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FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 05.04.18  -  PROTOKOLL

Tid: 1400  -  1730
Sted: Besøkssenteret, Færder  nasjonalpark

Til stede:

Roar Jonstang (leder)

Tone Skalpe Bjørnli

Bente K. Bjerke

Richard Fossum

Erik Asmyhr

Cathrine Palm Spange

Maria Elisabet Studsrød

Nell Gaalaas  —  Hansen

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte, valg av leder og

nestleder

Behandling:

Innkalling og protokoll ble godkjent.

Roar Jonstang ble enstemmig valg til leder.

Tone Skalpe Bjørnli ble enstemmig valg til nestleder

Orientering om styrevedtektene og styrets tidligere arbeid ble tatt til etterretning.

Selvbetjeningsportal tas i bruk for utbetaling av møtegodtgjørelse. Forvalter og Ellen Olsen

sender ut info om dette.

Sak 2/18 Referatsaker

Ingen saker

Sak 3/18 Delegerte saker

Ingen saker

Sak  4  Gbnr 24/1 - BurØ - riving og oppføring av nytt anneks

Behandling:

Innstillingen fra forvalter ble vedtatt, med  4  mot 1 stemme.

Det tas forbehold om at Færder kommune bekrefter skriftlig sin tilslutning til saksframlegget.



 

Nasjonalparkforvalter har etter styremøtet mottatt skriftlig bekreftelse fra Færder kommune

om at saksframlegget er i tråd med kommunens vurdering.

Sak  5/18  Gbnr  46/26  - Vassholmen  2  - fasadeendring

Beha nd ling:

Styret sluttet seg enstemmig til innstillinger fra forvalter.

Sak  6/18  Fulehuk fyr - arrangementer med over 50 personer, søknad om godkjenning

Behandfing:

Styret sluttet seg enstemmig til innstillingen fra forvalter.

Sak  7/18  Idrettsarrangementet Soria Moria gjennom Moutmarka til Verdens Ende  2018

Behandhng:

Styret sluttet seg enstemmig til innstillingen fra forvalter.

Sak  8/18  Informasjonssaker

Behandfingz

Styret sluttet seg til utkast til besøksstrategi for Færder nasjonalpark. Forvalter gjør ferdig

utkastet og sender på høring. Høring bør ikke foregå iferietiden. Det vil være hensiktsmessig

å sende saken på høring etter sommerferien. Manus suppleres med noe mer beskrivelse av

samarbeidet med reiselivet. Etter høring legges saken fram for styret, før den sendes over til

Miljødírektoratet for endelig godkjenning.

Det er ønskelig at plastavfall blir et av temaene på fellessamlingen den 14. og 14. juni

(Koster).

Øvrige informasjonssaker ble tatt til etterretning.

Powerpoint presentasjoner sendes ut til styret.

Sak  9/18  Eventuelt

Militær lavtflyving og landing i nasjonalparken

Det har kommet inn klage fra Søndre Årøy om lavtflyving og landing med militært helikopter

på Søndre Ãrøy den 3.4. kl . 1630. Luftstrømmene førte til at et bål spredte seg til

omgivelsene og var nære ved å skape en større brann på Øya. Grunneier er også bekymret

for at sauene vil kaste lammene som følge av den sterke støyen rett ved sauefjøset.

Det er for øvrig registrert en rekke tilfeller av ekstrem lavtflyvning med forsvarets helikoptre

etter at nasjonalparken ble opprettet.

Behandling:

Styret ba forvalter om å  ta  denne  saken  opp med Forsvaret og Miljødirektoratet, med tanke

på å få slutt på Forsvarets ulovlige flyvning i nasjonalparken.

stilt”
T01/s.:,\,.


