPARKER

Etter det ordinære styremøtet hadde de to styrene samtaler om felles utfordringer. Følgende
saker var aktuelle for videre samarbeid:

l. Marint avfall  -  samarbeide om felles søknad om lntererreg -  midler

2. Losbordingsfeltet  -  styrene ba de to forvalterne å lage forslag til en felles uttalelse om
losbordingsfeltet i Ytre Oslofjord.

3.  Fiskeriforvaltning — kan det være en ide å lage et felles kurs om fiskeressurser i Ytre
Oslofjord der fiskere, forskere og forvaltere deltar sammen?

4. Transport  — ønskelig å få til en båtforbindelse mellom destinasjoner i de to

nasjonalparkene.

5. Dokumentasjon  -  bør de to styrene samarbeide om å trykke på for mer ressurser til
dokumentasjon av naturforholdene i de to nasjonalparkene?

6. De to nasjonalparkstyrene bør møtes for  å  drøfte felles interesser med visse mellomrom.
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