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Roar J onstang

Bente K. Bjerke
Karen Lie

Pål P. Syse

Sak 8/2016 Godkjenning
av innkalling
Behandling:
Innkalling og protokoll ble godkjent.

og protokoll

fra forrige

møte

Styret ønsker mer informasjon om lysfiske til nesre styremøte. Det bør formidles til Tjøme
kommune om en rekke tilbakemeldinger på at tømmestasjonen for aseptikk ved Verdens Ende
ikke fungerer godt for brukerne. Det bør etableres tømmestasjon for septikk på Østre
Bolæren. Dette bør tas opp med Nøtterøy kommune.
Plan for prioritering
Det bør avholdes

av tiltak etter forvaltningsplan

et felles møte med styretfor

i 2018 tas opp i desembermøtet.

nasjonalparksenteret

i desember.

Sak 9/2016 Referatsaker
Behandling:
Styret tok referatsakene
til etterretning.
Styret viser til felles styremøte med Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
der det fra Hva/er er
fremmet et ønske tilfískerimyndighetene
om enkelte steder å kunne selg fisk og reker direkte
fra båt iferiesesongen.
Færder nasjonalparkstyre
ønsker å slutte seg til dette og ber forvalter
om å samarbeide med Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
om dette initiativet.
Ytre Hvaler bør kontaktes

med tanke på lån av undevannsfilm.

Vedtakssaker
Sak 10/2016

Sykling

og organisert

ridning

i nasjonalparker,

Behandling:
Styret sluttet seg til innstilling fra nasjonalparkforvalter.

Moutmarka

Sak 11/2016
Behandling:

Gbnr.

33/5 - Gåsø

8 - Nøtterøy

- Plassering

Styrer sluttet seg til innstilling fra nasjonalparlgforvalter,
Styret kan i dette spesielle

tilfellet

i konflikt med verneverdier
Sak 12/16
Behandling:

tillegg."

av niinirenseanlegget

kommer

formål.

Informasjonssaker

"Styret tok informasjonssakene
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i tråd med innstilling fra nasjonalparkforvalter.

Ti/ sak b.' Enkelte i styret bemerket at forsiden på nettsiden var for mørk. Kafeens
åpningstider må kunne vises på nettsiden. Det må være en link som viser de andre norske
nasjonalparkene.
Sidene bør ikke ha språkblanding:
tysk og norsk versjon kan ikke ha
engelske overskrifter.
Til sak c: Styret vedtok å bruke årets økonomiske bidrag til kysttorskprosjektet
til å styrke
informasjon ifelt om bestemmelsene i de nye bevaringsområdenegfor
hummer og kvsttorsk.
.Skjærgårdsyenesten
og Morten Skarpås vil bli engasjert til å bistå i dette arbeidet.
Til sak f' Styret ønsker at forvalter tar kontakt med Vestfold fi/lkevkommi/ne for om mulig å ta
et initiativ til Mattilsynet for å få fortgang i næringsmessig høsting og utnyttelse av
stillehavsøsters.

Til sak lt: Styret ønsker

ny kontakt

med Høgskolen

i Buskerud

og Vestfold om bruk av

nasjonalparksenteret.
Til sak i." Styret ber forvalter
ta initiativ til et samarbeid
mellom TNT kontmuitene,
fylkeskommunen,
nasjonalparksenteret
og nasjonalparkforvaltningen
om et digitalt

nasjonalparken

og randsonen

turkartfor

rundt.

Til sakj: Styret slutter' seg til anbefaling fra nasjonalparlçforvalter.
Styret ser verdi i det kan
arrangeres samlinger på tvers av landegrenser med tanke på erfaringsoverføring.
Til sak k: Styret ber forvalter om å ta kontakt med organisasjonen
Ytre Oslofiord for å sjekke
ut om de kunne tenke seg å ta et hovedansvar for midtsommerfest og nasjonalparkdag.
Det
kan i .såJfa/l være aktuelt å tildele organisasjonen
noe økonomisk tilskudd.
Til sak
Styret medlemmerfinner
ikke tid til å delta på nasjonalparkkonferansen
i
november.
Sak 13/2016 Eventuelt
Helhetlig planlegging på Verdens Ende
Styret mener det bør gjennomføres
et årlig møte tidlig på høsten for å sikre en helhetlig
planlegging og samarbeid mellom aktørene ved Verdens Ende. Følgende bør inviteres til et
slikt møte:

-

Tjøme kommune
Fylkesmannen i Vestfold
Veslfold fylkeskommune
Færder nasjonalparksenter
Oslofiordens friluftsråd
Nasjonalparljorvaltningen

Tjøme/Færder

arbeids-

og aktivitetssenter

Styret ser svært positivt på at Tjøme/Færder
skjøtselsoppgaver
i nasjonalparken.
Besøk

fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

vil arbeide

arbeids-

i nasjonalparken

kan påta seg

i desember

har tilbudt seg å besøke de ulike områdestyrene.

Styret vil sette av 2 timer til samtale med Miljødirektoratet

fäfffatwfi
gm/7

med skjøtsel

og aktivitetssenter

den 7. desember.

