FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 22.09.2014
MØTEPROTOKOLL

Tid: 22.09.2014, kl. 1100 —1500
Sted: Tjøme kommune, rådhuset
Tilstede:
Roar Jonstang
Jolm Martiniussen
Per-Eivind Johansen
Monica Hofer Hagen
Arne Magnus Berge

Sak 44/2014 —Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak:
Innkalling og protokoll ble godkjent
Sak 45/2014 —Referatsaker
Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering. Styret ber nasjonalparkforvalter om a tilrettelegge for et
møte mellom Fiskeridirektoratet og nasjonalparkstyret. Det bør vurderes om politiet også bør
delta i et slikt mote.
Styret ønsker å ha etfelles møte med Ytre Hvaler nasjonalparkstyre i løpet av vinteren/vår
2015.
Styret tok også opp spørsmålet om det kan være interesse for å øke antallet frivillige i
nasjonalparken, for eksempel ved skjotselstiltak.
Delegerte saker
Sak 46/2014 —Mellom Bolæren —Færder nasjonalpark —organiserte turer
Vedtak:
Styret tok nasjonalparkforvalters vedtak til orientering.
Sak 47/2014 —Færder nasjonalpark —bekjempelse av rynkerose
Vedtak:
Styret tok nasjonalparkforvalters ved til orientering.
Sak 48/2014 —Skjotselstiltak i Moutmarka
Vcdtak:
Styret tok saken til orientering.

Informasjonssaker marin forvaltning
Vedtak:
St.),Tettok infOrmasjonssakene til orientering. Styret ber nasjonalparkfirvaller om a oppla
JOrberedencledialog med liskerinteressene i nasjonalparken, om okt lokalt an.svarpå de
marine fOrvaltningsoppgavene, proveprosjekt om mer lokalt oppsyn, og scerlig om eventuell
utvidelse av antall hummerfredningsomrader.
Styret er også opptatt av afa en utdyping av el mulig «restaureringsprosjekt» ogfOrslag til en
sonefOrvaltningfir det marine miljoet i nasjonalparken.
Styret her nasjonalparkfirvalter om a rette en henvendelse iii racimennene i iVotteroy og
Tfome om at nasjonalparkslyret tilbyr seg a koordinere arbeidet med eventuell utvidelse av
antall hummerfredningsområder i nasjonalparken. Radmennene bor samtidig varsies om at
nasjonalparkstyret na onsker a sette i gang el samarbeidsprosjekt med Fiskeridirektoratel om
den marine jarvaliningen i Ecelde, nasionalpork.
Styret onsker a hore mer om marint afiuil i neste styremote.

Informasjonssaker —Verdens Ende
Vedtak:
Hvis mulig ser styret fårdeler med at restauranten på Verdens Ende kan apnes,får ferien
2015.
Styret vilfiresla at den offisielle apning av nasjonalparksenteret legges til 2 ars dagenfir
nasjonalparken, den 23. august.

Vedtakssaker:
Sak 49/2014 —gnr./bnr. 53/33 —Falkenstein —Notteroy —Færder nasjonalpark —tilbygg
til fritidsbolig ug etablering av ny brygge
Behandling:
Styret sluttet seg tit administrasjonens innstilling.
Vedtak:
Omsokt utvidelse av,frilidsbolig på holmen Falkenstein, gbnr 53/33 Notteroy
kommune vurderes ikke som «mindre» etter nasjonalparklbrskriftens § 3.1.3.a,
og kan ikke imotekommes som cnnsokt. Styret finner likevel at et mindre tilbygg
på inntil 6 tn2 BYA for etablering av bad/WC kan aksepteres. Rivingav tilbygget
på bathuset tillates ikke gjennomfOrt som omsokt. Hytte mcigis en tradisjonell
tithusfarge, fortrinnsvis dyp rod, oker eller grc't.
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Avgjørelsen kan påklages iii Klima- og miljedepartementet. Klagefristen vil være
tre uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom
nasjonalparkstyret.

Sak 50/2014 —Eventuelt
Guide over Færder nasjonalpark
Vedtak:
Styret ber nasjonalparkforvalter om å få mer konkret informasjon om produktet, herunder
hvilke andre parter initiativtaker ønsker å samarbeide med. Settes opp som sak pa neste
styremøte.
Notat om Østre Bolæren —innspill om videre drift og tilknytning til Færder
nasjonalpark
Vedtak:
Nasjonalparkstyret slutter seg til innholdet i det framlagte notatet og ber
nasjonalparkjbrvalter om a sende notatet over til Vestfild fylkeskommune.
Neste møte
Vedtak:
Nest møte blir 9. desember kl. 1400. Sted: Notterøy kommune, radhuset.
Styret ønsker å utsette det planlagte fellesmøtet med formannskapene i TNT - kommune til
varen 2015.

