FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 03.04.2014 MØTEPROTOKOLL
Tid: 03.04.14, kl. 14.00 —17.00
Sted: Nøtterøy kommune.
Tilstede:
Roar Jonstang
John Martiniussen
Per- Eivind Johansen
Astrid Gundersen
Lissbeth Sundby

Sak 9/2014 —Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak:
Innkalling og referat ble godkjent.
Sak 10/2014 —Referatsaker
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
Styret hadde følgende tilføyelser:
Nr. 3 Administrativt kontaktutvalg
Vedtak:
Styret ønsker at også Tønsberg kommune og Vestfold fidkeskommune skal ha en representant i
administrativt kontaktutvalg. Administrasjonen bes om å be de to organene oppnevne en
representant hver.
Nr. 7 Prosjekt kunnskap og næring
Vedtak:
Styret ber om at det settes opp en informasjonssak på neste styremøte, der prosjektleder for
«Kunnskap og næring» gir pn statusovprvikt for proVektpt.
Nr. 8 Grensemerking
Styret var noe spørrende til at veien mellom Kongshavnsund og hovedhavna pa Østre
Bolæren varforeslått tatt ut av nasjonalparken. Forslaget er fremmet av Fylkeskommunens
administrasjon. Styret valgte å ikke gjøre noe vedtak i saken og ba administrasjonen fOrmidle
dette spørsmalet til Fylkesmannen og Fylkeskommunen.
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Sak 11/2014 - Delegerte saker
Ingen saker
Sak 12/2014 - Eventuelt
Møte med klima- og miljoministeren 4.4.14
Styret gjennomgikk oversendte dokumenter og forberedte inotet med statsråden:
‘,:ak 13/2011 Chnr. 13211 Færder nasjonalpark
Søknad om omlegging av kyststi
Behandling.:
Styret sbatet seg,til administrasjonens

- Mellorn Holæren

Med henvisning til vernejorskrifien for Færder nasjonalpark, naturmangfåldlovens §f 7--12
og vurderingene i saksfremlegget, gir Fcerder nasjonalparkstyre med hjemmel
verneforskrifiens § 3 pkt. 1.3f 1.3 i og 2..3b tillatelse til omlegging av kyststi som omsøkt
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1 Stienforutsettes omlagt som gangsti uten behuv for graveurbeider, sprengning eller
andre tyngre inngrep. Den skal ikke opparbeides som traktorvei.
7. Vegetasjon tillates ryddet for å sikre godlarbarhet, men kun i nødvendig ontfång. Det
søkes å unngå større lovIrcer ogfirutrær. flogstavfall må fjernes godt ut jra
stitra.Qen.
Nøyaktig trasè bestemmes og stikkes ut av ansvarlig person i Nøtterøy kommune
Merking tillates etter anbelalingene i Merkehåndboka 2013. Merking av eksisterende
sti som den nye slien skal erstatte, flernes senest når ny sti og merking er på plass.
Dette gjelder likevel ikke merking av sti til bronsealderrøys på Ravneberget.
.5. Alle som dehar i arbeidei skal være kjeni med innholdet i denne
Kopi av
tillatelsen skal føreligge pci arbeidsstedet
Tiltakshaver skal kontakte forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken dersom
gjennomføringen endrer seg ifårhold til heskrivelsen eller man møter uforutsette
utfordringer som kan ha betydninglor verneverdiene.
Tillatelsen gjelder bare ilorhold til verneforskrifien.for Færder nasfonalpark og
naturmangfoldloven. Andre nødvendige tillatelser, herunder fra grunneier, må
innhentes ,får tiltaket iverksettes.
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljadepartementet innen tre uker etter mottak av
styrets vedtak. Eventuell klage skal være skrifilig begrunnet, og skal sendes til Feerder
nasjonalparkstyre.
Sak 14/2014 —Faerder nasjonalpark —motorferdsel pa Østre Bolæren
Behandling:
Styreleder foreslo noen forenklinger av vilkårene for persontransport og støy/utslipp fra
kjøretøy. Styrete sitmet seg tii dette.
cdtak:
Med henvisning iii verneforskriftenlOr 1,ærder nasjonalpark og naturmangfoldlovens §,§ 7-12
gir nasionalparkstyret med luemmet vernefOrskrifiens S3 pla. 6.4 e og § 4 tillatelse iii
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Tras I:
Frakt av mat/drikke og utstyr til virksomheten i befalsforlegningen og til sjøhuset ved
Kongshavnsund. Personaltransport ifbrbindelse med renhold og vedlikehold av de
samme anlegg.
Transport iforbindelse med tilsyn og renhold av toalettanlegg i Nordbukta.
Transport av gjester og bagasje fra hovedkaia til teltplassen i Nordbukta og til
befalsforlegningen.
Mottak og frakt av personer og bagasje som kommer i land pa kaia i Nordbukta og til
I 990-området.
Trase' 2:
Kjøring iforbindelse med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på
bygninger og lignende, jf § 3 pkt. 6.4 c.
Transport av gjester, bagasje og utstyr til signalstasjonen.
Trasé. 3:
Transport av maierialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger og lignende, jf § 3
pkt. 6.4 c.
Transport fram til inngangen til 75 mm-kanonen med utstyr og materiell til driften som er
for tungt til åfraktes på annen måte.
Tras 4:
Transport av avfall etter hogst og rydding for brenning noen få ganger i året, i tråd med
innhentede tillatelser for vegetasjonsrydding og brenning.
Vilkar:
Tillatelsen gjelder får sameiet Østre Bolæren og fbr en periode på 4 år.
Transporten skal avgrenses til det som er strengt nødvendig for driften av stedet. Det skal
tas hensyn til verneverdier og andre brukere.
Melding om det samlede omfanget av motorferdselen skal sendes forvaltningsmyndigheten hvert år. Eventuelle klager på motorferdselen som sameiet får kjennskap til,
skal også fremgå.
Alle som driver motorisert ferdsel skal være kjent med innholdet i denne tillatelsen. Kopi
av tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet og vises fram hvis noen ber om det.
Avgjørelsen kan paklages til Klima og miljodepartementet senest 3 uker etter mottak av
vedtaket. Eventuell klage skal rettes til Færder nasjonalparkstyre.
Sak 15/2014 Færder nasjonalpark tiltak i regi av utvalgte kulturlandskap 2014
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens irmstilling.
—

—

Vedtak:
Færder nasjonalparkstyre ser det som svært positivt at deler av Færder nasjonalpark inngår i
utvalgte kulturlandskap ijordbruket, slik at nasjonalparken derved kan gjøre nytte av støtte til
skjotselstiltak gjennom ordningen. Styret ser det som viktig at skjørtselstiltakene tilpasses og
samordnes med den Ibrvaltningsmessige skjotsel i nasjonalparken, og så snart som mulig
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jOrankres vedladJorvaliMngsplan og aktuelle skjolseisphmer. Nar delle er pa plass
tiltakene ikke kreve særskilt behandling og tillatelse etter vernejorskedien.
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Med hjemmel i vernefOrskrfflens § 3 pki. 2.3 b og § 3 pkt 4 2 gis tillatelse iii de
omsøkte tiltakene knyttet iii rydding av vegetasj on og restaurering av kulturminner,
meafolgende unntak:
Soknad om rydding av vegetasjon mot sjøen ved den store gamle Gåsoyeika pa
Gasoy tillates ikke. Enlie.rning av denne gjenstaende vegetasjonen kan bidra til
stormbrekk og uheldig uttorking av eika. Gåsoveika er en bul
av stor verdi,
både som nntnrminnP, utvolgt naturtypp og rom attrakvon. HuIP eikPr Pr qprlig
nevnt som viktig vernefOrmål i vernefirskrifien.
Soknaden om nedlegging av dreneringsror i eksisterende groli gjennom strandeng ut
ut sjuert er i
med drerteririgsl'irrbuut
3 pla. 1. , og kun
Dreneringstillaket er i strid med verneformålet og bidrar ikke til å ta vare på
strandenger som naturtype.
Omsøkte tiltak for rydding etter hogst av plantet gran og opprenskning av eksisterende
gruf, lungx gummet truklorvri
pu N'undr( /fruy vurd~.<
ikke 1.1
tillåtelse eller
verneforskriften, og kan gjennomfores som omsola.
Tillakene i vedtakets pkt. 1 vurderes som skjotselstilluk eller lundbruksmessig
der vernelbrskriften åpner fOr motorferdsel etter § 3 pla. 6.3 a, c, og e. Motorferdsel
pa veier i sone A er tillatt etter vernelbrskriftens § 3 pla. 6.3 d. Motorferdsel i utmark
bor likevel begrenses til det strengt nødvendige, kjørespor unngås så langt det er
mulig og eventuelle kioreskader utbedres, If naturmangfOldlovens § 12.

Avgjorelsen kan paklages til Klima- og miljodepurtementei. Klagelristen vil være ire uker
etier ut vedlakel er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Fterder nasjonalparkstyre.
Soknad omflytting av sauegjerde på Mellom Bolæren utsettes til neste styremote, i påvente av
grunneiers vurdering (Notteroy kommune).
Sak 16/2014 —Færder nasjonalpark —organisering av sekretariat
Behandl ing:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

og knutepunkt

Vedtak:
Styret understreker viktigheten av ciistyrets sekrelariat arbeider i neaverk med andre
orgaråsasjoner og myndigheter som har tiiknyrning til nasjonaloarken. Stvrer slutter se.g tii
den organiseringen av sekretariatet og knutepunktet som Fylkestnannen har lagt ril rette for.
Sak 17/2014 —Rerder nasjonalpark
Behandling:
Saken utselles til neste møte.

—rådgivende utvalg —sammensetuing

V edtak:
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Saken utsettes til neste møte
Sak 18/2014 —Færder nasjonalpark —samarbeid om informasjon og oppsyn i 2014
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Styret ser positivt på at det samarbeides tettere om informasjon og oppsyn i nasjonalparken.
Det framlagte forslag til prosjektbeskrivelse er et godt utgangspunkt for det videre arbeid.
Styret ber om at en evaluering legges fram for styret for planleggingen av neste års
oppsynsvirksomhet settes i gang.
Sak 19/2014 —Færder nasjonalpark —nasjonalparksenter —status og veien videre
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Styret slutter seg til den prosessen som er beskrevet i sekretariatets innstilling. Dette arbeidet
forutsetter at Miljodirektoratet bevilger de nødvendige midler til å gjennomføre en slik
prosess.
Sak 20/2014 —Færder nasjonalpark —plassering og utforming av informasjonstavler og
Portaler
Vedtak:
Styret godkjente de forslag til informasjonstavler og forslag til plassering som ble framlagt i
en orientering på møtet. De tre informasjonsportalene i stein plasseres påfølgende steder:
Verdens Ende: Ved lite «Jjellskjær» syd for tusenårsplassen, på andre siden av veien. Plassen
foran portalen gruses slik at den er lett tilgjengelig for alle.
Bolærne: På sletta umiddelbart innenfor hovedhavna.
Tønsberg havn: Pa brygga,.foran havnevesenets bygning.

Sak 21/2014 —Færder nasjonalpark —kulturlandskapsskolen
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Styret slutter seg til innstillingen om å prøve ut en «kulturlandskapsskole» knyttet til Færder
nasjonalpark. Styret ber om at evalueringer som gjennomføres, blir førelagt styret.
Sak 22/2014 —Budsjett 2014
Behandling:
Styret sluttet scg til administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Styret tar budsjettanslaget til orientering og ber om at endelig budsjett legges fram når alle
tildelingsbrev foreligger.
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