FÆRDER NASJONALPARKSTYRE
Styremøte 04.02.14 - møteprotokoll
Sak 1 - Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra 11.12.13
Vedtak:
Innkalling og referatet ble godkjent.

Sak 2/14 —Referatsaker
Referatsak —saker som har vært behandlet av Fylkesmannen
Vedtak:
Redegjørelsen ble tatt til orientering.
Referatsak —saker som kommer til styret
Vedtak:
Redegjørelsen ble tatt til orientering. Sakene fremlegges for styret når forberedende
saksbehandling er fullført.

Sak 3/14 - Eventuelt
Styreleder tok opp spørsmålet om det bør etableres en forening med navn «Nasjonalparkens
venner» .

Sak 4/14 - Store Færder ornitologiske stasjon —leiekontrakt
Vedtak:
Følgende uttalelse oversendes Kystverket:
Færder nasjonalparkstyre viser til Kystverkets henvendelse om fornyelse av leieavtalen
med Store Færder Ornitologiske Stasjon. Nasjonalparkstyret ser meget positivt på
foreningens virksomhet, og anbefaler at leieavtalen fornyes for 9 år som omsøkt.
Siden Store Færder nå inngår i Færder nasjonalpark, foreslås følgende tillegg til
teksten under punkt 7 (disponering av tomten):
«Store Færder inngår i Færder nasjonalpark, og det påhviler leietaker å følge
bestemmelsene i verneforskriften.»

Sak 5/14 - Administrativt kontaktutvalg (sammensetning)
Vedtak:
Færder nasjonalparkstyre oppnevner et administrativt kontaktutvalg med representanter fra
følgende fagområder i Nøtterøy og Tjøme kommuner: arealplan, byggesak, kommunalteknisk
drift, havnesaker og miljøvern.
Kommunene anmodes om å peke ut personene som skal inngå i utvalget.

Sak 6/14 —Budsjett 2014
Vedtak:
Budsjettforslaget som er oversendt Miljødirektoratet, ble tatt til orientering. Ny budsjettsak
legges fram for styret når vi får vite hvor mye som blir tildelt. Det ble tatt opp et spørsmål om
forebyggende uttak av mink i den indre delen av skjærgården, ikke bare i utskjærgården.

Sak 7/14 Prosjekt samordning av oppsyn i nasjonalparken
På et samarbeidsrnøte i januar 2014 (Stavern) mellom ulike oppsynsetater kom det opp et
forslag om å gjennomføre ct prøveprosjekt i nasjonalparken, for bedre samarbeid mellom de
ulike oppsynstjenestene. Fylkesmannen og Politimesteren har hatt et oppfølgingsmøte i saken.
De anbefaler at det innkalles til et felles møte for å lage en felles oppsynskalender for 2014 og
bedre rutiner for samarbeid.
Vcdtak:
Styret slutter seg til at et slikt prøveprosjekt bør gjennomføres.

Sak 8/14 - Møtekalender 2014
Vedtak:
Følgende møtedatoer ble bestemt:
3. april
kl. 14 - 18
12. juni
kl. 14 18
26. juni
kl. 09 —18
Befaring i nasjonalparken, bl.a. Store Færder og Bolærne (varamedlemmer innkalles)
26. august kl. 14 —18
21. oktober kl. 14 —18 (Tjøme)
9. desember kl. 14 —18 (Nøtterøy)

