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FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 05.04.16

Tid: 05.04.16, kl. 14  -  17

Sted: Færder nasj onalparksenter

Tilstede:

Roar J onstang

Bente K. Bjerke

Rune Hogsnes

Karen Lie

Pål P. Syse

Konstituering av  nytt styre, valg av  leder og nestleder

Behandling:

Nytt styre ble konstituert. Roar Jonstang ble valgt som leder og Bente K. Bjerke ble valgt som

nestleder.

På grunn av sammenslåingen av Nøtterøy og Tjøme kommuner i 2018 ble styrets funksjonstid

satt til 2 år. Nytt styre må oppnevnes ny Færder kommune er etablert.

Styrets nyvalgte leder gikk gjennom styrets vedtekter. Styret besluttet at det ikke er behov eget

arbeidsutvalg, slik vedtektene gir anledning til.

Sak 1/2016 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

Behandling:

Innkalling og protokoll ble godkjent.

Sak 2/2016 Referatsaker
Behandling:

Til sak h: Styret ønsker en kompetansedag 2. 9. eller 5.9. om nasjonalparken,

forvaltningsplanen, lovverk og styrets oppgaver og ansvar. Foruten styret er det ønskelig at

vertskommunene, jfi/lkeskommunen, Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet er

representert på denne samlingen.

Sak 3/2016 Oppsummering av høringsuttalelser  -  forvaltningsplan for nasjonalparken

Behandling:

Før styret tar endelig stilling til lysfzske, bes det om at forvalter innhenter mer informasjon

om følgende fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet:

-  Hva er det historiske omfanget av dette fisket, inklusive dagens situasjon ?

-  Hvor mye bifangster tas opp og hva inneholder de  ?

-  Kan lysfisket bidra til mangel på føde for viktige marine organismer i området ?



i.)

T ømmestas/'oner for aseptikk

Styret ber om at det sendes brev fra nasjonalparkforvaltningen om etablering av

tømmestasjoner for aseptikk til eiere av ojjfentlige og private båthavner rundt nasjonalparken.

Avlastende parkering nord på Tjøme

Styret ber om at det sendes brev til Tjøme kommune ang. avlastningsparkering for Verdens
Ende lenger nord på Yjørne, med  k0ZZektz'vtiZkj/mirzg og eventuelt sykkel-utleie.

å*
Styret ber om at det sendes brev til kommurene rundt nasjorahtarkeit, der det inviteres til
samarbeid om en mer aktiv forvaltning av gås. Styret er av den oppfatning at gåsestammen i
nasjonalparken kan reduseres.

Ridesti i ll/Ioutmarka

Styret støttet forvaltningsplanens forslag om etablering av ridesti i Moutmarka.

Sykkel i Moutmarka

Styret sluttet seg til de sykkelveiene som er lagt inn i forvaltningsplanen etter høringen.
Utover dette mener styret at det ikke skal åpnes for mer sykling i Moutmarka, av hensyn til

potensielle brukerkonflikter med turgåere og det sårbare naturmiljøet t området.

Prioritering av tiltak

Styret mener at det årlig fltøst) bør legges firam en prioritering av hvilke oppjølgingstemaer i
forvaltningsplanen som bør gis prioritet og tidsfrister, så langt dette er mulig.

Endelig godkjenning
Etter en siste justering av planen etter .styremøtet bes forvalter om å sende planen over til
lvífiljødirefktoratet for endelig godkjenning.

Sak 4/2016 Bevaringsområder for hummer
Behandling:

Styret sluttet seg enstemmig til det flamlagte forslaget til nye bevaringsornråder for hummer.

Vedtak:

Styret ber om at forvalter tar opp med F iskerídirektoratet innføring av nye teinetyper som
åpner seg etter en viss tid.

Sak  5/2016  Gbnr.  61/4  — Søndre Årøy -  forlengelse av brygge
Behandling:

Styret sluttet seg til innstilling fra nasjonalparlçforvalter.

Sak 6/2016 Budsjett 2016
Behandling:

Styret sluttet seg til det fifamlagte budsjettforslaget fra nasjonalparldorvalter. Styret godkjente
av 50-  75  000 kr. disponeres til «Kysttorskprosjektet» i 201 ó.

Informasjonssaker

Behandling:

Styret tok informasjonssakene til etterretning.



Til  sak d:

Styret ønsker at Fylkesmannen fortsatt utfører støttefunksjonene knyttet til

økonomzforvaltningen.

Sak  7/2016  Eventuelt

Behandling:

Bente K. Bjerke tok opp spørsmålet om etablering av «Nasjonalparkens venner». Bjerke og

nasjonalparlqforvalter inviteres til å komme  med forslag til hvordan et slikt tiltak kan

utformes.
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