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FÆRDER

NASJONALPARKSTYRE

23.03.17 —PROTOKOLL

Tid: kl. 1400 - 1700

Stede: Besøkssenteret

Færder nasjonalpark

Til stede:
Roar J onstang

Bente Kleppe Bjerke
Karen Lie

Pål Syse
Nell Gaalaas - Hansen

Sak 1/2017 Godkjenning
av innkalling
Behandling:
Innkalling og protokoll ble godkjent.

og protokoll

fra forrige

møte

Sak 2/2017 Referatsaker
Behandling:
Styret tok saken til etterretning.
Styret ber om at det settes av kr. 25 000 til engasjement
av Morten Skarpaas
informasjon
og oppsyn medfiskeredskap
i 201 7. Det bør også søkes politiet
begrenset politimyndighet.

til
om

Det er satt av et tilskudd til Skjærgårdstjenesten.
Styret ønsker at
Skjærgårdstjenesten
ved utføre/se av sine kjerneoppgaver
bidrar med
rapportering
til oppsynet i den grad de registrerer fiskeredskap
som kan være
ulovlig satt. Det er ønskelig at Skjærgårdstjenesten
også trekker opp umerket
redskap.
Styret registrerer
at Fiskeridirektoratet,
Region Sør, bare har imøtekommet
deler av de behov som ble framsatt
i eget brev i 2016 og møte i januar 201 7.
Styret vil ta dette opp på høyere nivå i Fiskeridirektoratet.
Styret viser til diskusjonen
i rådgivende
utvalg den 8. mars om marint avfall og
lokal håndtering
avfiskeriavfall.
Styret ber forvalter ta kontakt med rådmannen

i 'ljøme med forespørsel

om å etablere en mottaksordning

for avfall som fanges

opp med jiskeredskaper.
Sak 3/2017 Delegerte
saker
Behandling:
Styret tok sakene til etterretning.
Vedtakssaker
- enkeltvedtak
Sak 4/2017 Færder
nasjonalpark

- søknad

om høsting

av ville bestander

av

stillehavsøsters
Behandling:
Styret sluttet seg enstemmig

til innstilling

fia nasjonalparkforvalter.

Sak 5/2017 Gbnr. 32/25 - Hvaløy - Nøtterøy - etablering
av brygge
Behandling:
Styret sluttet seg enstemmig til innstilling fra nasjonalparkforvalter,
men med
følgende tillegg: «A ifall fra byggearbeidet
må leveres til godkjent mottak».
Sak 6/2017 Gbnr 31/4 —Bjerkøy - Nøtterøy
kommune
materialer
fra sjø til byggeplass
- søknad om forlenget
Behandling:
Styret sluttet seg enstemmig til innstilling fra forvalter.

Sak 7/2017 Ultraløpet

Soria Moria til Verdens

gjennom Moutmarka
Behandling:
Styret .sluttet seg enstemmig

til innstilling

Vedtakssaker
- andre saker
Behandling:
Styret sluttet seg til innstillingene
tillegg:

- transport
frist

Ende - søknad

av

om løpstrasè

fra nasjonalparkforvalter.

fra nasjonalparflorvalter,

men medfølgende

Med henvisning til sak 2 settes' av kr. 25 000 til innieie av Morten Skarpaas til
informasjon

og oppsyn med fiskeredskap.

Styret ber om at arbeidet

budsjettforslag

med informasjonstavler

blir prioritert

i tråd med

fra nasjonalparkforvalter.

Karen Lie påpekte at iriformasjon som brukes i eventuell «tur - app» for
nasjonalparken,
også må være tilgjengelig for andre, fore eksempel
Turistforeningens'
«UT. no».

Styret ser svært positivt
arbeid i nasjonalparken,
T ilskuddfira

på at frivillige
for eksempel

får anledning
til engasjere seg i praktisk
merking av stier og skjøtsel.

styret til .Skjærgårdstjenesten

økes fra 20000 til 3 0000 (se også sak

2/2 01 7).
Sak 8/2017 Informasjonssaker
Behandlingz
Styret ønsker å bli invitert til jfi/lkeskoimminens
seminar 2. og 3. mai på Borge
Hotell om kartlegging
av det marine miljøet ved Bolærne.
S

ret ønsker

å være

re P resentert

gjøre av hensyn til fellessamlingen
Færder nasjonalparker.

P å «Færder

seminaret,

med ledelsen

så lan

i Kosterhavet,
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