
FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 04.03.15
MØTEPROTOKOLL

Tid: 04.03.15, kl. 1400 —1700
Sted: Fylkesmannen

Tilstede:
Roar Jonstang
John Martiniussen
Per- Eivind Johansen
Arne Magnus Berge

Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak:
Innkalling og protokoll ble godkjent.

Sak 2/2015 Referatsaker
Behandling:
Referatsakene ble tatt til orientering.

Styret ønsker åfå til en befaring med formannskapene i TNT- kommunene 26/5, fra kl. 1600.
John Martiniussen og Bjørn Strandli tar seg av planleggingen.

Styret baforvalter om å sjekke muligheten for at TV Vestfold kan lage en kort dokumentar om
åpningen av nasjonalparksenteret den 27.juni.

Styremøtet den 3. juni starter kl. 0900. Ytre Hvaler nasjonalparkstyre inviteres til kl. 1200.

Vedtakssaker:
Sak 3/2015 Delegerte saker
Ingen

Sak 4/2015 Vedtekter for nasjonalparkstyrer og områdeforvaltere
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Nasjonalparkstyret slutter seg til saksutredning og ber om atfølgende ivaretas ved endelig
fastsettelse av ny vedtekt fbr nasjonalparkstyrene og stillingsbeskrivelse for
nasjonalparkforvaltere:
Nasjonalparkstyret må selv kunne fatte vedtak om hvilke sakstyper som kan delegeres
til sin administrasjon, innenfor de rammer som forvaltningsloven og naturmangfoldloven
gir. Det gjelder både spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og § 48.
Miljodirektoratet må være kritisk til omfanget av sine rapporteringskrav. Rapportering ut
over det som er nevnt i saksutredningen, bør ikke skje.



Vedtektene for nasjonalparkstyret må presisere at nasjonalparkstyret har ansvar for å
iverksette et nødvendig samarbeid rundt oppgaveløsningen i verneområdet.
I stillingsbeskrivelsen for nasjonalparkforvalter bør det gjøres tydeligere at oppgaven er
todelt:

Forberede saker for styret
Følge opp styrets vedtak

Sak 5/2015 Færder nasjonalpark søknad om 2 turer med hest og vogn ved Moutmarka
Behandling:

sinttet segtil 7-irlininistrrisfrytens

Vedtak:
Omsøkte turer med hest og vogn via Skåeveien til vannet i Moutmarka gis
dispensasjonfra verneforskriften, med hjemmel i naturmangfoldloven §48.
Det forutsettes at turene finner sted på tidspunkt da marka er tørr, slik at hjulspor ikke
oppstår.

Sak 6/2015 Kommunal planstrategi og kommuneplan 2014 —2014 Nøtterøy —Uttalelse
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:
Uttalelse til saken avgis i tråd med saksutredningen.

Sak 7/2015 Færder nasjonalpark —evaluering av samarbeidsprosjekt om informasjon
og oppsyn i 2014
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens saksutredning.

Informasjonssaker
Behandling:
Styret sluttet seg til deframlagte notatene.

Styret var opptatt av åfå fjernet «bøyehavner», som har utviklet seg over år i nasjonalparken.
Styret var også opptatt av åforhindre annen tilfeldig utlegging av moringer og bøyer, og at
allerede utlagte bøyer søkes fjernet.

Styret er opptatt avfrivilligheten kan få delta i det praktiske forvaliningsarbeidel i
nasjonalparken.

Både innstillingenfra forvalter og orienteringen fra Mie Jørgensen om styringen av
nasjonalparksenteret, understreket betydningen av å ha et profesjonelt styre, enten som en
stiftelse eller et A/S. Styret tok dette til etterretning.

Eventuelt
Vedtak:
Forlaget Media (Einar Erlingsen) engasjeres videre med produksjon av informasjonstavler.



Administrativt kontaktutvalg legges på isfordi eksisterende samarbeidsmøter dekker dette
behovet.

Rådgivende utvalg kalles inn tilførste møte før sommeren. Styreleder ogforvalter deltar.
Styreleder leder møtet. Når styreleder ikke er med, ledes disse møtene avforvalter.
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