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FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 06.12.16  -  PROTOKOLL

Tid: kl. 1200  -  1430

Sted: Færder nasjonalparksenter

Tilstede:
Roar J onstang

Bente Kleppe Bjerke
Karen Lie

Pål Syse

Sak 14/2016 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Behandling:
Innkalling og protokoll ble godkjent.

Styret ønsket også at nasjonalparksenteret etter hvert/år en tydeligere rolle knyttet til
helhetlig forvaltning av Verdens Ende. Forvaltningsp/anen for Verdens Ende bør sendes på
høring til samarbeidspartnere og bør være et dokument som binder samarbeidende parter
sammen.

Styret ber forvalter ta initiativ overfor I/jøme og Nøtterøy:
-  Det bør etableres en tømmestasjonfor båtseptik på Østre og Vestre Bolæren.
-  Det har kommet tilbakemeldinger på at tømmestasjonen på Verden Ende ikkefungerer

godt.

Sak 15/2016 Referatsaker
Behandling:
Styret merker seg tilbakemeldingfra (Jrgctnisasjonen Ytre Oslofjord om at de kan tenke seg å
bidra ved et midtsommerctrrangement i tilknytning til nasjonalparken. Styret registrerer også
at det er flere andre initiativ til arrangementer ogfestivaler fra ulike hold. Styrer ber
forvalter ta kontakt med rådmennene i Nøtterøy og Tjøme ang. midtsoinmerctrrangenflentet og
at kommunene bør ta initiativ til å få oversikt over de ulike arrangementene som er foreslått i
den siste tiden, med tanke på gjennomføring og eventuell koordinering.

Styret ønsker enfortgang i arbeid med innsamling av stilleltavsøsters. Det bør tas initiativ til
et spleiselag mellom nasjonalparken, kommunene og fiillcesmannen.

Styret påpekte at vedtak ikke bør gjøres uten avgrensningi tid, også årstall, jjf vedtak om
motorferdsel på Burø 28.10.16.



Sak 16/2016 Budsjett og prioriteringer  2017
Behandling:
Styret .sluttet seg til det framlagte forslaget. Forslaget legges til grunn ved søknad om midler
til Mil/ødirektoratetjor 201 7.

Sak  17/2016  Informasjonssaker
Behandling:
Styret tok orienteringene til etterretning.

Felles virksomhetsplanjor nasjonalparksenteret og nasjonalparken legges fram på neste
styremøte.

Styret .sluttet seg til forslag/rajfi/lkesmannen at Bjørn Strandlijortsetter som

nasjonalparkfovaltei' i  60%  årsverk etter 1.4.17. Fylkesmannen .stiller til rådighet et 50%
c°(rsverk  i tillegg til Bjørn .Strandli (s tidligere). Pål Otto' Hansen går av med pensjon neste
sommer, men vil kunne påta seg mindre oppdrag etter avtale, etter dette.

Styret tok sakWaiti/egget om lysfiske til etterretning og ber om at det rundt sommeren  201  7
avklares' endelig med  relevante forskertnil/ø, gjennom kysttons/clorosjektet, hvorvidt l ysfiske i
Oslofjorden kan være en trussel j for sild, bris/ing og andrefiskeslctg, bla. den truete
lcysttonsken.

Styret itnderstreket viktigheten av scimarbeidet med Oslofjorclens' Friluftsråd. Aktuelle
.samarbeidssaker i  201  7 kan være «besøksstrategiufor F cerd >r nasjonalpark». utarbeidelse av
turkart og injormasjonstiltak på Østre Bolceren.

Til neste møte legges fram en sak om informasjonstavlcr og in/oknz/tepunkter.

Eventuelt

Styret gir nasjonahJar/dorvitlter fullmakt til å gjøre ferdig en brosjyre om forvaltningen av
Færder nasjonalpark (med utgangspunkt ijorvaltningsplanen).
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