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IE2 LO\/DATA
Forskrift  om  vern av Færder nasjonalpark,

Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold

Dato FOR-20l3-08-23-l029

Publisert ll 2013 hette  4

lkrafttredclse 23 08.2013

Sist endret

Endrer FOR-2006-06-30-834, FOR-1978-12-15-45, FOR-I978-12-15-46, FOR-1978
~12-I5-47, FOR—1978—l2-15-48, FOR-1978-12-I5-49, FOR-I978-12-15-51,
FOR-1978-l2—15-52,FOR-1978-12-l5—53,FOR—l978-12-15-54, FOR-l978-
12-15-55, FOR—l978-12-15-50. FOR-1978-12-I5-56, FOR-I978-12-l5-4314,
FOR-1978-I2-I5-59, FOR-I978-I2-15-60, FOR-2002-12-13-I525, FOR-
2006-06-30-833, FOR-2006-06-30-839, FOR-2006-06-30-836, FOR-2009-06
-19-747, FOR-2009-06-19-732, FOR—1935—05—24-4257,

Gjelder for Nøtterøy og 'Tjøme kommuner, Vestfold

Hjemmel I.()V-2009—06-I9-I00-§34, LOV-2009-06-I9-100-§35, LOV-2009-O6-19-
l00—§6Z

Kunngjort 29.08.2013 kl. 15.20

Retter

Korttittel Forskrift om vern av l-'ærtler nasjonalpark

Hjemmel: Fastsatt ved kglres. 23. august 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100  om  forvaltning av

naturens mangfold (naturmangfoldloven) §  34jf.  §  35 og § 62. Fremmet av lvliljraverndepartenientet.

§  1. Formål

Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark er åbevare et større naturområde
med representative økosystemer ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på landskap,
naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre

naturinngrep.

F onnålet med nasjonalparken er videre  å  ta vare på;

-  representative økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, herunder arter,

bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser

-  det opprinnelige skjærgårdslandskapet og det marine miljøet, herunder kulturminnene

på land og i sjø

-  et undersjøisk landskap med variert bunntopografi og med stor variasjon i marine

naturtyper herunder âlegraseng, større tareskog, bløtbunnsområder i strandsonen og

skj el lsandom råder

-  viktige naturtyper som kystfuruskog, rik sumpskog og edelløvskog, strandenger og

strandsurnper på østre del av Sandø og Mellom Bolæren

- en lite påvirket kystskog på Vestre Bolæren, som viser en stor grad av variasjon i
utforming og artssammensetning

-  leveomrâder for flere truede arter herunder kammarimjellc, kjempestarr og tlatøsters.

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom
utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, med liten grad av teknisk tilrettelegging.

l sone  A  er formålet å ta vare på naturtyper som hagemark, hule eiker,
naturbeiteniarker, slåtteeilger, tørrenger og strandenger.

I sone  B  er formålet  å  ta vare på livsmiljøet for plante- og dyrelivet, spesielt med
hensyn til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Pâ Lille Rauer er det i tillegg særlig viktig å
bevare den truede arten gul hornvalmue og dens livsmiljø.

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013 -08-23 -1029 03.02 .201 5



Lovdata  -  Forskrift om vern av Færder nasjonalpark, Nøtterøy og Tjøme kommuner, Side  2  av  7

l sone C er formålet å ta vare på et omrâde med særskilt vitenskapelig betydning som
referanseområde og som er egenartet i form av stor variasjon i naturtyper herunder

tangvoller, strandsumper, strandenger, dammer, strandkratt og artsrike tørrenger.  I  tillegg
er området levested for en rekke nasjonalt truede arter av b1.a. karplanter, bcitemarkssopp

og insekter.

§  2. Geografisk avgrensning

Nasjonalparkområdet berører følgende gnr/bnr.:

Nøtterøy kommune:  12/10, 20/1, 28/4l,42,43,67, 31/2, 3l/3,68, 3l/4,67, 31/5,27,
31/25, 31/36, 31/47, 32/l,5,8,13~24,27, 32/2, 32/3, 32/4,12, 32/6,l0, 32/7, 32/9, 32/25,26,
32/28, 32/29, 32/30, 32/31, 32/32, 32/33, 32/34, 32/35, 33/l,7, 33/2, 33/3, 33/4,10, 33/5,

33/6, 33/8, 33/9, 46/26, 49/1, 52/1, 53/17, 53/20, 53/24.3  l, 53/25, 53/33, 54/1, 54/2,
6l/l,2,6, 61/3, 61/4, 61/5, 61/7, 61/8, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/8, 91/5, 92/2,

100/6,132/1, 132/2, 135/l,3, 135/2, 135/4, 135/5,136/1.

Tjøme kommune: l/l, l/4, 1/7, l/42,l08, l/155. 8/31, 16/2, 16/20, 16/55, 24/1,2,  24/3,
24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/1 1, 34/3,8,9,l0,l8,20, 34/5, 35/1, 36/3, 36/4, 36/6,
36/9, 36/1  l, 36/13, 36/14, 36/16, 36/25,26, 36/89, 36/90, 36/101, 37/5, 38/96, 42/15,
42/28, 43/72, 43/73, 43/120, 44/12, 44/44, 44/53, 44/56, 44/61, 44/63, 44/68, 44/69, 44/70,
44/71, 44/72, 44/75.

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 340 km* hvorav ca. 15 km” er landareal.
Grensene for nasjonalparken fremgår av kart datert Miljøverndepartementet, august  2013,
samt detaljkart for Bolærne, Nordre Årøy og Søndre Årøy. Nasjonalparken har tre egne

soner (A, B, og C) med særskilte formål og bestemmelser. De nøyaktige grensene for

nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nøtterøy og i Tjøme kommuner, hos
Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme

gjelder' jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§  3.  Vernebestemrnelser

I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne

sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for  å  ivareta verneformålet.

l. Landskapet og naturmiljøet

1.1 Området er vernet mot inngrep av enhver art, som vegbygging, riving av bygninger,

oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, konstruksjoner,

anlegg eller innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler, brakker og maskiner,

etablering av oppdrettsanlegg, utendørs opplag av båter, gjerding, bergverksdrift,

graving, utfylling og henleggelse av masse, mudring og dumping, påfylling av sand

eller skjellsand på sjøbunnen eller på strender, sprenging og boring, uttak og fjerning

av stein og mineraler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, tilplanting,
bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av brygger, bruer og

klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper 0.1. og bøyelegging av båter.

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i § 3 pkt. 1.1 er ikke til hinder for:

a) Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til

bruksendring. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses

landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.

b) Vedlikehold av stier, skilt, bruer og løyper i henhold til forvaltningsplan, jf.  §  5.

e) Drift og vedlikehold av _jordbruksarealer i sone A. Retningslinjer for drift
fastsettes i forvaltningsplan, jf.  §  5.

d) Vedlikehold av nødvendig gjerding for husdyr etter retningslinjer i

forvaltningsplamjf. §  5.

e) Vedlikehold av eksisterende veier etter retningslinjer  i  forvaltningsplamjf.  §  5.
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t) Utendørs lagring av maskiner og utstyr til bruk i aktiv jordbruksdrift i direkte

tilknytning til drifisbygninger.

g) Bruk og vedlikehold av registrerte låssettingsplasser.

h) Vedlikehold av bygninger og innretninger for allment friluftsliv i henhold til

forvaltningsplamjf.  §  5.

i) Bøyelegging av egne båter innenfor en avstand av maksimalt 80 m fra cgen

brygge eller egen landfast fortøyningsplass. Bøyene kan også benyttes til

midlertidig tortøyning av gjestende båter etter retningslinjer i forvaltningsplan,
jf. § S.

j) Opplag av egne båter inntil 16 fot unntatt i sone B og C. Retningslinjer fastsettes

i forvaltningsplamjf.  §  5.

k) Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.

I) Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert

transport til lands krever særskilt ti1latelse,jf.  §  3 pkt. 6.4 b.

m) Nødvendig istandsetting av eksisterende energi- og kraftanlegg ved akutt utfall.

Ved bruk av motorisert transport til lands skal det i ettertid sendes melding til

forvaltningsmyndigheten.

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

a) Ombygging og mindre utvidelser samt bruksendring av eksisterende bygninger.

b) Tilbakeføring av bygninger og anlegg til et tidligere dokumentert utseende.

e) Gjenopptøring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.

d) Bygging av brygger etter fjerning av eksisterende brygger eller ved samling av

eksisterende brygger i fellesbrygge, oppsetting av bruer og klopper og oppsetting

av fortøyningsfester.

e) Riving av bygninger, anlegg og innretninger og gjenoppføring av nye med
samme størrelse og for samme bruk.

f) Oppføring av nye bygninger, brygger og innretninger for allment friluftsliv i

henhold til forvaltningsplamjf.  §  5.

g) Oppføring av nye bygninger som er nødvendig for jordbruk i sone A, og som

ikke er i strid med verneformålet.

h) Boring etter vann unntatt i sone  B  og C.

i) Oppsetting av skilt og merking av stier.

j) Ombygging og oppsetting av gjerder.

k) Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg

for Kystverket.

1) Oppgradering samt fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking

av linjetverrsnitt for virksomheter innenfor nasjonalparken.

m) Nyetablering av kraftforsyning til eksisterende fritidsboliger etter retningslinjer i

forva1tningsplanen,jf.  §  5.

n) Vedlikeholdsmudring i tilknytning til eksisterende brygger.

o) Etterfylling av sand av samme type som den stedegne sanden på eksisterende

strender.

p) Oppføring av ett båtnaust på eksisterende grunnmur og en brygge jf.

reguleringsplan for Hvaløy vedtatt 25. mars 1974.

q) Utsetting av saltsteirier.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og

tilpasses landskapet.

2.  Plantelivet

2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjonen på land og i sjø, herunder døde busker, trær og ilanddrevet tang og
tare er vemet mot skade og ødeleggelse. Planting og såing er ikke tillatt. Nye

plantearter må ikke innføres.

2.2 Bestemmelsen  i §  3  pkt. 2.1 er ikke til hinder for:

a) Plukking av bær og matsopp,
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b) Plukking av vanlige planter til eget bruk unntatt i en sone på Østre Bolæren jf.

forvaltningsplan  §  5.

c) Skânsorn bruk av nedfalt trevirke til hålbrenning unntatt i en sone på Vestre
Bolæremjf. forvaltningsplan § S.

d) Skånsom vegetasjonsrydding og beplantning rundt fritidsboliger, jf.

forvaltningsplan  §  5.

e) Hogst av ved til eget bruk til fritidsboliger og gårdsbruk på Nordre og Søndre

Årøy i sone A, etter retningslinjer i fowaltningsplan, jf. § 5.

f) Rydding av ilanddrevet tang og tare på mye brukte badestrender, unntatt på

permanente tangvoller,jf. forvaltningsplan  §  5.

2.3 Forvaltningsmyndighcten kan ettcr søknad gi tillatelse til:

a) Rydding av vegetasjon som er til hinder eller vesentlig ulempe for mye brukte

friluftsområder, jf. forvaltningsplan § 5.

b) Rydding av vegetasjon utover det som er tillatt etter  §  3 pkt. 2.2 d, jf.

forvaltningsplan  §  5.

c)Hogst av ved til eget bruk til fritidsboliger unntatt i sone B og C, jf.

forvaltningsplan  § 5.
2.4 Beiting er tillatt. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneforrnâlet ved forskrift

regulere beitetrykket i hele eller deler av nasjonalparken.

3. Dyrelivel

3.1 Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vemet mot skade og

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.

3.2.  Bestemmelsene i  §, 3 pkt. 3.] er ikke til hinder forjakt, fangst og fiske i samsvar med
gjeldende lovverk. Det samme gjelder sanking av skjell til eget bruk.

3.3 Hunder skal holdes i bånd hele året i sone B. l de øvrige delene av nasjonalparken
skal hunder holdes i bånd i perioden l. april til 15. oktober.

Kulturminner'

4.l Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal
ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

lstandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.

5. Ferdsel

5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Forbud mot ferdsel

l sone B er det i tiden fra og med l5. april til og med l5. juli forbud mot all
ferdsel på land og på sjø nærmere enn 50 meter fra land. Dette omfatter også

surfebrett, seilhrett, kiting, paraglider og lignende samt dykkeaktivitet.

Forbudet gjelder ikke for:

a) Ferdsel på land ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfrske.

b) Ferdsel på land i forbindelse med drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.

c) Fortøyning av fritidsbåter på Lille Rauer ved hjelp av akterfeste på østsiden av

bukta i vest, når værforholdene gjør dette nødvendig.

5.3 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift, med unntak av  §  3 pkt. 5.2, er ikke til hinder for

organisert turvirksomhet så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Organisert ferdsel og ferdselsforrner som kan skade naturmiljøet må ha tillatelse

av forvaltningsrnyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplanen, jf. § 5.
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5.4 Telting

Oppsetting av lelt er forbudt på Ruseodden på Østre Bolæren, på Sandø og Østre
Bustein, og i sonene  B  og C. Forbudet gjelder ikke telting på Lille Rauer og Hoftøya.

5.5 Bålbrenning

a) Bålbrenning er kun tillatt i anlegg laget spesielt for dette, eller på løsmasser uten

vegetasjon.

b)Brenning av avfall etter hogst og rydding i forbindelse med tiltak etter § 3pkt.
2.2 d, pkt. 2.3 a og b kan skje iht. forvaltningsplan, jf.  §  5.

Bålbrenning må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det

forårsaker skade. l hele nasjonalparken er bruk av grill direkte på underlaget forbudt.

5.6 Sykling og bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er kun tillatt på veier. Det kan i

forvaltningsplan fastsettes traseer, stier og områder som er godkjent for slik bruk, jf.

§ 5.  I  sone C er ikke-organisert bruk av hest kun tillatt på veier, samt trasecr som er

godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen, jf.  §  S.

5.7 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved
særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

5.8 Omlegging av stier

Av hensyn til natumiiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge

om eller kreve fjernet merking av stier.

5.9 Bestemmelsene i § 3 pkt. 5 gjelder ikke for ferdsel i forbindelse med gjennomføring
av inilitær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, akutt
forurensning-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Motorferdsel

6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel til lands, på is og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt.

6.2 Forbud mot motorferdsel i sjø

a) Bruk av vannseooter er forbudt.

b)l sone B er det i tiden fra og med l5. april til og med l5. juli forbud mot all

motorferdsel på sjø nærmere enn 50 meter fra land.

C) Miljødirektoratet kan ved særskilt forskrift innføre bestemmelser om

fartsregulering på sjøen i nærmere angitte deler av nasjonalparken.

6.3 Forbudet i pkt. 6.l og 6.2 er ikke til hinder for:

a) Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i

ambulanse-, politi-, brannvern-, akutt forurensning, rednings- og

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver

som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

b) Forsvarets nødvendige lavtflyging i perioden f.o.m. l. oktober t.o.m. l. april.

c) Motorferdsel på innmark i forbindelse med drifl av jordbruksarealer i sone A.

d) Motorferdsel på veier i sone A og C som er godkjent for dette i forvaltningsplan,

jf.  §  5.

e) Nødvendig motorferdsel i utmark i tilknytning til jordbruksdrift i henhold til
forvaltningsplan, jf.  §  5.

t)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke eller skadde bufe i

medhold av lov om dyrevelferd. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde

dyret er lokalisert. Kjøretøy som blir benyttet skal være skånsomt mot
markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for vemeområdet før
kjøring.

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av Kystverkets

anlegg.
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6.4 F orvaltningsrnyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

a) Øvelseskjøring og øvelsesflyvning til formål som nevnt i pkt. 6.3 a.

b) Nødvendig kjøring for tiltak etter  §  3. pkt. l.2 m og 1.3 l.

e) Motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og
byggearbeid på bygninger, brygger og lignende.

d) Motorferdsel i forbindelse med vedhogst iht.  §  3 pkt. 2.2 e og 2.3 e.

e) Motorferdsel på snødekt mark eller langs eksisterende traktorvei og lignende for

varig forflytningshemmede til egen hytte i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5.

t) Bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget

eller luftfartøy for uttransport av felt elg eller hjort.

7. Forurensing

7.1 Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke
naturmiljøet er forbudt.

Det er forbudt å tømme kloakkvann i sjøen.

7.2 Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly og lignende er forbudt.

Forbudet gjelder ikke motordrevne hageredskaper i tilknytning til fritidsboliger

innenfor nasjonalparken.

7.3 Bestemmelsen  i  pkt. 7.1 er ikke til hinder for bruk av gjødsel, kalk og

plantevernmidler som ledd ijordbruksdrift i sone A i henhold til forvaltningsplan, jf.

§  5.

§  4. Generelle díspemrasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. jf.

naturmangfoldloven  §  48.

§  5. Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning,
skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av

Miljødirektoratet.

§  6. Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan
iverksette tiltak for  â  opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstand som er formålet

med vemet,jf. naturmangfoldloveri  §  47.

§  7. Forvaltningsmymlighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter

denne forskriften.

§ 8. Rådgivende utvalg

Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§  9. ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves følgende forskrifter og
bestemmelser:

https:// lovdatano/dokument/ MV/ forskri ft/201  3 -08-23 -1029 03.02.2015
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- Forskrift 30. juni 2006 nr. 834 om vern av Ormø -- Færder landskapsvernområde,

Nøtterøy og 'Tjøme kommuner,

-Forskrift 15. desember 1978 nr

kommune, Vestfold.

- Forskrift 15. desember 1978 nr

Nøtterøy kommune, Vestfold.

- Forskrift 15. desember 1978 nr.

Nøtterøy kommune, Vestfold.

- Forskrift 15. desember 1978 nr.

kommune, Vestfold.

-Forskrift 15. desember 1978 nr.

Nøtterøy kommune, Vestfold.

- Forskrift 15. desember 1978 nr.

kommune, Vestfold.

-Forskrift 15. desember 1978 nr.

Nøtterøy kommune, Vestfold.

-Forskrifi 15. desember 1978 nr.

Nøtterøy kommune, Vestfold.

-Forskrift 15. desember 1978 nr.

Nøtterøy kommune, Vestfold.

-Forskrift 15. desember 1978 nr.

Nøtterøy kommune, Vestfold.

- Forskrift 15. desember 1978 nr.

Nøtterøy kommune, Vestfold.

-Forskrift 15. desember 1978 nr.

kommune, Vestfold.

-Forskrift 15. desember 1978 nr.

Tjøme kommune, Vestfold.

-Forskrift 15. desember 1978 nr.

kommune, Vestfold.

- Forskrift 15. desember 1978 nr.

Vestfold.

- Forskrift 13. desember 2002 nr
Nøtterøy kommune, Vestfold.

- Forskrift 30. juni 2006 nr. 833
Nøtterøy kommune, Vestfold.

-Forskrift 30. juni 2006 nr. 839

kommune, Vestfold.

-Forskrift 30.juni 2006 nr. 836
kommune, Vestfold.

- Forskrift 19. juni 2009 nr. 747
kommune, Vestfold.

-Forskrift 19. juni 2009 nr. 732

kommune. Vestfold.

Vestfold.

. 45 om fredning av F jærskjær naturreservat, Nøtterøy

. 46 om fredning av Selskjærene naturreservat,

47 om fredning av Østre Klauver naturreservat.

48 om Jenseskjærene naturreservat, Nøtterøy

49 om Kultane og Skarvesetet naturreservat,

51 om fredning av Tova naturreservat, Nøtterøy

52 om fredning av Store Rauer naturreservat,

53 om fredning av Hellesholmen naturreservat,

54 om fredning av Midtre Bukkholmen naturreservat,

55 om fredning av Rønneskjærene naturreservat,

50 om fredning av Garnholmen naturreservat,

56 om fredning av Leiestein naturreservat, Tjøme

4314 om fredning av Melleskjæreiie naturreservat,

59 om fredning av Langøya naturreservat, Tjøme

60 om Knappen naturreservat, Tjøme kommune,

. 1525 om fredning av Vestre Bolæme naturreservat,

om fredning av Østre Bolæren plantefredningsområde,

om fredning av Østre Bustein naturreservat, Tjøme

om fredning av Moutmarka naturreservat, Tjøme

om fredning av Lille Rauer naturreservat, Nøtterøy

om fredning av Hoftøya naturreservat, Tjøme

- Fuglelivsfrcdning Store Færder ved Kongelig resolusjon 24. mai 1935 nr. 4257.

- Fuglelivsfredning Færder fyr v

https:// lovdata.no/dokument/MV/forskrift/ 20  I  3-0 8-23- 1 029

ed Kongelig resolusjon 24. mai 1935 nr. 4257.
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VEDLEGG 3: OPPSUMMERING AV FORESLÃTTE TILTAK I

FORVALTNINGSPLANEN

Tiltaksoversikten er hentet fra «blå bokser» iforvaltningsplanen men det er

gjort redigeringsmessige endringer, slik at samme tiltak ikke går igjen flere

steder.

 



Generelt

0 Samarbeide aktivt med andre offentlige og private aktører forå nånu-\. w

forvaltningsmålene

0 Formidle informasjon om vernebestemmelser, retningslinjer og natur~

og kulturverdier til aktører og brukere av området.

Forurensning, forsøpling og støy

    

I; . II _ I . I I . I. _ .I

I I. I .I I . I . . ., I .

SI . ., I . I

0 Bidra til å videreutvikle renovasjonsordningen i området gjennom

Skjærgårdstjenesten.

0 Innarbeide den kommendeforvaltningsplanen for Vannregion Vest-Viken

i kunnskapsgrunnlaget for nasjonalparkforvaltningen.

0 Delta i et eventuelt EU—prosjekt om marintr avfall.

0 Bidra til at det tas hensyn til områdets nasjonalparkstatus i forebyggende

arbeid mot akutt forurensning.

0 Bidra til at tømmestasjoner for båtseptik etableres i nasjonalparkens

randsoner

 



Fiske

0 Ulovlig fiske skal bekjempes gjennom effektivt oppsynssamarbeid og

informasjon.

0 Utrede flere bevaringsområder for marine organismer (hummer)

sammen med Fiskeridirektoratet og fiskernes organisasjoner.

0 Utvikle kurstilbud til lokale fiskere og forvaltere om marin økologi og

forvaltning av marine ressurser.

0 Fjerne innretninger som er i strid med nasjonalparkens formål og som

kan skade yngle, oppvekst og oppholdsområder for marine organismer,

fugl og pattedyr, eks. tekniske innretninger, ulovlige flytebrygger,

moringer, bøyehavner.

Bruk og restaurering av kulturlandskap (  se også vedlegg 4)

0 Tilby årligeekurs til grunneiere, frivillige og andre interesserte gn__

kulturlandskapets driftshistorie og i skjøtsel av historiske kulturlandskap

(«kulturlandskapsskolen»). Lage en utstilling om historiske

kulturlandskap i nasjonalparken på Østre Bolæren.

0 Formidle informasjon til beiteaktører om beitegrunnlaget og ønskelige

beiteregimer på de ulike øyene/delområdene.

0 Tilby gårdbrukerne i skjærgården å delta i ulike skjøtselstiltak for å skape

et bredere næringsgrunnlag.

0 Tilby frivilligheten i å delta i skjøtselsarbeid på de ulike øyene. Dette må

skje i samråd med grunneierne.

0 Bistå med frakt av beitedyr gjennom Skjærgårdstjenesten.

0 Overvåke utviklingen av verdifulle natur- og kulturkvaliteter i områder

som beites og slås, jf. kapittel 4.

Annet uttak av naturressurser
F _  H  . E . I l .  l.  .  .l

0 Kartlegge hvor det har vært tatt ut stein til Slottet og andre nasjonalt

verneverdige bygninger. Vurdere hvor restaureringsstein til disse

anleggene eventuelt kan tas ut.

0 Jaktpå sel bør så langt det er mulig søkes gjennomført i vintersesong og

tidlig vår.

0 Mindre badestrender l skjermede områder bør kartlegges i samarbeid

med hytteierne.

0 Overvåking av jakttrykk og besta ndsutvikling av ærfugl bør prioriteres.



0 Graving og uttak av rullestein er registrert flere steder i nasjonalparken.

Skader i verneverdige rullesteinforekomster bør restaureres. Det bør

følges opp gjennom oppsyn oginformasjon til brukerne.

- Eventuelle konflikter mellom rydding av tang og forekomst av

rødlistearter på mve brukte badestrenger, bør kartlegges.

 
Reiselivsnæring

II .I.I I I' .I..
I I I. . . I I _

0 Informere reiselivsaktører om miljøsertifiseringsordninger. Vurdere et

eget kursopplegg for Færder nasjonalpark.

0 Invitere representanter for reiselivsnaeringen til å delta i det rådgivende

utvalget for nasjonalparken.

0 Bidra til etablering av et Samarbeidsforum for reiselivsnæringen.

0 Bidra til utarbeiding av en kunnskapsbasert og bærekraftig

reiselivsstrategi for nasjonalparken.

   

0 Kanalisering av reiselivsaktiviteter som kan virke negativt på naturverdier

og andre brukere, vekk fra sårbare områder gjennom fysisk

tilrettelegging og håndheving av verneforskriften.



Motorferdsel

0 Skape forståelse for bestemmelsene om motorferdsel  i  nasjonalparken

gjennom informasjon og oppsyn. Dette omfatter både verneforskriften

og annet relevant regelverk.

    

Hytter og andre bygninger

0 Vurdere og klassifisere bygningsmassen i nasjonalparken mht.

verneverdi.

0 Etablere og videreføre egnet bruk av beva ringsverdige offentlige

bygninger.

    

Infrastruktur og andre tekniske inngrep
F .II I I I . I.. .I

I I I

aktueHe—al~et¢¥e+*—.

0 Det bør gjennomføres en kvalifisert utredning om hjemmelsgrunnlag for

eventuell fjerning av moringer m/bøyer og «bøyehavner» som var

etablert før opprettelsen av nasjonalparken, og som er lagt ut uten

forutgående søknad og godkjenning. Havnevesenet, kommunene og

nasjonalparkforvaltningen bør samarbeide om dette. Dersom man

kommer fram til et hensiktsmessig hjemmelsgrunnlag og

ansvarsplassering, bør målet være å fjerne slike innretninger.

Tiltak i nasjonalparkens randsone

0 Kommunene og fylkeskommunen bør utrede hvordan parkering i

randsonen og båttransport i nasjonalparken best kan tilrettelegges.

0 Kriterier for landskapsmessige hensynsregler i nasjonalparkens

randsoner bør innarbeides som retningslinjer i kommunale og

fylkeskommunale planer.

Forskning, formidling og undervisning
_ E I I I I .I _ I I.

I I.I . I . I I _

0 Formidle kunnskapsbehov i nasjonalparken til universiteter, høyskoler og

forskningsinstitusjoner med sikte på samarbeidsprosjekter som kan være

til nytte for forvaltningen av området.



l

v Veilede  og informere lokale og regionale skoler og leirskoler i forhold til

deres bruk av nasjonalparken i formidlings- og

undervisningssammenheng.

v Gjøre kunnskap om nasjonalparken tilgjengelig for organisasjoner, skoler

og privatpersoner som ønsker å drive formidling.

v Bidra til ¥yideref¢reing av Skjærgårdstjenestens miljødager for skolene i

den utstrekning sikkerhetsreglene til sjøs gjør det mulig.

v Bidra til å v¥idereføre den kulturelle skolesekken på Mellom Bolæren.

v Bidra til å Vvidereføre Oslofjordens Friluftsråds innsats.

Skjøtsel av naturkvaliteter  (  se også vedlegg 4)
. ., . . _ . ..

 

Gjennomføre skjøtselstiltak i

samsvar med skjøtselstiltakene  i  vedlegg 4.

v Gjennomføre skjøtselstiltak
F lo‘. 'WM 0.' I. .l. F l l HI

genressurssenteri samsvar med innspill fra Norsk genressurssenterlse

vedlegg 12)
_ E l  . l .. I l _

v Kartlegge beitegrunnlaget i Moutmarka.

v Formidle informasjon til beiteaktører om beitegrunnlaget og ønskelige

beiteregimer på de ulike øyene/delområdene.

v Fjerne rynkerose der den truer verdifulle naturtyper og rødlistearter, jf.

også vedlegg 8.

v Utarbeide og gjennomføre et program for å fjerne mink fra hekkeholmer

for sjøfugl i områdene Store Rauer - Fulehuk (Nøtterøy) og Store Færder

- Tristein/Færder fyr (Tjøme),  se vedlegg 11)

Forvaltning av kulturminner

v Forvaltningen av kulturminnene i nasjonalparken skal følge oppdatert

statlig veiledning for hvordan dette skal gjøres, samarbeidsrutiner osv.

 

v Bidra til å dokumentere den tyske leiren og gravplassen for russiske

krigsfanger p_å Mellom Bolæren.

v Bidra til å lékontrollregistrere kulturminner i sjø.

v Bidra til Kkontroll- og  nyregistrering av enkelte arkeologiske

kulturminner på land.

v Bidra til å gGjennomføre verdivurdering og tilstandsbeskrivelse av

antikvariske bygg og anlegg.



Bidra til å Ggjennomgå de viktigste verneverdige, nyere tids kulturminner

utenfor sone A.

Bidra til Foreslå skjøtselstiltaleferfl prioriterte kulturminner og

kulturmiljøer, både fredete  og andre. Gjennomføre skjøtsel på grunnlag

av planene, `lf. vedlegg 6.

Bidra til Pprioritereing av hvilke kulturminner som bør overvåkes, og

iverksette overvåking.

Bidra til Ggjennomføreing av kurs og annen opplæring for å sikre at

Skjærgårdstjenesten og andre aktører har kompetanse til å utføre

skjøtsel av aktuelle kulturminner.

Dele kunnskap og opplevelser om kulturhistorien i nasjonalparken basert

på et kvalitetssikret utvalg kulturminner og kulturmiljøer, jf. også kap. 3.9

og 4.5.

Bidra til arbeid med skjøtselsplan for ID 176887 fangeleir og ID 159642

gravplass på Mellom Bolæren.

Friluftsliv, Sgkjøtsel og drift av sikrede friluftsområder (se også vedlegg ÅLeg-S)

l.

l.

Bidra til vvidereføre-iggog styrke-styrking av Skjærgårdstjenestens

arbeid med skjøtsel og drift av friluftsområdene i nasjonalparken i

henhold til tjenestens vedtatte mål og driftsplaner.

 Videreutvikling av skjøtselskompetansen i

Skjærgårdstjenesten gjennom kurs og annen opplæring.

Bidra til å Egtablere tilrettelagte bålplasser på de mest brukte stedene i

nasjonalparken.

Merke viktige turstier.

Fjerne plantet gran i offentlige friluftsområder.

Oppfordre kommunene til å utrede merking av flere grunner og skjær i

området av hensyn til småbåttrafikken.
Oppfordre kommunene til å gjennomgå adferdsreglene etter friluftsloven

som tidligere er innført på flere øyer.

Bidra til at forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftsområder blir i tråd

med overordnede føringer som er gitt gjennom nasjonalparkvernetfl

offentlige friluftsområder innenfor nasjonalparken bør ha en godkjent

forvaltningsplan etter mal fra Nliliødirektoratet.

Bidra til at fartsgrensene i området gjøres kjent og overholdes, blant

annet gjennom informasjon og oppsyn.

Det bør etableres en padleled  i  nasjonalparken med enkle

overnattingsmuligheter.

Kystledhytte etableres på Færder fyr.



Den søndre hytta på Hoftøya vurderes som overnattingsbu i tilknytning

til kystleden, eventuelt padleled.

Årlig telling av ferdsel i l\/loutmarka/Verdens Ende er ønskelig. En bedre

stiforbindelse mellom Verdens Ende og Moutmarka bør prioriteres.

Økt utsetting av hvilebenker bør vurderes av friluftsmyndighetene.

Friluftslovens bestemmelser om telting bør overholdes og følges opp av

oppsynet i nasionalparken, der ikke særlig regler om utvidet telting er

innført.

Informasjon og veiledning

Bidra til Egtablereipgfl et-informasjonssentere_t for nasjonalparken

(nasjonalparksenter).

Etablere et informasjonstilbud knyttet til informasjonsportalene

Tønsberg havn (bl.a. dampskipet Kysten) og Østre Bolæren.

Samarbeide med Ytre Hvaler nasjonalpark og Kosterhavets nasjonalpark

om informasjon.

Utarbeide informasjonsplakater. Prioritert rekkefølge:

Verneområdeplakat 1, Verneområdeplakat 2, Lokalplakater.

Bidra til Egtablereing av 2 snorkelleder med nedsenkede

informasjonstavler, ved Verdens Ende og Bolærne.

Velge ut andre innfallsporter (båthavner etc.) og sette opp

informasjonsskilt ved disse.

Velge ut lokale informasjonspunkter i selve nasjonalparken. Fjerne gamle

informasjonsskilt og sette opp nye.

Bidra til 1.-,1gtarbeidels_efl et opplegg for naturveiledning i

nasjonalparken.

Informasjon om nasjonalparken bør settes opp ved alle kystledhvtter i

området.

 
Ytterligere styrking av kunnskapsgrunnlaget

Supplere kunnskapen om geologiske verneverdier gjennom

systematisering av eksisterende dokumentasjon og nyregistreringer.

Supplere kunnskapen om verdifulle naturtyper, både kulturbetingede og

andre, gjennom ytterligere kartlegging.



Supplere kunnskapen om rødlistearter gjennom ytterligere kartlegging,

spesielt innenfor sopp, karplanter og insekter.

Supplere kunnskapen om marine verneverdier, spesielt i dype hard- og

bløtbunnsområder.

Bidra til å styrke kunnskapen om forurensning og forsøpling, bl.a.

virkningen av mikroplast for dyre- og planteliv og menneskers helse.

Overvåking

Bidra til å Egtablereing av et felles overvåkingsprogram for de tre

nasjonalparkene i Ytre Oslofjord der vannkvalitet, marin økologi, marine

naturtyper og vesentlige verneverdier inngår.

Besøksstrategi

Færder nasjonalpark og tilknyttet aktivitet i randsonen sertifiseres som

«Bærekraftig reiseliv»

De mest brukte havnene og badestrendene i randsonen sertifiseres med

«Blått flagg».

Prioriterte områder for tilrettelegging og tiltak (se kap. 6.2) og aktuelle

tiltak innarbeides i kommunale og fylkeskommunale arealplaner og

tiltaksplaner.

Verdens Ende og Færder nasjonalparksenter tilrettelegges tungt for

profesjonell informasjon og opplevelse. Dette kan bli landets mest

besøkte nasjonalparksenter.

Reiselivsnæringen skal være representert  i  nasjonalparksenteret,

sammen med de viktigste aktørene i forvaltningen av nasjonalparken og

driftsansvarlige for nasjonalparksenteret. Samarbeid om informasjon og

tilrettelegging blir viktig i dette fellesskapet;

—Det skal utvikles en nv nettside for nasjonalparken og besøkssenteret der

tilbud om opplevelser, overnatting, servering osv. kommer tydelig fram.

Et GPS basert «sømløst» informasjonsystem bør utvikles;

nasjonalparksenteret, internett, sosiale medier, QR- koder ute i terrenget

osv.

Bruk av dampskipet Kysten som informasjonsportal for nasjonalparken

bør utredes

Bruk av en sjøbu på Østre Bolæren som informasjonsportal for

nasjonalparkens bosettingshistorie og historiske kulturlandskap, bør

utredes.

Produksjon og oppsetting av informasjonstavler av god, flerspråklig

kvalitet gis prioritet. Bruk av QR koder eller Iignende bør utvikles i tillegg.



Overvåking av sårbare naturtyper og arter følges opp gjennom oppsyn_og_

overvåking. Etter noen års erfaring med drift av nasionalparken, bør det

vurderes om dagens sikring av sårbare elementer og kanalisering er

tilstrekkelig for å ivareta områdets miliøkvalitet.

Det er utdannet ca 60 nasjonalparkverter knyttet til Færder nasjonalpark.

Mange av disse kan brukes til informasjon og guiding i parken.

Nasjonalparkvertene bør tilbys oppdateringskurs med jevne mellomrom.

Samarbeid om oppsyn og overvåking prioriteres slik at nasjonalparkens

ressursgrunnlag ikke brytes ned.

Det bør opprettes et samarbeidorgan som kan påta seg koordinering og

pådriverarbeid knyttet til besøksstragegien og reiselivsaktivitet knyttet til

Færder nasjonalpark.



VEDLEGG  4

SKJØTSELSTILTAK l KULTURPÅWRKEDE OMRÅDER

i

 



Forkortelser  i  tabellene:

UKL: Utvalgt kulturlandskap

RMP: Regionalt miljøprogram

SNO: Statens naturoppsyn

OF: Oslofjordens friluftsråd

SFOS: Storre Færder ornitologiske stasjon

FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK l FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: ORMØY

Ref. skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2012-3 ,2012-30 og Kulturlandskapssenteret i Telemark 2011:

Beiting i skjærgården

Nr Tiltak Skjøtsels

- område

(se kart)

Bevare et stort innslag av Hele øya

kantkratt, men tynne uti de unntatt

største krattene, holde slåtte-

engene i mellom åpne. mark

Beiting tidlig i sesong,

deretter fra medio august

ut sesong, alt. beitefri med

noen års mellomrom

Kraftig tynning av Slåtte-

slåpekratt, fjerning av mark

rynkerose. Gjerding i syd

mot øvrig del av øya.

Slått etter frøsetting fra

10.juli, bakketørking noen

dager før fjerning fra

slåttemarka. Beiting etter

slått.

Utført vegetasjonsrydding

rundt hustuften, og fjerning

av rynkerose påbegynt(UKL)

Inntil slåttemark er etablert

beites området som for

øvrig del av øya

Prioritet

2

1

Gjennomføring/ansvar

Rydding 2015 - 2018

Ãrlig beiting

Ansvar

grunneier - dyreeier

Rydding videreføres

2015  -  2016

Gjerding etter rydding

Ãrlig slått

Ansvar

SNO(rynkerose)-

grunneier - dyreeier

Finansiering/

merknad

UKL/RMP

UKL/SNO



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delområde: Ormøy Dato: 01.03.2015
'  \  r

_ Tunsberg/J

` -  ‘  \,. 2,Arealressurs

t 3 Tettbebyggelse

i  Skog

Ã Dyrket mark
1 Myr

Åpentområde

Tegnforklaring

------ M Nåværende gjerder

[Æ Beite hel sesong

w Slåttemark

Verneomràde

III NP
N K rt  I  'T f k k rt2 K rt k t0 0'15 03 Kilometer a  grunn ag. opogra IS norges  a  , a ver e

Fylkesmannen l Vestfold, mars 2015

 



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delomráde: Tørfest Dato: 01.03.2015

anita/QA

Arealressurs

i Tettbebyggelse

Skog

L  Dyrket mark

N i Myr

l íííí Åpent område    

Tegnforklaring

Zz Beite hel sesong

Verneomràde

ZNP

0 0,125 0,25 Kilometer

I I I

 
Ã Kartgrunnlag: Topografisk norgeskart 2, Kartverket

Fylkesmannen i Vestfold, mars 2015



L l l

FÆRDER NASJONALPARK -SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: TØRFEST

Ref. skjøtselsrapport: Biofokus~notat 2012-3 og 2012-30 og Kulturlandskapssenteret i

Telemark 2011: Beiting i skjærgården

Nr Tiltak Skjøtsels

- område

Beiting tidlig i sesong, Beite-

deretter fra medio august område

ut sesong, alt. beitefri med tidl/sen

noen års mellomrom. All sesong

rynkerose fjernes.

Noe generell

vegetasjonsrydding

utf¢rt(UKL)

Prioritet

1

Gjennomføring Finansiering

/ansvar

Rydding

rynkerose

2015  -  2016

Ansvar SNO

Ãrlig beiting
Ansvar

Grunneier -

dyreeier

/Merknad

UKL/RMP/

SNO



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK l FORVALTNINGSPLAN EN

Delområde: MASSELØY

Ref. skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2012-3 2013-19 og Kulturlandskapssenteret i

Telemark 2011: Beiting i  skjærgården

Nr Tiltak

Øya tas i bruk til opplæring

og demonstrasjoner av

skjøtsel i

kulturlandskapsskolen

Gjerde settes opp for bedre

regulering av beitepress på

strandengene.

Strandenger beites kun fra

månedsskiftet juli-august

Einerkratt og slåpe ryddes,

rynkerose fjernes. Øya

beites.

Videre rydding av kratt- og

trevegetasjon for

gjenskaping av tidligere

enger og beite.

Blomstrende busker spares,

særlig av liguster, geitved

og hagtorn, men også noe

slåpe og roser. Avsettes i

kantsoner men også i

mindre grupper på åpen

eng. Beiting etter rydding.

Vegetasjonsrydding på

gammel eng, rundt hustuft

og langs stier

igangsatt(UKL).

Skjøtsels-

område

Strandeng

Hele Øya

med

regulering

av beite

på strand-

enger

Gjen-

grodd

eng/beite

Prioritet

1

1

1

Gjennomføring Finansiering

/ansvar

2015 -

2015/

Ansvar

grunneier -

beitedyreier

2015 - 2016/

Ansvar

SNO(rynke-

rose) -

grunneier-

beitedyreier

2015 - 2016/

Ansvar

grunneier-

beitedyreier

/Merknad

UKL/

UKL/RMP/

SNO

UKL/SNO/



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FQRVALTNINGSPLAN

Delområde: Masseløy Dato: 01.03.2015

   

  

Arealressurs T

Tettbebyggelse

Skog

Dyrket mark rlentterov

Myr

Åpent område

es;~::.m

Tegnforklaring

M Beitegjerde

[Z2 Beite hel sesong

ES Beite sen sesong

Gjengrodd eng/beite

Strandeng

Tørreng

Verneområde

BNP

0 0,2 0,4 Kilometer
I I I

Kartgrunnlag: Topografisk norgeskart 2, Kartverket
Å Fylkesmannen iVestfold, mars 2015



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delomrâde: Haneflu

Arealressurs

V Tettbebyggelse

Skog

Dyrket mark

Myr
A Åpent område

\\.\3‘ 
   

dTegnforklaring

--— Beitegjerde

lZZ Beite hel sesong

Gjengrodd eng/beite

Strandeng

Tørreng

Verneomràde

III NP
N K  t I  'T f k k rt2 K rt k  t0 0,15 03 Kilometer argrunn ag. opograls nor_ges a , a ver e

Fylkesmannen l Vestfold, mars 2015

 



FÆRDER NASJONALPARK -— SKJØTSELSTILTAK l FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: HANEFLU

Ref. skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2012-30, 2013-19 og Kulturlandskapssentereti

Telemark 2011:Beiting i skjærgården

Nr Tiltak Skjøtsels-

område

Øya beites utenom tørreng, Beite

som innlemmesi

beitearealet fra

månedsskiftet juli-august.

Rynkerose fjernes.

Noe generell

vegetasjonsrydding

gjennomført(UKL)

Rydding av kratt- og

trevegetasjon for

gjenskaping av tidligere

tørreng. Blomstrende

busker spares, særlig av

liguster, geitved og hagtorn,

men også noe slåpe og

roser. Avsettes i kantsoner

men også i mindre grupper

på åpen eng.

Rynkerose fjernes.

Gjerdes mot resten av øya

og beites fra månedsskiftet

juli-august.

Tørreng

Prioritet

1

Gjennomføring Merknad

/ansvar

Årlig ukL/RMP

Ansvar

SNO(rynke-

rose) —

grunneier—

beitedyreier

2017- 2018/ UKL/SNO

Ansvar

SNO(rynke-

rose) -

grunneier -

beitedyreier



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: STEINKLOSS

Ref. skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2012-3 Kartlegging av skjøtselsbehov

Nr Tiltak Skjøtsels Prioritet Gjennomføring Finansiering

- område /ansvar /Merknad

Slått gjennomføres fra 10. Slåtte- 1 Ãrlig/ SNO

juli. Gras tørkes på bakken mark Ansvar

og fjernes fra området. Naturvern-

Naturvernforbundet forbudet

gjennomfører årlig

slåttekurs i samarbeid med

kulturlandskapsskolen

Forekomster av rynkerose Frem— 1 Rydding inntil SNO

fjernes mede forekomst er

arter borte/

Ansvar SNO



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delomráde: Steinkloss Dato: 01.03.2015

L 7:  r I   Arealressurs

L Tettbebyggelse

Skog

Dyrket mark

Myr
A § Åpent område

 
Tegnforklaring

N Slåttemark

Verneomrâde

III NP

O 0  075 0 15 Knometer N Kartgrunnlag: Topografisk norgeskart 2, Kartverket
I ’I 'l Å Fylkesmannen i Vestfold, mars 2015

 



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: MELLOM BOLÆREN

Ref. skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2010-1 , Forsvarsbygg BM-rapport 15-2002 og

Kulturlandskapssenteret  i  Telemark 2011: Beiting i skjærgården

Gjennomføring FinansieringNr Tiltak Skjøtsels- Prioritet

område

Beites hel sesong. Beite hel 1

Beitegjerder satt opp mot sesong

husmannsplassene i vest og

mot buktene midt på

¢ya(UKL)

Arealene fra Grevestuen på Beite hel 1

østsiden ned mot sjøen på sesong

åpnes mer, særlig ved uttak Greve-

av osp. Edelløvtrær langs stuen

kantene fristilles og spares.

Arealene gjerdes mot

utmark og turvei og beites

Mest mulig av Strandeng 1

rynkeroseforekomsten

rykkes opp første året,

deretter slås nye oppslag en

til to ganger de første

årene, deretter årlig i

forbindelse med slått av

strandenga til forekomsten

er borte.

Hele arealet slås jevnlig i

månedsskiftet juli- august

de første fem år, deretter

hvert annet eller tredje år.

Forekomst av strandrisp

spares til etter frøsetting.

Sen beiting etter slått hvert

annet år.

/ansvar

Årlig beiting

Ansvar

Nøtterøy

kommune/

dyreeíer

Hogst 2015 -

2016

Ãrlig beiting

Ansvar

Nøtterøy

kommune-

Mellom

Bolærens

Venner

2015  -

deretter årlig

oppfølging

inntil

forekomsten

er borte/

Ansvar SNO-

2015 -

Ansvar

Nøtterøy

kommune-

Mellom

Bolærens

Venner

/Merknad

UKL/RMP

UKL/RMP

SNO

SNO/RMP



Nr Tiltak Skjøtsels- Prioritet

område

Slåtten videreføres som i Slåttemark 1

dag på arealer som har vært

slått i flere år, dvs. slått fra

10. juli. Kraftig grasvekst og

tuer kan bekjempes ved

slått tidlig ijuli, urterike

partier spares.

Slåttemarka utvides til å

omfatte arealer ned mot

Samuelsbukta, Labukta i N

og Solvik i SQ: Kratt og trær

tynnes og reduseres kraftig

i omfang. Mosaikken

beholdes ved at mindre

felter av blomstrende

busker(hagtorn, liguster,

slåpe, rose) settes igjen

Innslag av trær begrenses til

få av de eldste og groveste

trærne, primært

edelløvtrær. Forekomster

av rynkerose bekjempes

som på strandeng, se over.

Slått på nyryddete arealer

iverksettes året etter

rydding og videreføres som

beskrevet over. Ca. 70 % av

slåttemarka skal bestå av

kortvokst vegetasjon.

Sen beiting etter slått hvert

annet år.

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

Hovedrydding SNO

2015-2016

Rynkerose

ryddes inntil

forekomsten

er borte/

Ansvar

SNO(rynke-

rose)/Nøtterøy

kommune-

Mellom

Bolærens

Venner-

dyreeier



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delområde: Mellom Bolæren Dato: 01.03.2015    Arealressurs

Tettbebyggelse

;  Skog

Dyrket mark

iMyr

Åpent område

Tegnforklaring

--- Beitegjerde

----- Tursti

{Z2 Beite hel sesong

E3 Beite sen sesong/slåttemark

w  Slåttemark

Strandeng

Strandeng og askehagemark

Verneomrâde

III NP
N .

Kartgrunnlag. Topografisk norgeskart 2, KartverketO 0,325 0,65 Kilometer _
I I l Fylkesmannen I Vestfold, mars 2015



Nr Tiltak Skjøtsels- Prioritet

område

Det gjennomføres Slåtteng/ 1

stubbfjerning, samt hogst beite sen

av furu etter blinking av sesong

nasjonalparkforvaltningen. Jensesund

Hogstavfall fjernes.

Rydding av rynkerose

videreføres til forekomsten

er borte.(rydding pågått i

flere år)

Det gjennomføres årlig slått

i månedsskiftet juli -

august, deretter sen beiting

fra månedsskiftet juli-

august

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

Stubbfjerning/ SNO

hogst 2015-

2016

Rydding

rynkerose

2015-

Ãrlig slått/sen
beiting

Ansvar

SNO/Nøtterøy

kommune-

Mellom

Bolærens

Venner-

dyreeier



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN EN

Delområde:  ØSTRE  BOLÆREN

Ref. skjøtselsrapport: Fylkesmannen: Skjøtselsplan for truede planteforekomster,

Forvarsbygg BM-rapport 15-2002  og Kulturlandskapssenteret i Telemark 2011: Beiting i

skjærgården

Nr Tiltak Skjøtsels- Prioritet Gjennomføring Merknad

område /ansvar

Beites hel sesong Beite hel 1 Ãrlig/ RMP
sesong Ansvar

Grunneier-

beitedyreier

Rydding av busker/kratt 20 Plante- 1 Regelmessig/ SNO

m omkring registrerte frednings- ansvar SNO

lokaliteter av område

kammarimjelle.

Busker av ask, einer, roser

og gullregn ryddes i hele

inngjerdet område.

Beitegjerde etterses.

Manuell slått eller med

tohjuls slåmaskin etter 1.

september annethvert år,

20 m omkring lokaliteter av

kammarimjelle. Høyet

tørkes i min. 2 dager og

fjernes.

Overvåking ved årlig telling

av kammarimjelle.

Skjermes ved gjerding for Strandeng 1 Gjerding 2015 SNO

ferdsel, telting og tidlig og Regelmessig

beiting. Rynkerose fjernes. askehage rydding/

Forsiktig tynningi mark Tynning

askeskogen Ansvar SNO

Rikt dalsøkk på kalkrik mark Gjengrodd 1 Rydding 2017 i

med bl.a. ramsløk ryddes. eng/beite

Kratt og trær tvnnes og

reduseres i omfang. Holdes

nede ved beiting.

 



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delomràde: Østre Bolæren Dato: o1_o3_2o15

Arealressurs

‘Tettbebyggelse

i  i  Skog xh

Dyrket mark "~`
\

\jMyr , sæ

iÅpentområde

...a-fs

Tegnforklaring

- m' "- Beitegjerde

----- Tursti

EZ] Beite hel sesong

E Skjøtselssone kammarimjelle

Strandeng og askehagemark

Verneomràde

IZINP

N K  t  I 'T f k k 2 K k0 0275 0'55 Kilometer argrunn ag. opogra IS no' art  ,  artver et

Fylkesmannen stfold, mars 2015

 



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: GÃSØY
Ref. skjøtselsrapport: Biofokus-rapport 2012-7 Utkast til skjøtselplan og

Kulturlandskapssenteret i Telemark 2011: Beiting i skjærgården

Gjennomføring MerknadNr Tiltak Skjøtsels-

område

Biofokus-rapport 2012-7

legges til stort sett til grunn

for skjøtselstiltakene.

Nedenfor redegjøres for

tiltakene i forkortet form,

fordelt på skjøtselssonene

Beite hel

sesong

Beiting videreføres etter

revidert beiteavtale.

Halvøyene i nord og vest

unntas som før for beiting.

Ryddet gammel innmark

sydover fra gårdstun inngår

i beitet.

Risholmen i øst beites sent

sammen med strandeng

Gjerde mot utmarka i nord

suppleres med gjerder mot

syd og vest. Unntas fra

beiting fra 1. juli til 15.

august. Noe beitepussing og

forsiktig rydding av trær og

kratt. Invaderende

rynkerose fjernes.

Se ellers Biofokusrapport

2012-7.

Noe vegetasjonsrydding og

beitepussing foretatt(U KL)

Natur-

beitemark

Prioritet

1

1

/ansvar

Ãrlig beiting/

Ansvar

grunneier -

beitedyreier

Ãrlig beiting
Regelmessig

rydding/

Ansvar

SNO-

grunneier-

beitedyreier

UKL/RMP

UKL/RMP



Nr Tiltak Skjøtsels- Prioritet

område

Gjerde mot utmarka og mot Slåttemark 1

naturbeitemark på

vestsiden. Gjerde

unødvendig rundt

slåttemark i nord da denne

delen av øya ikke beites.

Oppvoksende trær og

busker ryddes, og

hogstavfall fjernes.

Området i øst prioriteres

høyest. Slåpe kan vokse i

kantene men ikke innover

på slåttemarka.

Slått årlig eller annethvert

år fra 10. juli. Høyet

bakketørkes og fjernes etter

noen dager.

Sen beiting etter slått, men

ikke i nord.

Se ellers Biofokusrapport

2012-7.

Strandenger skjermes med

strømgjerder, slik at de kan

unntas fra beiting fra 1. juli

til 15. august.

Invaderende rynkerose

fjernes.

Eika holdes fristilt ved

regelmessig rydding.

Eika er fristilt ved rydding

2013(UKL).

Strandeng 1

Gåsøyeika 1

Gjennomføring Merknad

/ansvar

Gjerde/

rydding 2015

UKL

Ãrlig slått eller
slått

annethvert år/

Ansvar

Grunneier-

beitedyreier

2015 UKL/SNO

Ansvar

SNO-

grunneier-

beitedyreier

Regelmessig

rydding/

Ansvar

grunneier -

beitedyreier

UKL



/

\

\\\/

 

FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delomràde: Gàsøy Dato: 01.03.2015

‘  ‘  " ’ ’  ’ ’ ’ A. r 'n lmzlr»

Arealressurs  / _c._.;.;

Tettbebyggelse

Skog

Dyrket mark

  
~  Myr

Åpent område

g,

Tegnforklaring

--- Beitegjerde

---- Nye gjerder

------ -' Nåværende gjerder

E2 Beite hel sesong

_ Gåsøyeika

Hagemark

Hagemark/kantsone

I: Kulturbeite/innmark

7//A Naturbeitemark

Slåttemark

Strandeng

Verneområde

ZNP

Kartgrunnlag: Topografisk norgeskart 2, Kartverket0,25 .
Fylkesmannen  I  Vestfold, mars 2015

0,5 Kilometer A

l

 



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNlNGSPLANEN

Delområde: HVALØY

Ref skjøtselsrapport: Biofokus-rapport 2012-6 Utkast til skjøtselsplan for Hvaløy og

Kulturlandskapssenteret i Telemark 2011: Beitingi skjærgården

blomsterflora. Derfor bør

beitedyr settes på i

ettersesongen fra

Nr Tiltak Skjøtsels- Prioritet Gjennomføring Merknad

område /ansvar

Biofokus-rapport 2012-6 Generelt

legges til grunn for

skjøtselstiltakene. Nøtterøy

kommune tar stilling til

videre beiteavtaler på øya.

Nedenfor redegjøres for

tiltakene i forkortet form,

fordelt på skjøtselssonene

Beiting videreføres gjennom Utmarks- 1 Ãrlig/ UKL/RMP

hele sesongen på øya. Ved beite Ansvar

mangel på beitedyr bør Nøtterøy

hagemark/kantsone, og kommune -

naturbeitemark prioriteres beitedyreier -

på forsommer(mai-juni) og SNO

høst(etter 15. august).

Fremmede arter fjernes.

Innmarka har lite Kultur- 2 Rydding UKL/RMP

artsmangfold, så her kan beite/inn kantsoner/

forproduksjon og beiting mark gjerding 2015

vektlegges, gjerne ved slått - 2016

først og påfølgende beiting.

Sambeite lett storfe-sau Beiting/slått

gunstig. årlig

Vegetasjonsrydding og

beitepussing utført av Ansvar

beitedyreier(UKL). Nøtterøy

kommune-

dyreeier

Her er potensialet stort for Natur- 1 Ãrlig UKL/SNO

variert artsmangfold. Det er beitemark Rydding ved

viktig å unngå nedbeiting av behov



Nr

månedsskiftet juli - august.

Nye oppslag av einer og

furu hindres.

Gjerding mot utmark

Tiltak Skjøtsels- Prioritet

område

Preges av gjengroing, og Hagemark 1

unge trær og kratt fjernes, /kantsone

og tresjiktet tynnes noe slik

at hagemarkene blir mer

lysåpne. Eik, ask, alm,

svartor og hassel spares.

Kantsonene skal være åpne,

busksjiktet skal være fritt

for oppvoksende trær

under de store og gamle

trærne. Gjerder bør flyttes,

slik at kantsonene

innlemmes i beiteområdet

på kulturbeite/innmark.

Videre skjøtsel ivaretas av

beitedyr ved at området

innlemmes i beiteområdet,

men noe manuell rydding

vil være aktuelt.

Fremmede arter som

rynkerose og kanadagullris

bekjempes.

Må ryddes for nye

buskoppslag og gammelt og

nytt hogstavfall må fjernes.

Området gjerdes inn.

Slått utføres fra 10. juli, og

høy fjernes etter noen

dagers tørking på bakken.

Utvidelse av slåttemarka

mot vest kan vurderes.

Etter slått kan slåttemarka

åpnes for etterbeite.

Slåttemark 1

Gjennomføring

/ansvar

Rydding 2015

- 2016

Beiting årlig

Ansvar

Nøtterøy

kommune -

dyreeier

Rydding 2015

Slått årlig

Beite årlig/

Ansvar

NØtterØy

kommune-

beitedyreier

Finansiering

/Merknad

UKL/SNO

SNO
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FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: BJERKØY

Ref skjøtselsrapport: Befaring oktober 2014

Nr Tiltak Skjøtsels- Prioritet

område

Gjerdes mot vest  og syd. Strandeng 1

Rynkeroseforekomster

fjernes.

Slått gjennomføres i

månedsskiftet juli-august.

Høy tørkes noen dager på

bakken før fjerning.

Beitedyr settes på etter

slått.

Uttak og stubbfjerning av Granfelt/ Grunn-

plantet gran, tilbakeføring Kultur- eiers

til beitemark/innmark. beite priori-

Kantsoner åpnes, hvor eik tering

og andre edelløvtrær

fristilles.

Arealet gjerdes og ryddes Tørreng 3

for rynkerose og mindre

trær og busker. Større trær

settes igjen. Arealer slås i

månedsskiftet juli - august,

Dersom grunneier ønsker å Øvrig Upriori-

bruke øvrige skogsarealer til skogsmark tert

utmarksbeite bør store

løsvtrær fristilles og det bør

kunne tynnes forsiktigi

mindre gran på visse

partier. Et slikt tiltak vil

kreve en mer konkret

gjennomgang fra

 

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

Gjerding og SNO/UKL/

fjerning RMP

rynkerose

2015 - 2016

Deretter årlig

slått og

etterbeite

Ansvar

SNO-

grunneiere-

dyreeiere-

frivillighet

Ansvar

grunneier-

Viken skog

UKL

2017 - 2018

Deretter årlig

slått

Ansvar SNO-

grunneier

Grunneier

QÉLBL

 
fr_a
nasjonalpark-

forvaltningen

SNO

UKL



nasjonalparkforvaltningen.

En forutsetning for slik

tynning er at tiltaket med

sikkerhet følges opp med

beiting.

FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: LINDHOLMEN

Ref skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2012-3 og 30 og Kulturlandskapssenteret i Telemark

2011: Beiting i skjærgården

Nr Tiltak Skjøtsels

- område

Beite videreføres med Beite hel

gammalnorsk spælsau, men sesong

også lette storferaser

vurderes.

Arealet ryddes videre Beite-

sydøstover fra Jarlsbergs mark/

hytte, der rydding er Slåtte-

igangsatt(UKL), samt et mark

mindre drag nordover midt

på Øya.

Under rydding ivaretas

noen større trær og

mosaikken av blomstrende

busker(slåpe, liguster,

geitved, hagtorn, rose

m.fl.), men store flater med

busker reduseres.

Det er viktig å gjøre

ryddingen grundig der en

Prioritet

1

1

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

Årlig UKL/RMP
Ansvar

grunneier/

dyreholder

Rydding

videreføres

etter

grunneiers

prioritering.

UKL

Årlig beiting og
slått av

slåttemark.

Ansvar

grunneier-

beitedyreier



Arealressurs
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FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delomràde: Lindholmen Dato:  01.03.2015
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Nr

går inn, og ikke gape over

for mye på en gang. Fokus

bør være på de områdene

som fortsatt ikke er vokst til

med høyvokst skog.

Arealene beites hel sesong

som for øya ellers, men del

av arealet gjerdes som

slåttemark etter nærmere

vurdering. Slåttemarka slås

fra 10. juli, høyet tørkes på

bakken, og fjernes. Deretter

beites slåttemarka fra juli-

august.

Hagemark/bjørkehage Hage- 2

tynnes og ryddes med mark

gjensetting av verdifulle

trær, særlig bjørk.

Hagemarka beites som for

Øya ellers.

Tiltak Skjøtsels Prioritet

- område

Rynkerose fjernes, og store Strand- 1

felt av kratt tynnes. eng

Strandengene skjermes ved

enkel gjerding, og slås i siste

del avjuli. Høy tørkes på

bakken og fjernes. Beites

fra månedsskiftet juli-

august

Rydding etter UKL

grunneiers

prioritering.

Ãrlig beiting

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

Rydding, UKL/SNO

gjerding 2015

- 2016

Ãrlig slått og
beiting

Ansvar

grunneier-

dyreholder-

SNO (rydding

rynkerose)



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: NoRDRE ÅRøY
Ref skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2012-3 Kartlegging av skjøtselsbehov

Nr Tiltak Skjøtsels Prioritet Gjennomføring Finansiering

- område /ansvar /Merknad

Kantsoner mot innmark Kantsone 1 Regelmessig/ UKL

ryddes for fristilling av Ansvar

steingjerder og eiker grunneier

Holdes åpent ved slått Innmark/ Grunn- Årlig UKL

og/eller beite kultur- eiers

beite priori- Ansvar

tering grunneier

Gammel hagemark ryddes, Hage- 1 Etter UKL/RMP/

hvor uttak av gran og mark grunneiers SNO

fristilling av eiker prioritering/

prioriteres.

Hagemark gjerdes inn etter Ansvar

rydding og beites Grunneier -

annethvert år beitedyreier



Arealressurs
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FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: SØNDRE ÃRØY

Ref skjøtselsrapport: Biofokus-rapport 2008-27 OG 2010-1 Natur- og

kulturlandskapskartlegging

Nr Tiltak

Biofokus-rapport 2010-1

legges stort sett til grunn

for skjøtselstiltakene.

Nedenfor redegjøres for

tiltakene i forkortet form,

fordelt på skjøtselssonene

Beite videreføres i utmarka.

Gjødsel benyttes kun på

arealer som gjødsles i dag.

Det fokuseres på kantsoner

rundt innmarka, som

skjøttes på samme måte

som i skjøtselsområde

Gamle trær/_

r_n_mosaikklandskap.

Fremmede arter og frøsådd

gran fra granglantefelt

fjernes

Rydding av busker, kratt og

Skjøtsels

- område

Beite hel

sesong

Gamle

Prioritet

1

1

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

Årlig/ RMP

Ansvar

Grunneier -

beitedyreier-

SNO

Regelmessig/ UKL/RMP



Nr

konkurrerende trær i en fri

sone halvannen gang

kronediameter.

Alle kantsoner rundt åpen

mark ryddes og holdes

delvis åpne. Egnede

fremtidstrær av

edelløvtreslag settes igjen.

Død ved spares så lenge det

ikke utgjør en fare for

mennesker.

Felt av parkslirekne fjernes

Beites som i

skjøtselsområde Beite hel

sesong, se over

Vegetasjonsrydding utført

(UKL)

Arbeid på 3 lokaliteter

pågår(UKL)

11 store eiketrær

fristilt(UKL)

trær/

mosaikk-

landskap

Tiltak Skjøtsels Prioritet

- område

Hage- 1

mark

Kratt- og undervegetasjon

tynnes kraftig , tresjiktet

tynnes slik at gjenstående

grove edelløvtrær får gode

lysforhold. Områdene

settes under beiting.

Strandengene gjerdes og Strand- 1

spares for beiting med noen eng

års mellomrom, f.eks. et

beitefritt år eller sent

beiteslipp ett år fra medio

august med ca. 5 års

mellomrom.

Beiteordningen alternerer

slik at ikke alle spares

samme år. Alle

forekomster av rynkerose

bekjempes.

Ansvar

Grunneier -

beitedyreier

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

Rydding over UKL

2-3 år, ellers

etter

grunneiers

prioritering.

Ansvar

grunneier-

dyreeier

Som angitt

under tiltak/

UKL/SNO

Ansvar

grunneier -

beitedyreier-

SNO

(rynkerose)
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Nr

Vegetasjonsrydding

utfØrt(UKL).

Alle granplantefelt hogges.

Arbeid påbegynt (UKL), og

følges opp med at

fremtidstrær i det

resulterende krattoppslaget

bevares..

Tidligere gravde drenerings-

grøfter tettes, slik at

opprinnelig

grunnvannsstand opprettes.

Skogen skal få lov til å

utvikle verdier knyttet til

gammel og lite påvirket

sumpskog.

Beites hel sesong

Sump- 1

skog

Tiltak Skjøtsels Prioritet

- område

Skjøtsels 1

område

friluftsliv

Rydding starter nærmest

sjøen og arbeider seg

innover. Oppslag av

svartorkratt, busker og

mindre gran- og bjørketrær

fjernes. Verdifulle

blomstrende busker av

nyperose og enkelt

fremtidstrær spares.

Hogstavfall brennes etter

reglene  i  verneforskriftens

§3.5.5.b. Grove grantrær

felles og ryddes i en fase 2.

Vedlikeholdsrydding skjer

med noen års mellomrom.

Tiltak for å opprettholde

salamanderdammer

gjennomføres skrittvis, slik

at habitaten ivaretas

gjennom

restureringsperioden

Sala- 1

mander-

dammer

Fortrinnsvis

2015 - 2016

Ansvar grunn-

eier

Gjennomføring

/ansvar

2015

Fase 2: 2016-

Vedlikeholds-

rydding med

noen års

mellomrom

Ansvar

Nøtterøy

kommune-

Skjærgårds-

tjenesten

2015  — 2017/

Ansvar

grunneier

SNO

Finansiering

/Merknad

Frilufts-

midler

SNO



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: BURØ

Ref. skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2012-3 Kartlegging av skjøtselsbehov og

Kulturlandskapssenteret i Telemark 2011: Beiting i skjærgården

Nr Tiltak

Beiting med sau videreføres

som i dag. Beitet gjødsles

ikke. Tuer med lite

prefererte planter for

beiting og oppslag av kratt  i

beitet holdes nede med

beitepusser. Restaurering

av beite videreføres rundt

gårdstunet.

Beitepussing utført 2014

Steingjerder og verdifulle

eiker og andre edelløvtrær

fristilles ved regelmessig

rydding

Sydover fra bebyggelsen

kan åpnes området ved

Skjøtsels

- område

Innmark/

Kultur-

beite og

natur-

beite-

mark

Ka ntsone

Hage-

mark

Prioritet

1

Grunn-

eiers

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

Årlig/ UKL/RMP

Ansvar

grunneier -

dyreeier

Ansvar grunn- UKL/RMP

eier -

beitedyreier

Ansvar grunn- UKL

eier -



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delomràde: Burø Dato: 01.03.2015
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hogst og rydding. Verdifull priori- beitedyreier

eik fristilles og uttak av tering

edelgran videreføres.

Området innlemmes  i

beitearealet.

FÆRDER NASJONALPARK  — SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: FROUNGEN

Ref. skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2012-3 Kartlegging av skjøtselsbehov

Nr Tiltak Skjøtsels Prioritet Gjennomføring Finansiering

- område /ansvar /Merknad

Ryddes for rynkerose og Strand- 1 Rydding 2015 SNO/

større kjerr. Blomstrende eng og - 2016 Tiltak

busker og verdifulle ryddet Beiting fra avklart med

enkelttrær spares. beite 2016 Tønsberg

I  syd ryddes slik at Ansvar SNO - kommune

strandbeltet fristilles for beitedyreier- som

rynkerose og kjerr. frivillighet grunneier

Øvrig beite ryddes ved

kraftig tynning i trebestand

og større kjerr.

Beitedyr settes på fra

månedsskiftet juli - august.

Gjerding i eiendomsgrense

mot øst. Beitedyr settes på

fra månedsskiftetjuli -

august

Maskinslått videreføres som Grasslått Uprioritert Årlig Slått dekkes



i  dag, alternativt påsetting -areal Ansvar av

av beitedyr grunneiere/ hytteeiere

hytteeiere

FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN EN

Delområde: ØSTRE BUSTEIN

Ref. skjøtselsrapport: Fylkesmannen: Skjøtselsplaner for truede planteforekomster

Nr Tiltak Skjøtsels Prioritet Gjennomføring Finansiering

- område /ansvar /Merknad

For å unngå utskygging Kjempe- 1 2015, deretter SNO/

ringbarkes, eventuelt kuttes starr ettersyn og

og fjernes noen bjørker som 30-40m2 rydding ved

står sentralt i sumpen. stort behov hvert 5.

område år./ ansvar

SNO
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FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: SANDØ

Ref. skjøtselsrapport: Biofokus-notat 2010-1 Natur- og kulturlandskapskartlegging

Nr Tiltak Skjøtsels Prioritet Gjennomføring Finansiering

- område /ansvar /Merknad

Anbefalingene i Biofokus-

notat 2010-1legges stort

sett til grunn for

skjøtselstiltakene på Sandø.

Nedenfor redegjøres for

tiltakene i forkortet form,

fordelt på skjøtselssonene

Det gjerdes fra vestside av Sent 1 2016 UKL/RMP/

nordbukta til midt på øya i beite SNO

Øst, se kart. Ansvar

lnngjerdet område settes grunneier-

under beite fra beitedyreier-

månedsskiftetjuli - august, SNO

hvor sandområder,

hagemark, beitet eng og

øvrig utmark inngår

Bekjempelse av rynkerose Sand- 1 2015 - SNO/UKL

videreføres inntil områder

forekomsten er borte.



Nr

Forekomst av buskfuru på

de indre deler av

sandområdet  i  nord ryddes,

og hogstavfallet

fjernes/brennes på stranda.

For å bedre forholdene for

sandtilknyttede bier og

andre insekter graves et par

groper på ca 3meter i

diameter, godt plassert bak

engene, og merket med

informasjonsskilt.

Forekomst med larver av

strandmaurløve i

nordvestre av sandområdet

i nord skjermes for ferdsel,

utført med enkelt gjerde og

informasjonsskilt.

Sandområdet settes under

beite fra månedsskiftet juli

- august( se under sent

beite)

Tiltak Skjøtsels Prioritet

- område

Beitet 1

slåtteng

Ryddes for kratt slik at

minst 70  %  av arealet

består av åpne og

kortvokste enger. Minst

15% av arealet

(kronedekning) skal bestå

av kantkratt av f.eks. slåpe,

liguster, hagtorn og noe

einer fordelt jevnt utover

enga. Slås medio juli,

deretter settes området

under beite(se under sent

beite)

Rydding er igangsatt(UKL),

basert på fjerning av under-

vegetasjon og kratt. Eik ,

hasselkjerr og andre

edellØvtreslag spares.

Behov for størst innsats de

to første årene, og kan

deretter begrenses til hvert

femte år. Tynning i

Hage- 1

mark

Ansvar SNO-

grunneier-

beitedyreier-

samarbeid

med Arne

Fjellberg

(insekter)

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

2015 - 2016 UKL

årlig sent beite

Ansvar

Grunneier -

beitedyreier-

frivillige

2015 - 2016, UKL

deretter hvert

5. år.

Ãrlig sent beite

Ansvar

Grunneier-

Beitedyreier-

frivillige
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Tegnforklaring

-  -  -  Beitegjerde

ES] Beite sen sesong I

HID] Beitet eng M i J H

Hagemark
y ) 0

f  Sandomrader

Slåttemark

Tørreng

Verneområde

UNP

N _
O 0,375 0,75 Kuometer Å Kartgrunnlag. Topograflsk norgeskart 2, Kartverket

I

W  bterlryxt   
Fylkesmannen i Vestfold, mars 2015



tresjiktet for å sikre

lystilgang til de groveste

trærne kan bli nødvendig på

sikt. Hagemarka settes

under sent beite.

Slås en gang pr. år fra 10.

juli med redskap som

kutter graset en gang.

Graset tørker på bakken, og

fjernes deretter.

Oppvoksende tett kratt må

fjernes.

Stor verdi for insekter.

Busker fjernes. I kantene

gradvis overgang til skogen

Slåtte-

mark

Tørreng

1

1

Årng slétt UKL/SNO
Ansvar SNO-

grunneier -

beite-dyreier-

frivillige

Regelmessig SNO

rydding/

Ansvar SNO

FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde:  STORE  FÆRDER

Ref. skjøtselsrapport: Kari Astrid Ehrlinger: Gjengroing av kulturlandskapet på to øyer i
Ytre Oslofjord og Kulturlandskapssenteret i Telemark 2011: Beiting i skjærgården

Nr Tiltak Skjøtsels

- område

Inntil videre vurderes et Hele øya

beitetrykk fra 8 søyer med unntatt

lam som veiledende. slåtte-

mark

Vier, roser og andre busker Beitet

og kjerr som overtar fra eng

vest ryddes. Videre ryddes

oppslag av mjødurt,

bringebær og perikum tidlig

i sesongen. Etter rydding av

busker og kjerr settes

beitedyr på

Området ryddes for busker.

NB! Forsiktighet ved

rydding inntil ruiner.

Ãrlig slått fra 10. juli. Gras
tørkes og fjernes.

Slåtte-

mark

Prioritet

1

1

1

Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

Årng ukL
Ansvar

dyreeier

2015 og 2016/ SNO

Ansvar SNO-

SFOS

Rydding 2015 SNO

og 2016.
Ãrlig slått og
sen beiting

Ansvar SNO -



Sen beiting etter slått.

Fangstnett til bruk ved

ringmerking av fugl i regi av

SFOS skjermes mot beitedyr

ved gjerding

Gjerde

rundt

fa n gst-

n ett

1

SFOS

2015

Ansvar SFOS  —

beitedyreier

SNO/SFOS

FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLANEN

Delområde: MOUTMARKA

Ref. skjøtselsrapport: Fylkesmannen 2012: Forvaltningsplan for Moutmarka naturreservat

Nr Tiltak

Skjøtselssoner og tiltak i

Forvaltningsplanen for

Moutmarka naturreservat

legges til grunn for

skjøtselen i Moutmarka.

Skjøtselskapittelet i

forvaltningsplanen følger

under.

En rekke tiltak knyttet til

rydding, beiting,

damrestaurering m.m. er

gjennomført. Ved befaring

05.12.2014 ble behovet

påpekt for en mer

samordnet skjøtsel med

tiltakene i

forvaltningsplanen for

SkjØtsels

-soneüf

kart)

Alle

Prioritet Gjennomføring Finansiering

/ansvar /Merknad

2015 -/ SNO

Ansvar SNO -

OF



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK I FORVALTNINGSPLAN

Delomràde: Store Færder Date: 01.03.2015

o* r , 'fgä-5  Arealressurs

Tettbebyggelse

L Skog

V Dyrket mark

3 Myr

Åpent område

Tegnforklaring

------ -r Nåværende gjerder

Z Beite hel sesong

HID] Beitet eng

N Slåttemark

Verneomräde

ENP  
N

0 0 3 O 6 K`l  t
' ' lome er Å Fylkesmannen i Vestfold, mars 2015

Kartgrunnlag: Topografisk norgeskart 2, Kartverket
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Moutmarka

friluftsområde(OF). Det

gjennomføres årlig

skjøtselsbefaring med

partene på senhøsten

Videreføring av kanalisering Alle 1 2015 -/ SNO/frilufts

av ferdsel og soner Ansvar midler

friluftslivstiltak/ SNO/OF

informasjon

Manuell rydding og 1,2,3,4 1 2015- SNO

etterrydding av Ansvar SNO

krattoppslag videreføres,

fjerning av ryddeavfall

Overvåking og bekjempelse Strand- 1 2015- SNO

av rynkerose sone og Ansvar

sone 2 SNO

Restaurering dammer 6 og7 1 2015- SNO

videreføres Ansvar

SNO

Slått av enger og åpne 1 1 2015-01-21 SNO

arealer Ansvar

SNO

Gjerding og beiting 1,2,3,7 1 Ãrlig SNO-
Ansvar landbruks-

SNO- tilskudd

beitedyreier

Nr Tiltak Skjøtsels Prioritet Gjennomføring Finansiering

- sone(jf. /ansvar /Merknad

kart)

Rydding av søppel Strand- 1 Ãrlig SNO

sonen Ansvar OF

Overvåking 1,2,3,7 1 Hvert 5. år fra SNO

karplantemangfold hvert 5. 2017

år fra 2017 FM

Rydding utføres etter Ridesti Uprioprio- Kan etableres Privat

retningslinjer fra SNO og OF ritert finansiering

Forvaltningsmål og skjgtselstiltak Moutmarka

(hentet fra forvaltninqsplan for Moutmarka naturreservat)

Overordnede mål

Forvaltninqsmål oq tiltak tar utqanqspunkt i verneformålet som er følqende:

å bevare et særpreqet kvstområde med sitt qeoloqiske oq bioloqiske manqfold i form av

naturtyper, økosystemer, arter oq naturliqe økoloqiske prosesser. Området har oqså

særskilt vitenskapeliq betvdninq som referanseområde oq er eqenartet  i  form av stor



variasion i veoetasionstvper. så som tanclvoller. strandsump. strandenqer. dammer.

strandkratt ocl artsrike tørrenqer.  I  tilleqq er området Ievested for en rekke nasionalt

sieldne ocl truede arter av blant annet karplanter. beitemarkssopp oq insekter.

Overordnede mål for reservatet blir da at truede naturtvper oq veqetasionstvper. samt

artsmanafoldet knyttet til dem. særliq de truede artene som har Ievested her. skal ha en

qunstiq bevarinqsstatus innenfor reservatet.

For naturtvpene oq veqetasionstvnene innebaerer dette at:

- arealer med de mest truede naturtvpene oo vecletasionstvpene ikke skal

reduseres. Dette qielder særliq de åpne tørrenqene, fuktområdene oq dammene

- arealet av krattvecletasion skal reduseres for å skiøtte fram åpne

vegetasjonstyper

- viktiqe strukturer oo funksioner for livsmiliøene opprettholdes oq restaureres.

Særlio qielder dette åpen artsrik beitemark. dammer ocl fuktområder med
vannspeil oa edelløvskoqsområder med forekomst av Gamle trær

- populasionene av arter som er tvpiske for naturtvpene/veqetasionstvpene

opprettholdes

For de truede artene som har Ievested her betvr dette at:

- artenes utbredelse skal opprettholdes eller økes

- artenes forekomst skal opprettholdes eller økes

- deres livsmiliø skal være tilstrekkeliq stort oq av tilstrekkeliq kvalitet til at artene

skal kunne overleve på sikt. Dette qielder særlicl for artsoruppene nevnt i

verneformålet: karplanter, beitemarkssopp oa insekter

For friluftslivsinteressene betvr dette at:

hensvnet til naturtvper OCI arter skal, så lanqt dette er muliq. ikke redusere folks tilaana

til, og bruk av området.

Trusler mot verneverdiene

Så lanqt vi kan se er clienqroina den viktiqste neclative påvirkninclsfaktoren i reservatet.
Tre andre trusler: hardt beitetrvkk. slitasie oq fremmede arter, reqnes som mer

beqrensede  i  dac. men er trusler som bør overvåkes.

1: Generell aienqroina

2:  Hardt beitetrvkk

3:  Ferdsel med slitasie på veoetasion ocl forstvrrelse av fuqlelivet

4:  Fremmede arter

1: Generell gjengroing

Flere truede, åpne vecletasionstvper av tørre oci fuktiqe kulturpåvirkede enitvper er

livsmiliø for en stor andel av de rødlista insektene. karplantene ocl soppene som er

reqistrert i reservatet. For manqe av disse veqetasionstvoene ocl rødlisteartene er opphfl

av beite ocl qienqroinq en av de viktiqste truslene på nasionalt nivå (Fremstad oq Moen
2001, Artsdatabanken 2007a). Etter at mancle tiårs husdvrbeite innenfor området



oDDhørte Då beavnnelsen av 1950-tallet, er store arealer med de åDne

veaetasionstvoene i ferd med å aro iaien med slånetorn. einer oa annet kratt.

.$__.

Figur  1-14. Typisk gjengroíngsbí/de, der einer, s/åpetorn og andre  busker og s/nåtrær er  i  ferd med  å  kvele de åpne

engene

Noe av dette har blitt rvddet i løpet av de siste fem årene innenfor området innaierdet
som sauebeite. men utenfor beiteområdet er det fortsatt mve kratt. Krattveaetasionen er

så tett at den air lite Æunnlaa for de Ivskrevende artene knvttet til de åbne enaene.  I

enkelte Dartier har det utviklet sea osneholt oa annen una skoa. tier er skoabunnen så

mørk at den er nesten uten Dlanter. For åpnere områder uten krattveaetasion vil fravær

av beite føre til at det dannes et tvkt laa av strø (dødt Dlantemateriale). Et tvkt strølaq er

vanskelia for frøblanter å etablere sea i. Dette aår raskt ut over ett- oa toåriae Dlanter
som er avhenaia av reqelmessiq forvnqelse ved frøsettincL Når beite oDDhører vil arter

med sterk veaetativ formerina (blant annet rotskudd) bre sea utover. Når dette er

storvokste arter, som mlødurt eller brinaebær, kan disse fortrenae andre arter.

Resultatet er tap av artsmanqfold Iokalt, hvor flere rødlistearter fortrenaes.  I  tilleaa vil

truede veaetasionstvber endres til mer trivielle.



Dammene od ulike tvper våtmarksvedetasion (blant annet brakkvannssump) er levested

for et stort antall rødlistearter. Partier av våtmarksområdene od dammene er  i  ferd med

å dro idien med takrgr. Takrør har evnen til å skydde ut od fortrende småvokste arter,

od kan omdanne artsrike våtmarker od strandender til artsfattiqe utforminqer dominert

av én art LFremstad oq Moen 2001). Takrør od andre hgyvokste arter produserer videre

mve plantemateriale som er i ferd med å fvlle opp dammene, blant annet Skiælva. Over

tid vil vanndvbden od det åpne vannspeilet reduseres. Allerede har enkelte dammer  i

området så liten dg/bde at de tørrleddes i tørre somrer. For flere av de rgdlista artene

som er påvist i våtmarkene od dammene er diendroind od uttgrkinq blant de viktidste

truslene på nasionalt nivå (Artsdatabanken 2007a). Størrelsen på vannspeilet til en dam

vil påvirke hvilke fuqlearter som trives der. De fleste vannfudler har et minstekrav til

vannareal på minst 1 daa (Fvlkesmannen i Hedmark od Norsk Ornitolodisk Forenind

2004 l.

F1'gm'jJ—Z. Skjce/Va  er  ijèra' med å gro igjen med rakrør



2: Hardt beitetrvkk

Innenfor det inndierdede sauebeitet ble det ved befarind både 11. mai od 22. iuni i 2009

observert at vedetasionen var stert nedbeitet. Urter od dras hadde dverdaktid Vekst od

få blomster. Dette skvldes trolid at plantene ble utarmet av hardt beitetrvkk.  I  senere år,

fra 2010. er beitetrvkket betvdelid redusert. med svært positivt resultat. Det er likevel

viktid å være oppmerksom på risikoen for verneverdiene i området ved for hard beitind.

Figur  t_H8.  Resultat av hardt vårbeíte. Fotografert 22. juni 2009

Effekten av et slikt beiteredime er at plantene i stor drad forhindres fra å blomstre od

sette frø i en stor del av sesonden. Dette er av særlid stor betvdnind for ett- od toåride

arter, som er avhendid av redelmessid frøsettind for å sikre nve denerasioner (Olsson

2008). Flere av våre sieldne kulturbetindede arter er i denne druppen.

Videre vil sauene ofte være selektive, od beite forskiellide arter i ulik drad. noe som fører

til at enkelte arter bedunstides av beite, mens andre påvirkes nedativt. Sau foretrekker

urter framfor dras od starr. od kan ledde sin elsk på spesielle arter, blant annet orkidéer

(Norderhaud 1999). Generelt favoriserer beitind arter med Iavt vekstpunkt. som

rosettplanter od planter med krvpende skudd, men odså arter med mande vekstpunkter

od stor redenererindSevne. for eksempel drasarter. Beite bedunstider odså arter som

vrakes av sauene på drunn av smak eller ubehad. som dift, stikkende blad eller torner

(Fremstad 1997). Resultatet er at for hardt beitetrvkk etter hvert vil kunne redusere

antallet plantearter innenfor det beitede arealet (Norderhaud 1999). Det er redistrert at

vårmarihand, nattfiol od krattalant som vokste innenfor dierdet i sørvest forsvant etter

oppstart av beite (pers. medd. Erik Johan Blomdal).

Hardt beitetrvkk påvirker odså insektlivet nedativt. Mande arter av sommerfudler. biller,
årevinder od andre insektdrupper lever på dras od urter som beites. Ved for hardt

beitetrvkk vil larvene av disse insektene bli beitet, od bare en mindre andel får fullfgrt sin

utviklind. En del av de truede sommerfudlartene har larver som lever på bestemte

plantearter. Ved hardt beite vil biomassen av disse plantene reduseres sterkt, od



bedrense mulidhetene for sommerfudlene som lever på dem. Slik vil hardt beite redusere

mendden av plantelevende insekter Generelt. od med saerliqe effekter på de truede

artene, som har bedrensede forekomster i utqanqspunktet. For voksne insekter som

lever av pollen oq nektar, vil redusert blomstrinq som følde av høvt beitetrvkk være

nedativt. Hvis beitet skal opprettholde en verdifull flora oq et høvt biolodisk mandfold.

bør beitetrvkket ikke være for sterkt (Norderhaud 1999).

3: Ferdsel med slitasie på vedetasion od fudlelivet

Området er mve brukt som friluftsområde. Særlid på drunn av store Dartier med
ugjennomtrengelig krattvegetasjon, er ferdselen kanalisert til stinettet som holdes åpent.

Vedetasionen  i  selve stiene er slitt. I de nordre delene, hvor det forekommer noe mer

åpne arealer. er det noe slitasie odså utenom stiene. I enkelte partier er det tråkkslitasie

som har ført til at stiene er utvidet eller har fått flere løp.

Figur Q49. Eksempler' på firílzzftslfvsbrzlk av verneområdet. Både  bi/kjaring og re/ting er forbudt  i  henhold til

verneforskríftene

Tidlidere har området vært brukt til hesteridnind od terrendsvklind. Dette skapte trolid

enda mer slitasie enn det som er svnlid i dad. Ved tråkk od slitasie blir vedetasionen

først lokalt fattidere på arter. Deretter forsvinner plantedekket helt. Fordi de er

tildiendelide for ferdsel. er det særlid de åpne. tørre vedetasionstvpene. som allerede er

truet av diendroind. som utsettes for slitasie. Etter hvert som de åpne arealene er

redusert i størrelse. har slitasien Økt på det som er idien. Blodstorkenebb-utforminden av

urterik kant od tørrendene rednes denerelt som truet av slitasie (Fremstad od Moen

2001).  I  tilledd er tråkk od slitasie oppditt som viktide påvirknindsfaktorer for hele 28 av
de rødlista sommerfudlartene od tre av edderkoppartene som er påvist i området.

(Artsdatabanken 2007a).

Trolid vil slitasien variere noe fra år til år. blant annet avhendid av hvor tørr sommeren

er. Det ble i løpet av befarindene påvist biler som hadde kiørt inn i området, og parkert

på tørrendene. Dette er en atferd som trolid vil bidra ekstra til slitasie. De flate endene

er videre dodt ednet til campind. Både teltind od drillind ved hielp av endandsdriller vil

slite på vedetasionen. Særlid vil endandsdriller som svir vedetasionen være til skade.

Fudlelivet vil forstvrres ved for stor ferdsel. Særlid aktuelt er dette for området ved

Taredvnda. Der flere arter søker nærind. blant annet under trekk.
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F  igur  Q20. Slilasje på vegetasjonsdekke i' mye brukte stier og på grunn av

4: Fremmede arter

En håndfull fremmede arter er redistrert innenfor reservatet (tabell 2) Av  disse  er

rvnkerose. mink od iberiaskodsnedl blitt vurdert til  å  utgjøre en høv risiko for stededent

biolodisk mandfold (Gederaas et al.  2007).  Rvnkerose er forvillet fra hader. od er vanlidst

i  kvst  od fiordstrøk  i  Sør- od Midt-Norde. Kvstforekomstene skvldes dels spontan

innvandrind med havstrømmer. dels sprednind ved utkast fra plantinder. Arten spres

videre ved hlelp av nvpene som kan flvte  i  siøen lende. od skvlles  i land  med

spiredvktiqe  frg, men odså ved lgsrevne  biter av  rotskudd som spirer når de skvlles  i

land. Rvnkerose tåler saltpåvirknind dodt. od kan invadere naturlid kantkratt  i

strandområder. Raskt danner den store bestander med tette kratt som presser ut

hiemlide arter. Rvnkerose er blitt en internasional problemart, særlld lands strender  i

kvstnære områder. Bekiempelse er vanskelid, od krever tiltak over en årrekke, inntil alle

plantedeler er fiernet. Særlid på strender er siansen for nv. spontan etablerind til  stede

(se faktaark (Artsdatabanken  2007b. 2009)).  En nasional handlindsplan for bekiempelse

av rvnkerose  i  verneområder er under utarbeidelse i redi av DN. I Moutmarka  har

rvnkerose etablert sed flere steder både lands strendene od på tgrrenqene, odså innenfor

sauebeitet. Det kan se ut til at hvor den beites av sau. klarer den sed dårlid.

Iberiaskodsnedl ble påvist  i  skod od på tgrrend nord  i  området. Det er ikke kient hvorvidt
den vil ha nedativ påvirknind på stededent biolodisk mandfold innenfor reservatet.

Inden  av de utenlandske treslaqene  som  er  kommersielt  interessante for  skodbruket er

risikovurdert  i  svartelista (Gederaas et al.  2007.  SABIMA  2007a), men en vurderina av

økolodisk risiko ved bruk av introduserte bartreslad  i  Norqe er foretatt  i  etterhånd (Øven

et al.  2009).  For sitkaqran var resultatet av denne vurderinden at tre av fem medlemmer

i  Tresladsdruppen vurderte at sitkadran er en høv økolodisk risiko for stededent biolodisk

mandfold. SABIMA har oppsummert noen økolodiske problemer ved tresladet (SABIMA

2007b).  Tresladet er salttolerant. od har derfor et konkurransefortrinn  i  vind- od

sløsaltutsatte områder. Det vokser raskt. od setter kondler allerede etter  5-10  år. Frøene

spirer lett. od kan etter hvert som undtrærne vokser sed til, kvele den naturlide

vedetasionen på stedet. Trærne kan danne tette bestander med spisse nåler som dlø_r



områder ueqnet til friluftsformål. For buskfuru ble risikoen vurdert som ukient (Øven et

al. 2009). En håndfull sitkadran ble påvist sgr for Taredvnqrevet. Disse hadde utviklet

mande kondler. Buskfuru ble påvist av Stabbetorp (1994), men ikke under befarind i

2009.
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Figur  Z24.  F  remmede  arter: Sítkagran  (venstre) og Iynkerose  (høyre).

Mink er påvist i området. Det er kient at mink kan dløre særlid stor skade på
kolonihekkende siøfudl. Arten er derfor svartelistet, od vurdert til å utdiøre hgv risiko for

stededent biolodisk mandfold (Gederaas et al. 2007). Minken sees ievnliq 0Cl ser ut til å

ha en stabil bestand i området. Den sees ofte i sjgkanten oq da kan spesielt arter som

sandlo. tield od rødstilk være utsatt. Disse artene ser ut til å hekke i området, men

kanskie ikke årlid od da bare med enkelt/få Dar.

Det er kient at hadeavfall av OCI til dumpes ved parkerindsplasser inntil reservatet.

Hadeavfall er en kilde for sprednind av fremmede hadeplanter inn i reservatet. Mulidens

kan fremmede mispler od rvnkerose ha spredd sed inn i reservatet via hacléavfall, men

odså for iberiaskodsnedl, som det finnes en del av innenfor reservatet, er hadeavfall en

sprednindsvei. Vi Igenner ikke til om iberiaskodsnedlen har nedative effekter på det

stededne biolodiske mandfoldet  i  Moutmarka.

I  framtiden bør særliq rvnkerose od sitkadran vies oppmerksomhet od bekiempes. Man

bør være oppmerksom på minken som allerede finnes her, samt andre fremmede arter

som kan spre sed inn. Kanadadullris er en pestart i Oslo-området, od har allerede

etablert sed i kvstnære reservater, for eksempel Storøvkilen i Bærum (Røsok od Abel

2008 l.

Skjgtselssoner

Alle viktide naturtvper er forsøkt delt opp i fornuftide skiøtselssoner (fidur 24). Areal som

ikke inkluderes i skiøtselssoner er i hovedsak fiellkoller, steinmark od opparbeidet

hvttetomt. Oppdelinden er basert på hvilke naturverdier som finnes i delområder av



I  Figur §2%. Slgøtselssoner i Moutmarka. Sone åpne tørrba r sone 2 sauebezte sone  3  ttskog utenfor sauebeíte, sone 4.'

edelløvskog og blandingsskog, sone  5:  strandsonen, sone 6.' dammene og sone 7: Skjælva-området.
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reservatet. od hva slads skiøtsel od tiltak som anbefales diennomført for å sikre, evt.

restaurere od videreutvikle naturverdiene til beste for biomanqfoldet. Tiltakene  i  den

enkelte sone er beqrunnet  i  hvilke trusler som kan påvirke biomandfoldet nedativt.

eventuelt  i  hvilke tiltak som kan påvirke  i  Dositiv retninq. For hver sone er det qitt en

kort beskrivelse av naturverdier, målsetnind for sonen, konkrete bevarindsmål. kiente

trusler od tiltak i prioritert rekkefølde. Numrene i teksten refererer til korresponderende

nummer  i  skiøtselsplankartet. Denne inndelinden baserer sed på dadens kunnskap om

naturverdier. trusler od effektive tiltak. od vil derfor  i  et Ienqre tidsperspektiv kunne

endre sed. Om anbefalte tiltak har effekt, er det naturliq å redusere intensiteten på

restaurerende tiltak, for i større drad fokusere på skiøtsel od vedlikehold. Dersom

tiltakene ikke har ønsket effekt. bør helt andre tiltak vurderes.

De anbefalte tiltakene vil etter vår menind bidra til at reservatet i større drad oppfvller

verneformålet. iamfør Avsnitt 4.1.

Sone 1 - Åpne tgrrbakker
Beskrivelse

Sone 1 består av åpne vedetasionstvper med baserike ender od urterike kanter. Flere

vedetasionstvper er representert, fra tørrender på drunt iordsmonn, representert blant

annet med de truede vedetasionstvpene tørr rikend  i  lavlandet, hestehavre—dunhavreena

od blodstorkenebb-utforminden av urterik kant. Partier med mer trivielle

vedetasionstvper dominert av dras od urter. som blåtopp. knapp- od lvssiv, samt

miødurt. finnes odså i sonen. Sonen er representert ved flere delområder, i hovedsak

mellom strendene i vest od krattskoden bakenfor. Enkelte partier med åpen. urterik kant

av blodstorkenebbutformind forekommer odså lands stiene som ellers til dels er omditt

av tett krattskod. Disse partiene er på drunn av beskieden størrelse ikke avdrenset som

edne delområder. Delområdene er i stor drad fradmentert av kantkratt od krattskod med

blant annet rike forekomster av slåpetorn od einer vtterst. od med større mandfold av

busker od trær lender inn. Partier med større od mindre forekomster av krattvedetasion

forekommer i store deler av sonen. Avdrensninden er ment å inkludere arealer med

fortsatt store verdier knvttet til åpne endtvper. Av interessante arter som bidrar til

sonens verdier er rødlisteartene bukkebeinurt (NT). brudespore (NT). kubielle (NT).

nikkesmelle (NT) oq blåbrindebær (NT). Særlid bukkebeinurt oq blåbrindebær har rike
forekomster i området, men i partier er det odså mve nikkesmelle. Ut over de rødlista

karplantene kan nevnes føldende arter som bidrar til å heve verneverdiene: Krattalant,

vårmarihand, blodstorkenebb, lakrismielt, hiertedras. markmalurt od blåstarr. Et stort
antall insekter er som larver knvttet til karplanter som har sine viktidste forekomster her.

od som voksne knvttet til nektarproduserende blomster som sonen odså har rikelide

forekomster av. Odså flere arter av beitemarkssopp er knvttet til sonen, blant annet

plommekølle (VU). oliventunde (VU). hvit småfindersopp (NT) od eledant småfindersopp
(NT). Det mosaikkpredede landskapet med ender od krattvedetasion er levested for en

rekke fudlearter. blant annet rødlisteartene hauksander (CR). tornskate (NT) od natterdal

(NT).

Trusler

- Gienqroinlvurderes som viktidste trussel.

Sonen er i stor drad omditt av tett kratt hvor urter knvttet til åpne vedetasionstyDer

skvddes ut av en rekke arter av busker od trær, som slåpetorn, einer, roser. Qeitved.

trollbær, krossved, vierarter. svartor. rodn, osp. furu. fremmede mispler osv. Mande



steder har de nevnte busk- oq treslaqene etablert sed på åpne endpartier, od vil
sannsvnlidvis skvdde ut de lvskrevende urtene  i  Dartier dersom det ikke settes i dand

skiøtselstiltak. På sikt vil slik diendroind endre vedetasionstvpen til mindre verdifulle

tvper, som mandler den artsrike floraen som huser rike forekomster av rødlista

karplanter, od som er viktid for insekter.

- Ferdsel med slitasie vurderes som en bedrenset trussel idad, men bør overvåkes.

På drunn av at krattvedetasionen er uframkommelid, er ferdselen kanalisert til de åpne

endpartiene.  I  partier er vedetasionen tvdelid slitt. Her dominerer tråkkresistente arter

som droblad, hårsveve, smalkiempe, løvetann od følblom. Det ble i løpet av befarindene

påvist biler som hadde kiørt inn i området, od parkert Då tørrendene. Dette. sammen
med teltind od bruk av enqanqsqriller på de flate endene, vil bidra ekstra til slitasie.

Overordnet mål for sone 1.

Overordnet mål for sone 1 er at alle de påviste truede vedetasionstvpene skal ha dunstid

bevarindsstatus. Det betvr at arealet av åpne, baserike ender skal økes, mens einer- od

slåpetornkratt skal bedrenses betvdelid. Det betvr videre at forekomstene av arter som

er tvpiske for de åpne endene økes.

Konkrete bevarinasmål for sone 1

- Arealet av baserike ender od urterike kanter skal økes ved at kantkratt og

krattskog gyddes.

- De største åpne endene skal være forbundet med korridorer med åpen

engvegetasjon, for eksempel langs stier.

- Busk- od tresiikt skal innenfor sonen ha en deknindsdrad på maksimalt 10 %

av arealet.

- Tre- od busksladene rodn, biørk. selle. osp. dran. furu od fremmede mispler

bør på sikt bortimot fiernes fra sonen, mens einer od slåpetorn kan reduseres

betvdelid i omfand. Geitved. asaler. roser. slåpetorn od krossved er

karakterarter for vedetasionstvpen od bør forekomme med et vist innslag.

~ De tvpiske artene blodstorkenebb. krattalant. vårmarihand, nikkesmelle od

blåbringebær skal forekomme  i  sikre forekomster innenfor sonen, og være lette
0

a påvise flere steder.
- Bukkebeinurt skal forekomme i rike forekomster. od skal lett kunne påvises i

flere enn tre dellokaliteter.

- Endene skal ikke diødsles.

Tiltak

1. Oppslad av slåpetornkratt od krattskod med furu, einer, boreale Iøvtrær som blør_l<_,

rodn od osp. samt fremmede busker od treslad, rvddes slik at deknindsdraden av busk

od tresiikt reduseres til maksimalt 10 %. Det leddes opp til en variert kant mot de andre

sonene. Enqene skal være åpne od buskfrie i store arealer, mens buskene kan stå

flekkvis ut mot kantene, blant annet i overdand mot sone 3; krattskod utenfor sauebeite.

2. Sonen foreslås beitet. Be/tind bør foredå årlid.

På drunn av områdets størrelse anbefales beitind som tiltak. Sonen bør sees i

sammenhend med sone 2 od sone 3. Ettersom beitetrmket innenfor eksisterende



sauebeite kan svnes noe høvt (se kapittel 4.2). anbefaler BioFokus at sone  1  utsettes for

et landt lavere beitetrvkk.  I  første omdand kan sonen utnyttes som høstbeite for

eksempel fra midten av audust. På den tiden vil plantene i enda ha rukket å blomstre od

sette frø. od insekter som lever på planter  i  enqene vil ha blitt voksne od er ikke lender

avhendide av vertsplantene. Samtidiq vil det være en del nærind idien til beitedvrene.

For å få mest artsrik vedetasion må beitetrvkket tilpasses dodt (Staaland et al. 1998).
Mens for hard beitinq fører til at et bedrenset antall planter klarer sed. vil for lite beitinq

føre til at nærindskrevende arter vil dominere på bekostnind av mer lvskrevende arter.

Dette fører videre til diendroind, dårlidere avbeitinq od økende mendder gm

Dlantemateriale (Fylkesmannen i Sør-Trøndelad 2005). Ettersom urtene  i  auqust bortimot

er ferdiqe med sin produksion. tåler vedetasionen od artsmandfoldet hard beitinq. En art

som vårmarihand står som redel med visne blad od moden frøstand i audust, od påvirkes

neppe av høstbeite. Hard beitind vil derimot redusere mendden dødt plantemateriale. Et

tvkt lad med dødt plantemateriale vil diøre det vanskelidere for frø å spire (Olsson 2008).

Ett- od toåride arter som er avhendid av kontinuerlicl frøforvndelse vil på denne måten
bedunstides av et høvt beitetrvkk på sensommeren od høsten. Fiernind av

plantemateriale ved beitind vil odså bedrense en diødslindseffekt som kan bedunstide

uønskede karplantearter (uqrasarter).

Ettersom ulike husdvrs beitevaner kan utfvlle hverandre, kan sambeitind f.eks. mellom

ku od sau. di dode resultater (Nedkvitne et al. 1995). Sauen beiter mer selektivt enn

storfe, men beiter lØV i tilledd til dras og urter. Imidlertid kan beitevanene variere fra dvr

til dvr. Som et alternativ til rent høstbeite for sau, kan derfor sambeite mellom ku od sau

vurderes. Et viktid ardument for dette, er at det er kvrs beitepåvirknind i Moutmarka

diennom flere tiår som har ført til det rike artsmandfoldet i reservatet. Giennom sin evne

til å beite slåpetorn od nvperose vurderes sau som bedre ednet til restaurerind av

dammel beitemark. Det er vanskelid å beredne optimalt antall beitedvr i sonen. Både

fordi deler av sonen er krattbevokst, med redusert beiteverdi, od fordi fôrproduksionen

Løke når krattoppsladet rvddes. Om høsten vil fôrproduksionen reduseres betvdelid.

Under forutsetnind av at sauer fortsatt beiter i sone 2, kan sone 1 med fordel benvttes til

høstbeite for sau. Det anbefales ikke å la sauer som får tilleddsfor om vinteren då her på

drunn av betvdelid Cliødslindseffekt. For å hindre uheldid beitepress på følsomme arter.

anbefales det videre at sonen tømmes for beitende dvr allerede før vekstsesondens start.

Beitet bør overvåkes, slik at nedbeitinden ikke blir for sterk, at arter interessante i

bevarindssammenhend ikke reduseres i forekomst od utbredelse od at slitasien ikke er

for stor. Dersom høstbeitet ikke dir tilstrekkelid nedbeitind. bør det vurderes å Ia et

bedrenset antall kvr beite i en lendre del av vekstsesonden. Den tråkkslitasien som

beitedvr vil di vurderes som positiv. Tråkkskader dir plantearter med dårlid

etablerindsevne mulidhet til å spire på nv. Tilsvarende effekt vil moderat slitasie i

forbindelse med friluftsliv di. Der er derfor nødvendid å prøve sed fram for å få erfarind.

3. Dersom beitind iverksettes i sone 1, bør dvrene dierdes inne.

Inndierdind diøres en dand. men dierder vedlikeholdes kontinuerlid.



Figur 223.  Variasjon  i tørrbakkevegetasjon 1' sone  I

4. Som et alternativ til beitind  i  sone 1, kan endene od kantvedetasionen slås. De fleste

endene er flate od lett tildiendelide fra stinettet (som har tilstrekkelid bredde til at

motoriserte slåmaskiner lett kan kiøre inn i verneområdet). Vedetasionen vurderes odså

som tilstrekkelid slitesterk til at lette slåmaskiner kan benvttes. Formålet med slåtten er
å fierne dødt plantemateriale som er et problem for forvnqelsen av visse arter, od som

vil ha enuøgnsket dlødslindseffekt. Slåtten bør diennomføres i bedvnnelsen av auaust. Da

har de fleste artene blomstret. od flere satt frø. Det avkuttede plantematerialet fiernes

fra verneområdet. En viktid forskiell mellom slått od beite er at ved slått blir en større
andel av plantematerialet fiernet, od Cliødslindseffekten redusert. Jorda blir madrere, noe

som favoriserer en del arter. Produksionen av dødt plantemateriale er ikke større enn at

det bør være tilstrekkelid å qiennomføre slått hvert tredie år.

Sone  2  - Sauebeite
Beskrivelse

Sone 2 er et inndierdet område som er beitet av sau siden høsten 2004. Området er
forholdsvis variert med hensvn til veqetasion, med partier med edelløvskod med drove

enkelttrær (alm, ask. morell, svartor od selie 25 - 50 cm dbh) od svartorskod (opp til 40

cm dbh) Ianqs bekk  i  nordvest. ospeholt od vndre edelløvskod i nordvest od store arealer

med slåpetornkratt od krattskod i vest. I sør er et parti med åpne ender hvor

endvedetasionen er dodt etablert. Beiteområdet omfatter odså et par mindre od drunne

dammer som er i ferd med å dro idien. I sentrale deler av området er det rvddet

krattskod  i  flere omdander. Vinteren 2008 ble det diennomført en maskinell rvddind ved

hielp av såkalt "krattknuser" innenfor et en større del av sonen od delvis fiernet.

Resultatet av rvddinqene er åpnere områder som beites av sau. Rvddet krattskod har i

dad pionérvedetasion, med udrasarter som i mindre drad beites, som klistersvineblom od

veitistel. sølvbunke od knappsiv. Noen åpnere partier har rikere karplantemandfold som

inkluderer arter som qulmaure. smalkiempe, dieldkarve, endknoppurt, tiriltunde od rvllik.

Fuktide partier predet av starr, samt en miødurtend dominert av knappsiv som resultat

av nedbeitind av miødurt, inndår odså. Flere steder er det satt idien små tredrupper eller

enkelttrær av blant annet sommereik. hassel. selle. morell, ask od biørk. På områder

rvddet for flere år siden, har endvedetasionen etablert sed dodt, od predes av en artsrik

blandind av urter od dras. Rett utenfor verneområdet nær Helderødveien i øst er det satt

opp leskur for sau. Disse brukes om vinteren hvor dvrene fôres. Et vedetabilsk underlad,



talle. brukes forå sude opp fuktidhet. od di dvrene et tørt miliø. Det er imidlertid massiv

avrennind fra tallen. Dette fører til diødslindseffekt i de nærmeste omdivelsene i små

deler av reservatet, blant annet til en liten dam. Området rundt Ieskurene er opptråkket

og nedslitt.

1.1-

F  i gur 1_07?4. Nylig åpnet sauebeite. Grupper og enkelllrær er spart som skyggetrær for sauene

Ved befarind 22/6-2009 var markvedetasionen predet av at urter OCI dras hadde

dverdaktid vekst, med små blader, korte skudd, od nesten inden blomster. Fram til dette

tidspunktet hadde beitetrvkket våren 2009 vært svært hardt. ettersom 190 sauer hadde

beitet i sonen hele våren helt fram til ca. 20/6. Ved befarind 22/8 var imidlertid

markvedetasionen redenerert, od hadde stedvis rik blomstrind av flere arter, blant annet

av krevende arter som bukkebeinurt (EN). nikkesmelle (NT). krattalant. Øventrøst.

endknoppurt. hiertedras. Iakrismielt. dieldkarve, rødknapp od dulmaure. Det ble ikke

diort tilstrekkelide undersøkelser til at det er mulid å si om enkelte rødlista eller andre

krevende karplanter mandler innenfor sauebeitet som en konsekvens av høvt beitetrvkk,

men det er rimelid å tro at forekomsten av enkelte arter er blitt redusert.

Følgende ble observert:

- Det ble ikke påvist vårmarihand innenfor eksisterende sauebeite. Dette skvldes til

en viss drad at beiteområdet er ladt utenom de rikeste forekomstene av orkidéen.

Men i følde Erik Johan Blomdal var det forekomster innenfor i sørvest før oppstart

av beiting i 2004.

- I følde Erik Johan Blomdal od Trond Grøstad forsvant orkideene nattfiol,
O . .  0  . . .

varmarlhand od endmarihand innenfor sauebeitet  I  sørvest. Forekomsten av

krattalant er odså betvdelid redusert innenfor sauebeitet, men ble påvist 22/8-09.

- Under befarinq 27/8-2009 ble det observert at det rett utenfor sauebeitet var

mande modne aks av ulike starr od mvrkledd. mens det innenfor var påfallende

få.
- Det er lite forekomst av blodstorkenebb innenfor beiteområdet.

- Enkelte åpne ender i fuktide partier domineres av mvrtistel, veitistel, brennesle od

lvssiv, det vil si arter som blir lite beitet.

- Etter 2009 ble antall beitedvr redusert til omtrent 50, od vinterbeite forekommer

ikke lender. Det er ikke diort noen detaliert kartleddind av floraen etter dette.
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Figur  fig.  Arter  som er går! tilbake  innenfor' sauebeílet: Venstre: vårmarilzånd
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De viktiaste verdiene i sone 2 er de åpne enqene med artsrik flora med forekomst av

rødlista oo andre krevende karplanter. Flere arter  i  enq- oa kantveqetasionen er verter

for et stort manqfold av rødlista insektarter som er påvist i Moutmarka. Det er imidlertid

ukient hvordan forekomsten av de rødlista artene fordeler seq innenfor oq utenfor det

beitede området. Et stort antall beitemarkssopp. hvorav flere rødlista, er reoistrert

innenfor beiteområdet etter 2008, blant annet rosabrun qrvnmusseronq (VU). svarthette

(DD) oCl vranqiordtunqe (VU). For partier av sonen som nvlia er blitt rvddet, vurderes

naturverdiene som svært beqrenset. Men arealer som er åpnet opp for sauebeite de siste

årene har stort potensial for å reetablere artsrik tørrenqveqetasion på sikt. Det
mosaikkpreqede landskapet med enqer oq krattvecletasion er Ievested for en rekke

fuqlearter. blant annet rødlistearten natterqal (NT)L samt fasan.

Trusler

Gienqroinq vurderes som en alvorliq trussel

Krattrvddina oq etablerinq av sauebeite er  i  ferd med å restaurere store arealer med

åpne enqer.  I  partier rvddet for flere år siden er en artsrik endveqetasion allerede
etablert. mens nvlia rvddete partier har en artsfattid veqetasion. Det er fortsatt rike

forekomster av kratt oo unciskoq innenfor sonen. Uten skiøtsel vil krattveoetasion på sikt

innta de åpne endene iqien. Det finnes spredte forekomster av rvnkerose innenfor

sørliclste del av sonen. Rosen beites noe, men troliq ikke tilstrekkeliq til at arten

forsvinner. Fordi beitet Iiclqer brakk fra iuni til oktober, vil rosa få muliqhet til å skvte nve
skudd.



/
.v

Figur  Qåó. Bus/</(mt! på sitt nzesr ugjennomtrenge/Ige.

Overordnet mål for sone 2

- Overordnet mål for sone 2 er at beiteområdet skal ha dunstiCl bevarindsstatus.

Det betvr at arealet med beitet enqareal ikke skal reduseres, at kvaliteten ikke

skal forrinaes, oq at forekomstene av arter som er tvpiske for naturtvpen

opprettholdes på samme eller høvere nivå enn  i  2009.

Konkrete bevarinqsmå/ for sone 2

- Arealet av åpne ender skal økes med minst 25 % i forhold til 2009  i  løpet av en

S-årsperiode
- Forekomsten av tvpiske arter i kalkrike tørrender som dulmaure. hvitmaure,

endknoppurt, hiertedras, blåfiær, Øventrøst, dieldkarve od smalkiempe skal

økes i forhold til 2009-nivå. Artene skal være lette å påvise innenfor
beiteområdet. Artene bukkebeinurt, nikkesmelle, blåbrindebær od krattalant

skal kunne påvises på flere enn 3 dellokaliteter. Arealet av åpne ender med

artsfattid udraspredet pionérvedetasion skal utdiøre  <  10  %  av de åpne

arealene

~ Forekomst av tett kratt od undskod (ospeholt) skal reduseres til  <  25 % av

sonens areal i løpet av en tiårsperiode

- Forekomst av edelløvskod (med alm, ask, svartor od hassell od

svartorsumpskod lands bekken i nordvest skal opprettholdes på dadens nivå
- Dadens hauder med rvddeavfall skal fiernes i løpet av våren

- Rvnkerose skal bekiempes

Tiltak

- Rester av rvddeavfallet fra tidlidere krattrVQldinder fiernes fra reservatet. For å hindre

uønsket diødslindseffekt, samt ødeleqqelse av soppmvcel til beitemarkssopper som

fortsatt er i bakken, anbefales det at kvisthaudene transporteres ut av reservatet. Skader

på vedetasionen kan beqrenses ved at kvisthaudene transporteres ut av verneområdet

om vinteren, mens det er frost i marka, od vedetasionen er minst sårbar. Videre

anbefales det å bruke en lastbærer med brede dekk od liten belastnind på underladet for



å unndå terrenqskader. Som mottaker foreslås Veolia, avdelind Taranrgd. Tønsberd.

Veolia kan motta ubedrensede mendder kvistavfall til komposterinq. Alternativt kan

haudene med rvddeavfall brennes på stedet. For å diøre minst mulid skade på
vedetasionen. bør de brennes om vinteren. De bør videre leddes på arealer som tidlidere

har vært bevokst med kratt. od som ikke har rukket å reetablere endvedetaslon. I slike

partier vil verdiene som kan bli ødeladt være bedrenset. Det bør etableres et fåtall

bålplasser (to-fire), hvor avfallet fra nærliddende hauder transporteres for brennind.

Brennind vil ha større potensielle nedative miliøeffekter enn å transportere avfallet bort.

I tilledd til at brenninq dir en dlødslindseffekt, vil soppmvcel av beitemarkssopp kunne

drepes lokalt.

- Rvddincl av kratt videreføres. Det anbefales å benvtte rvddesad. Dette dir landt

mindre dlødslindseffekt enn ved bruk av krattknuser. Endene skal ikke dlødsles utover

det som skvldes sauene. Rvddesad setter idien mindre avfall ved at busker kan kuttes

helt nede ved rota. Videre rvddind bør diennomfglres suksessivt over flere år for at

beitetrvkket innenfor sonen skal kunne vedlikeholde det åpne området. Det er bedre å

rvdde mindre områder skikkelid. framfor store områder som krever mer oppføldind.

Nvtt rvddeavfall flernes som beskrevet i forride punkt. For å vedlikeholde de nvlid

åpnede arealene anbefales det å benvtte manuell rvddind til etterrvddind. samt der det

er behov for mer skånsom od presis rvddind. Særlid slåpetorn har evne til å skvte nve
skudd fra stammer od røtter. Det kan derfor være behov for dientak med manuell

n/ddind av de åpnede arealene for å utarme de dienværende slåpetornene.

- Sone 2 foreslås beitet. Beitind bør foredå årlid.
For å opprettholde arealet od kvaliteten på de nvlid åpnede beitearealene. må det
opprettholdes et beitetrvkk. Fordi sau beiter slåpetorn. men trolid vil foretrekke dras od

urter ved for lavt beitetrvkk. anbefales et høvt beitetrvkk etter rvddind. Høyt beitetrvkk

vil derimot virke nedativt på plantearter som selekteres av sau. for eksempel

vårmarihand, med utarmet biolodisk mandfold od tap av arter som konsekvens.

Beitetrvkket slik det var pr. 15/6-2009 vurderes som noe for hgvt for å ivareta

mandfoldet av karplanter od insekter innenfor sonen. På sikt bør ikke beitetrvkket være

høyere enn at arter som påvirkes nedativt av beite, for eksempel vårmarihand,

bukkebeinurt od krattalant, kan overleve od retablere sed innenfor sonen. Når dunstid

bevarindsstatus for areal od kvalitet på åpne ender etter hvert oppnås innenfor sone 2.
0

kan trolid et noe redusert beitetrvkk pr. areal være tilstrekkelid for a opprettholde det

åpne beitearealet.

Eøldende alternativer bør vurderes:

1. Det skiftes dvreslad fra sau til storfe. Storfe er klent for å beite mindre selektivt enn

sau (Norderhaud et al. 1999). Det er odså klent at det i hovedsak er storfe som har

beitet i Moutmarka fram til 1950-tallet, od som derfor har ladt drunnladet for områdets

rike biolodiske mandfold.

2. Dersom det blir aktuelt å etablere beiteareal på arealer utenfor sone 2 (eks. i sone 1).

vil beitetrvkket bli Iavere med samme antall dvr som i 2009. Da vil det være mulid med

sommerbeite innenfor sone 2 od etterbeite i sone 1. Men det forutsetter at det ikke er

behov for brakkleddind av sone 2 pda. parasitter.



Sone 3  —  Krattskog utenfor  sauebeite

Beskrivelse

Sone 3 omfatter fire atskilte delområder med kratt oa unaskoa som har vokst oDD de

siste tiår som resultat av onnhgrt hevd. Ytterst mot kvsten dominerer slånetorn oa einer.

mens i kanter rundt koller innaår trollheaa, aeitved, rosearter, krossved oa treslaa som

roan. fremmede mispler oq morell. oq i fuktiqe partier svartor oa vier. Lenaer inn fra

kvsten reiser veqetasionen sea, dominert av treslaq som danner holt av osp oa

blandinasskoaer med eik, morell. qran. furu, osp. biØrk. selle, heaa. De eldste

skoaholtene har verdi i sea selv, oa utalør viktiae naturtvDer, oa er ikke inkludert i sone

3. Sone  3  omfatter kratt oa holt som er resultat av at verdifulle beitearealer er i ferd med
0 .  .
a gro lglen.

Figur _]j2—7. Tett  krattskog med  stor variasjon i busk- og treslag

6 rgdlistearter er sterkt knvttet til kantkrattet. Flere insektarter er avhenqiq av

Dlantearter som har levested her, som SlåDetorn, haatorn, aeitved, berberis oa roan.

Hele 5 rødlista sommerfualarter lever Då slåoetorn i Moutmarka.  I  tilleaa benvtter flere

[gdlistearter som har levested i andre habitater krattskoqen som levested. Av fualearter

er blant annet hauksanaer (CR). tornskate (NT) oq natterqal (NT) knvttet til kratt oa

ka ntskog.

Der kantkrattet har aått over til krattskoa dominert av treslaa. er lvstilaanaen ofte svært

bearenset  i  skoqbunnen. med artsfattia karplanteflora som resultat. Store deler av

krattskoaen reoresenterer derfor tap av verdier knvttet til åDne kalktgrrenqer oa urterike

kanter.

Trusler

Hele sone 3 er et resultat av aienaroina av ånne. artsrike veqetasionstvper som urterik

kant oa kalktørrenaer. Sonens eksoansion aiennom flere tiår representerer en trussel

mot Moutmarkas naturverdier.

Overordnet mål for sone 3
Overordnet mål for sone 3 er at kantkrattet skal ha aunstia bevarinasstatus. Det betvr at

arealet må reduseres for å restaurere åpne, artsrike veaetasionstVDer. På arunn av at
kantkratt har klare Dositive verdier, skal veaetasionstvDen ikke fiernes helt, men skiøttes



slik at det oppnås et forhold mellom åpne veGetasionstvper oG kantkratt som i større

Grad bidrar til å sikre det bioloGiske manGfoldet som er spesielt for reservatet.

Konkrete bevarinqsmål for sone 3

~ Arealet av kantkratt oG krattskoG skal over en femårsperiode reduseres med

minst 25 % i forhold til 2009.

- Rvddeavfall skal fiernes fra området

- Det skal over en femårsperiode etableres åpne enGarealer på minst 25 % av

arealet som gr. 2009 er dominert av kantkratt og krattskog.

Tiltak

- Kratt rvddes over en periode på flere år.

Det anbefales å benvtte rvddesaG for å beGrense GiødslinGseffekten som i sone
2. RvddinG bør Giennomføres over flere år for Gradvis å åpne større areal over

tid. Rvddeavfall fiernes som beskrevet for sone 2.

- Kratt som bør fiernes:

- Kratt som i stor Grad utGiøres av unqtraer  <  15 cm  i

brvsthøvdediameter, som Gran. furu. osp. morell. eik. svartor,

vier, rogn, bjørk.

- LvsfattiG krattskoG med lite oG artsfattiG veGetasion i

feltsjiktet.

- Alle forekomster av Gran oG sitkaGran oG evt. buskfuru bm

fjernes.

- SammenhenGende einerdekke skal åpnes opp.

- Kratt som skal settes iGlen:

- Kratt dominert av slåpetorn. Geitved OG haGtorn

-  Kratt med artsrik karplanteveGetasion i feltsiikt. for eksempel

med innslaG av urterik kant med blant annet blodstorkenebb

- Kratt som danner kanter mot åpne veGetasionstvper

(kantkratt).

-ÉStørre enkelttrær oG mindre Grupper av større trær > 20 cm i

brvsthøvdediameter av ulike treslaG

- Ved behov etterrvddes de nvlia åpnede arealene manuelt.

- Behovet vurderes som størst de første årene, ettersom slåpetornen har evne til

å spire fra Gienstående stammer etter rvddinG. Gientatte beskiærinGer vil ta
livet av plantene. Behovet vil oGså være avhenGiG av hvor effektivt sauer beiter

nye skudd.

- De åpnede arealene vedlikeholdes ved husdvrbeitinG. Dette kan Gløres årliG.

- Det anbefales at deler av sone 1 oG sone 3 utGlør et sammenhenGende

beiteareal. For å unnGå for hardt beitetrvkk på de artsrike enGene. anbefales

kun høstbeite fra midten av auqust for disse sonene. som beskrevet for sone 1.

Det anbefales å benvtte sau som beitedvr de fflste årene. Giennom sin evne til

å beite slåpetorn vurderes sau som Godt eGnet til restaurerinG av Gammel
beitemark. Etter hvert som åpne enGarealer etableres, kan andre dvreslaG

vurderes. Sambeite mellom storfe OG sau kan være GunstiG. Etter hvert kan



renere storfebeite vurderes. ettersom storfe er mindre selektive. od har mindre

nedativ effekt nå enkelte arter av karolanter som tåler beitind dårlid. Høvt
beitetrvkk Då hgstbeite er dunstid for artsmandfoldet fordi det vil hindre

dannelse av buskkratt od fierne mve plantemateriale som ellers har nedative

effekter (se sone 1).

- Sonen må dierdes inn. Dette diøres en dand. men vedlikehold av dierde må

diennomføres kontinuerlid.

Sone  4  - Edellgvskog og blandingsskog

Beskrivelse

Sone 4 omfatter svv_ helt eller delvis atskilte delområder som består av mindre skodholt
inntil od mellom berdrvdder  i  nord-svd retninq. Holtene kan stedvis være dominert av

ulike treslad. Krondlete, lavvokst eik  i  lådurtskod er ofte dominerende treslad med

stammediametre obb mot 40 cm inn mot vestvendte berdvedder. Trolid dir de

soleksoonerte rvddene od berdveddene en varmeeffekt i skoden. Helt Qst  i  området er

det et mindre Darti med storvokst eikeskod med trær > 60 cm dbh. Osp ODD over 30 cm i

brvsthøvdediameter oDDtrer flere steder i nesten rene holt. Svartor. hedd. bigrk od
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Figur  1_428.  Varmekjæl' eikeskog begunsriges  av soloppvarmede bergvegger.

vierkratt opptrer i fuktiqe Dartier, oq enkelte steder er det tilnaermet rene bestand med

svartor. Øvride treslad som morell, ask, alm, selie, hassel, roan od sDisslønn oDDtrer mer

sDredt, mens slåDetorn, deitved, od trollhedd dierne vokser i kanten av skodholtene.

Tvoisk for flere av disse holtene er døde einerkratt, som vitner om at skoden var mer

lvsåDen, småvokst od buskpreqet for noen år tilbake. Mandfoldet av karDlanter varierer.
men består dierne av arter knvttet til skodtvnen. I eike- od blandindsskodene er det

arter knvttet til lådurtskod. som blåveis, stormarimielle, hendeaks. skodfiol, liliekonvall,

finderstarr, skodbindel. tannrot, vivendel, ormeteld. teiebær, kratthumleblom. skodsalat.

I svartorskod inndår arter som sverdlihe, klourt. melkerot. slvndsøtvier, mvrhatt,

dulldusk, skodburkne, migdurt, vendelrot. storkonvall.



Skoqholtene representerer viktiae verdier i sea selv. ettersom både låaurteikeskoa.

svartorsump- oa -strandskoa reanes som nasionalt viktiaè naturtvper, oa ospeholtene

etter hvert som de blir eldre. vil få stor verdi. En del av reservatets rødlistearter er

knvttet til skoa. En av disse (almebarkdverqmgll) er sterkt truet. Saerliq for fualer som

hekker eller er på trekk vil skoaholtene være viktiae som levested oa som sklulested.

Trusler

Vi ser ikke at naturtvpene  i  sone  4  er truet innenfor reservatet. Det er muliq at enkelte

store eiker kan være truet av vnare Igvtrær som på sikt vil vokse forbi oa skvaae ut de

eldste trærne. Kronalete form på en del av eikene tvder på at de har stått soleksponert

før. Soleksponerte eiker er et viktia substrat for en rekke insekter.

Overordnet må/ for sonen

Overordnet mål for sone 4 er at skoalokalitetene skal ha aunstia bevarinasstatus. Det

betvr at arealene av de utvalate skoqene ikke skal reduseres, OCI at kvaliteten ikke skal
forrinaes, men snarere forbedres.

Konkrete  bevarinasmål for sone 4

- Arealet av lågurteikeskog, svartorsumpskog, svartorstrandskog, blandingsskog

oq ospeholt skal opprettholdes. Arealet for 2009 fremaår av flvfoto.

- Treslaasblandinaen skal være dominert av ulike lgvtrær i de ulike skoatvpene.

det vil si sommereik i eikeskoaene, svartor i svartorsumpskoaene. osp i

ospeholtene. mens det skal være en blandina av flere lgvtreslaa  i

blandinasskoaene. Fremmede treslaa oa aran skal ikke forekomme.

~ Grove trær skal få utvikle sea. oa dg ved skal akkumuleres i sonen.

Tiltak

- Sonen overlates til fri utviklina. Det vurderes som unødvendia å tvnne i busksiiktet av

hensvn til karplantefloraen i feltsiiktet.

- Det må vurderes om enkelte av de eldste oa aroveste eiketrærne bør fristilles for å

unngå utskygging.

Sone  5  - Strandsonen

Beskrivelse

Sone 5 er aiennomaående fra nord til sør i reservatet oa av varierende bredde. Sonen

omfatter de mest siøpåvirkede naturtvpene, domineres av strandbera oa

rullesteinstrender, mens strandenaer oa strandsump er utviklet kun på mindre arealer.

En av de bedre forekomstene er ved Taredvnarevet. der strandena aår over i en aodt

utviklet tanavoll med store menader tana. Ellers forekommer strandena enkelte steder

mellom berarvaaer som strekker sea ut i havet. Høyere opp blir strandenaene avløst av

artsrike tørrenaer. Særlia strandenaene oa tanavollene reanes som verdifulle i sonen,

med forekomst av truede veaetasionstyper oa rødlistearter, mens strandberaene er

forholdsvis artsfattiae. stort sett uten sammenhenaende karplanteveaetasion.



Figur Q2?-9. Vegetasjon på steinstrender.  Venstre:  stranaflatbelg,  høyre:  strand/rå!

Strandend. strandsumD od strender er levested for en rekke rødlistearter Dåvist i

Moutmarka. Manqe av disse kan leve i andre habitater. men flere karDlanter od

sommerfudler er sterkt knvttet til strandsonen.

Trusler

En viktid trussel er rvnkerose. Denne arten er Dåvist flere steder lands strendene  i

Moutmarka. Den er vurdert til å utdiøre en hgv risiko for stedeqent bioloqisk manqfold

(Gerderaas et al 2007, Artsdatabanken 2007b). Forurensninq fra siøen må alltid vurderes

som en risiko. Generelt rednes diendroind, især med takrør. som en av de viktidste

truslene mot strandendkomolekser. Takrgr ble ikke Dåvist  i  strandsonen, men finnes  i

solide forekomster  i  Skiælva, Jenteisen od Gutteisen. od må forventes å kunne sore sed

til strandenqer som har riktiqe forhold for arten. Muliqens er strandenqene  i  Moutmarka

noe for eksponerte til at arten trives. Drivved od noe søDDel skvlt  i  land fra siøen

forekommer, od viser at sonen er utsatt for forurensninder transportert Då siden. Det ble

ikke påvist betvdelicl slitasie under befarinq  i  2009.

Overordnet mål for sone 5

Overordnet mål for sone 5 er at strandender od tandvoller skal ha dunstid

bevarindsstatus. Det betvr at arealene av naturtvpene ikke skal reduseres, at kvaliteten

ikke skal forrindes. od at forekomstene av arter som er tvoiske for naturtvDene,

oDDrettholdes nå samme nivå som i 2009.

Konkrete bevarinasmål for sone 5

- Arealet av naturtygene strandeng og tangvoll skal opprettholdes på samme

nivå som i 2009. Det betvr at de redistrerte naturtvoelokalitetene (vedledd 1)

ikke må reduseres i omfang
- Arter tvoiske for naturtvnen strandend. blant annet strandstierne. strandkvann,

strandkieks. strandkiemoe. fiæresaulgk skal forekomme i dode bestander od

være lette å påvise
- Arter tvoiske for naturtvnen tandvoll. blant annet endstorkenebb, tandmelde,

strandmelde, strandreddik. skal forekomme i dode bestander od være lette å

Dåvise. Strandkål od strandbeld skal forekomme flere steder nå sand- od
steinstrender



- R dlisteartene 'ordbærkl ver EN bukkebeinurt EN strandr dto VU

dverqavlden (VU) skal forekomme  i  veqetasionstvnene strandena/strandsumo

ou tanclvoll innenfor sonen. Flere av disse artene ble reqistrert innenfor

avqrensede naturtvpelokaliteter  i  2009 (vedleaq 1). oa skal forventes å kunne

finnes iqien innenfor de samme lokalitetene i framtiden.

- Rynkerose skal  ikke  forekomme innenfor sonen

Tiltak

- Rvnkerose bekiempes. Dette bør settes i danq så raskt som muliq. mens forekomstene

er få. små oq håndterbare, oq følqes senere opp med supplerende bekiempelse oo
overvåkninq. Bekiempelse av rvnkerose har vist seq å være vanskeliq fordi arten er

svært tolerant, oo ved hielp av krvpende iordstenqler kan ta seo opp selv om det aller

meste av planten er fiernet. BioForsk Midt-Norae arbeider for tiden med en handlincisplan

for bekiempelse av rvnkerose, der ulike metodikker vil bli vurdert. Så lanclt vet vi at

dersom det benvttes mekanisk bekiempelse. ved å rvdde krattene. kreves minst 2-3

nedkappincier pr vekstsesono for fullstendiq bekiempelse (BioForsk 2008). Det er videre

benvttet ulike former for kiemisk behandlinq. Generelt er kiemisk behandlinCl uønsket

innenfor verneområder av hensvn til naturverdiene. Inntil det foreliqoer en metodikk som

anbefales benvttet i verneområder, foreslår vi følqende:

-  Reservatet undersøkes qrundiq for å kartleqqe så manqe som muliq av forekomstene

av rvnkerose. Det er viktia åt små planter oppdaqes for lettest å kunne beklempe dem

på et tidliq stadium. De påviste forekomstene kartfestes ved UTM-koordinater ved hielp

av GPS.

-  De påviste forekomsten bekiempes mekanisk. Så mve som muliq av røtter fiernes.

Kappinq ved bakkenivå vurderes som utilstrekkeliq. Det kan vurderes om det er mulicl å

komme til med små qravemaskiner for enklest muliq å kunne Grave bort rvnkerosene.

Dette er klart muliq for en forekomst på en tørrenq helt rett vest for Jenteisen. hvor biler

ofte kiører ned til enqa. Små oq spredte forekomster kan man forsøke å Iukes. det vil si

dra opp med rota.

-  De påviste forekomstene oppsøkes to cancer til i løpet av vekstsesonqen for å
undersøke om det er utviklet nve skudd fra iordstenqler eller stammerester.

- De kartfestede lokalitetene overvåkes for å kontrollere vitalitet. od evt. fortsette

bekiempelsen i kommende år.

- Søppel bør rvddes bort årlio.

- Det vurderes som unødvendid å skiøtte strandenoene i form av slått eller beitinq.

-  Det anbefales at sonen overvåkes for andre arter som kan ha neqative effekter på

stedeqent biolociisk manqfold, som takrør. Sonen bør oqså overvåkes for søppel oa
forurensning.

Sone  6  - Dammene



Beskrivelse

Moutmarka inneholder flere dammer med variasion i stgrelse. dvbde, saltholdiahet od

innhold av bioloqisk manqfold. Dammene Iiqqer forholdsvis spredt  i  forsenkninaer mellom

fiellrvaqene som strekker sed  i  nord-sør retnind diennom reservatet od de vtterste

strandberdene. som flere steder danner en kant mot havet. Felles for alle dammene er at

planteproduksionen er stor. De fleste dammene er predet av opphopnind av død

plantemasse, med diendroind som resultat.  I  dammene vokser det en del

nærindskrevende arter. od stedvis er vedetasionen påvirket av skiellsand  i  qrunnen.
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Figur  1_630.  Venstre: Jenteisen. Høyre: Skjælva. Foto: Gule sider

Jenteisen, som har et åpent vannspeil od en dvbde på omkrind en meter, ble utdravd i

2001. Denne dammen er dominert av takrør. od virker mindre rik på karplanter enn

mande av de andre dammene. Gutteisen. som befinner sed 200 meter lender nord. od

ikke er utdravet. i daq naermest en ren takrgrskoa. uten vannspeil. Saerliq er

våtmarksområdet Skiælva rikt på vannplanter, som hesterumpe, qrastignnaks.
vasslirekne, oq med kanter dominert av hgvvokste sumpplanter som takrør. siøsivaks.

pollsivaks, havsivaks, sennedras, miødurt. fredløs. od vassdro. Fordi fuktendene rundt

Skiælva må sees  i  sammenhenq med dette våtmarksområdet, er Skiælva-området
behandlet som en eden sone (sone 7). Blomstermvra, et mindre våtmarksområde ca.

250 meter nordøst for Skiælva, er så diendrodd at det i dad funderer som en mvr

dominert av starrartene slåttestarr, trådstarr od drisnestarr, od med innslad av sverdlilie.

migdurt, melkerot. småblærerot od bukkeblad. Flere mindre dammer er så diendrodd at
de ikke lender har vannspeil i tgrre somrer. Forekomsten av rene vannplanter i disse

dammene er bedrenset til fordel for sumpplanter som tåler noe uttørrind. od endplanter

som tåler Oversvømmelse. Odså enkelte mindre dammer er åpne.
Dammene representerer store verdier. En rekke rødlista arter er knvttet til dammene.

både av fudler, amfibier. insekter od karplanter. En rekke fudlearter, hvorav flere

rødlista. hekker i vedetasionen nær dammene. eller benytter dammene som levested od

til nærindssøk. En populasion med småsalamander benvtter dammene som vndleplass.

Videre er en rekke rødlista sommerfudler od biller knvttet til bestemte karplanter som

vokser i eller ved dammene. blant annet ulike arter av tiernaks, starr, siv od sivaks. De

to rødlista øvenstikkerne sgrliq metallvannvmfe (EN) od sgrlid høstlibelle (VU) lever  i

dammene. Av karplanter kienner vi rødlisteartene bunkestarr (VU) od endmarihånd (NT)

knvttet til de mer mvrpredede fuktområdene. Den sterkt truede (EN) kransalden

hårpiqdkrans har forekomster  i  Skiaelva. Potensialet for flere krevende, rødlista virvellfi



dvr. karplanter, samt arter fra andre ordanismedruDDer vurderes som stort  i  dammene.

Dammene utdiør viktide landskaDselementer. od bidrar til å øke naturmandfoldet i

området med både naturtvDer od arter som ellers ikke er representert utenfor

våtmarksområdene.

Trusler

Største trussel i sonen er diendroind. Stor Droduksion av Dlantemasse denererer store

mendder ordanisk materiale som samler sed opp i dammene. Konsekvensen av dette blir

etter hvert at vannspeilet forsvinner. dammene utvikler seq mot sumDområder od mvrer.

med endrinqer  i  manclfold  i  vedetasionstvDer od artsmandfold. Floraen vil endre sed med

taD i arter oq menade vannplanter  i  forhold til sump- od mvrDlanter som vil vandre inn

Då nvtt land. I flere av dammene er takrør allerede dodt etablert. På sikt vil takrør kunne

fortrende en rekke arter oq dominere flere av dammene tilsvarende som i Gutteisen.

dersom dammene ikke skiøttes. Våtmarksområdene vil bli mindre ednet for vannfudler

både som hekkeområder od til nærindssøk. Giendroind vil videre ha store nedative

konsekvenser for amfibier od virvelløse dvr som lever i frie vannmasser.

Overordnet må/ for sone 6

Overordnet mål for sone 6 er at arealene av naturtvDene ikke skal reduseres, at

kvaliteten ikke skal forrindes. od at forekomstene av arter som er tvDiske for

naturtvDene, oDDrettholdes Då samme nivå som i 2009.

Konkrete bevaringsmål

- Antall od areal av dammene skal ikke reduseres i forhold til 2009. Det samlede

vannspeilareal kan sees på flyfoto fra 2009

- ‘J/niske karplanter for naturtvnene brakkvannssump. vannkantveqetasion,

rikstarrsumn som kattehale, havsivaks. sumpsivaks. sverdlilie. melkerot.

kiemDeDiddknoDD od sennedras skal forekomme i sikre bestander. od være

lette å øåvise
De rødlista karblanten bunkestarr skal forekomme med minst én livskraftid tue

i Blomstermvra

- Takrør skal ikke utgjøre mer enn 20 % av vedetasionen i sonen. I Gutteisen od

Jenteisen kan takrør dominere vedetasionen. I Blomstermvra skal takrflikke

forekomme

Tiltak

For å oDDretthoIde vannsDeil od et rikt biolodisk mandfold odså i tørre somrer. bør det

vurderes å drave ut enkelte av dammene. Generelt bør dette diøres om høsten eller

forvinteren når amfibiene har trukket ODD Då land. For ikke å fierne viktide forekomster
av truede arter helt, bør bare en del av dammen, dierne under halvDarten, renskes hver

dand. Oonrenskninden bør foredå med flere års mellomrom for at plante od dvrelivet i

dammen skal ivaretas Då en dod måte (Fvlkesmannen i Hedmark oq Norsk Ornitolodisk
Forenind. avdelind Hedmark 2004).

- Fra Jenteisen ble det  i  2001 qravd ut ca. 1100 kubikkmeter masse, ned til omtrent 1

meters dvD. Resultatet ble vellvkket i form av at vannsDeiIet ble større. Dette kan

tilfredsstille flere arter av vannfudlers minstekrav til vannareal. Areal vannsDeil od dvbde



bør oDDrettholdes ved reqelmessicle utclravninqer for eksempel hvert 10. år, av mindre

mengde masse.

- Gutteisen har ikke vannsDeil i daq. Takrør er dominerende art. deler av Gutteeisen bør

Clraves ODD for å få et areal med vannsDeiI. Dammen kan bli en qvtelokalitet for amfibier.

- Blomstermvra har svært liten vanndvbde, oq tørker ut i en normal sommer. Mvra er

eneste kient levested i Tiøme kommune for bunkestarr (VU). Starren er knvttet til våt

mvr, oq truet av drenerinq. Arten kan ha etablert seq  i  en qienqroinasfase av en dam

med større vanndvbde. Det er derfor risikabelt om utqravincl av mvra qir en

drenerinqseffekt. der vann samles i utqravd område, mens høveste lacl av mvra tørker

ut. På den annen side vil nroduksion av olantemateriale heve veqetasionen ytterliclere.

ocl bidra til mer uttørkinq. Det foreslås derfor at bunkestarren i Blomstermvra overvåkes.

Sone  7  - SkjæIva-området
Beskrivelse

Skiælva-området omfatter våtmarksområdet Skiælva med fuktenclene rundt. Dammen
Skiælva er rik nå vannolanter, beskrevet under sone 6. blant annet med store

forekomster av takärgr oq siøsivaks. Selve dammen er omqitt av fukteno med blant annet

vårmarihand, bukkeblad. hierteqras, duskstarr, mvrkleqCl. kattehale, klenqemaure.

Clrøftesoleie. elvesnelle, åkersnelle. mvrtistel, bekkeblom, qåsemure, sløke. mvrhatt.

fiæresaulgk tetteqras od starrarter sør for Skiælva, oq miødurtenci nord for Skiælva.

Deler av sonen er vekselsfuktici, oo har veqetasionstvben blåstarr-enastarr-eno. Mens

området ikke har vært beitet de siste årene, omtales det av Stabbetoro (1994) som
Dreferanseområdet for beitedvrene i Moutmarka. oq var i 1994 sterkt preqet av beitinq

oq dvretråkk. Skiælva er av stor verdi for en rekke arter innen flere oraanismeclrunoer.

oqså rødlistearter. Manqe av verdiene beskrevet for sone 6 qielder for Skiælva.

Fuktenclene rundt Skiælva er artsrike, oq inneholder partier med den sterkt truede

veqetasionstvoen blåstarr-enostarr-enq.

med -engstarreng

Trusler

Generelt er blåstarr-enostarr-enq truet av qienqroincl. Det er troliq liten fare for

qienciroinq i sonen med det første, ettersom få busker ble observert. Fravær av skiøtsel

som beite eller slått kan imidlertid qi enkelte storvokste arter muliqhet til å dominere.

noe som vil redusere artsmanqfoldet nå sikt. Dammen er truet av Generell aienqroinq.

Overordnet  mål for sone 7



Overordnet mål for sone 7 er  at  sonen skal ha dunstiCl åevarindsstatus. Det betvr at

arealene av de viktiqste naturtvpene ikke skal reduseres. at kvaliteten ikke skal

forrindes. od at forekomstene av arter som er tvpiske for naturtvDene. oDDrettholdes Då

samme nivå som i 2009.

Konkrete bevarindsmå/ for sone 7

- Arealet av våtmark od fuktend skal ikke reduseres  i  forhold til 2009 (se flvfoto

og soneinndeling)

- Typiske karplanter for naturtyøene brakkvannssump, vannkantvegetasjon.

rikstarrsump som kattehale. havsivaks. sumnsivaks. sverdlihe. melkerot.

kiemDeDiddknoDD od sennedras skal forekomme i sikre bestander. od være

lette å øåvise
- Takrør skal ikke utgjøre mer enn 30 % av vedetasionen  i  Skiaelva.

- Arealet av det ågne vannspeilet i Skjælva skal dgbles i forhold til i 2009.

Arealet fremkommer Då flvfoto
- TvDiske karDlanter for vedetasionstvoene blåstarr-endstarr-end od fuktender

skal være lette å påvise: vårmarihand, blåstarr, engstarr, hjertegras, tettegras,
myrklegg

Tiltak

- For å redusere faren for dlendroind med krattdannelse. od/eller dominans av et

beqrenset antall storvokste urter. bør beitind vurderes. Fremstad od Moen (2002)

anbefaler at det oDDrettholdes et beitetrvkk i blåstarr-endstarr-end. Ettersom store deler

av sonen er fuktområde, anbefales storfe som beitedvr, fordi sau har en tendens til å

holde seq unna fuktiqe områder. Det er Dr. 2009 ikke krattdannelse av betvdnind

innenfor sonen. Vi ser derfor ikke behov for hardt beitetrvkk her. I Øst drenser sone 7

mot deler av sone 3, hvor krattdannelsen bør beqrenses ved rvddind. Deler av sone 3

kan derfor med fordel inkluderes ved opprettelse av et beiteområde i sone 7. Vi foreslår

at det etableres et beiteområde som inkluderer miødurtenda nord for Skiælva. Grensen

qår nær Mellomstien i nord, følder Grensen for sauebeite sørøst for Skiælva sør mot den

sørlidste dammen i verneområdet. Eventuelt kan drensen for sauebeitet trekkes lender

Øst, for å fridløre større del av fuktområdet til storfebeite. Det anbefales at fuktenden

med særliq rike forekomster av vårmarihand sør for denne dammen ikke inkluderes i

beiteområdet. Mot vest avdrenses beitet av berdknausene som stikker ODD av det flate

fuktområdet. Totalt utdiør sonen i overkant av 60 daa. Bortimot 50 daa (= 5 hektar) kan

rednes som beitemark. Avhendid av markens fuktiqhetsforhold reqnes 0.7 (tørr mark) til

2.2 (frisk til våt mark) kvr/hektar som retninqsajvende (Nedkvitne et al. 1995. Ekstam

od Forshed 1996). Vi foreslår et Dar kuer med kalv, alternativt 5-6 unddvr Då 6-18

måneder. Området inneholder en del vårmarihand som tilsier bedrenset beitetrvkk.
Storfe by ikke sIiDDes ut Då beite før vedetasionen har nådd en høvde Då 10-15 cm,
rundt 1. iuni. Ved bedrenset beitetrvkk kan beitedvrene være i sonen hele

beitesesonqen. Hele beiteområdet må dierdes inn. Om høsten kan dette beiteområdet

åDnes mot nord for å inkludere sone 1. 3 od 5. dette diør at kvrene vil beite Då endene. i
kantkrattene od  i  strandsonen. Kvrne vil trolid i liten drad utnvtte strendene.



-  Skiaelva har åpent vannspeil over et beGrenset areal. oG ser ut til å kunne Gro helt iGLen

i_l,øpet av noen få år. Denne dammen har rik flora oG fauna. oG er en svært viktiG
naturtvpe. For å skåne dvre- OG plantelivet  i  dammen, anbefales det at dammen Graves

ut Gradvis over flere år. For å beskvtte veGetasionen rundt dammen. bør

utGravinGspunktene beGrenses i antall. Det anbefales at en del av takrøret fiernes for å

beGrense forekomsten slik at den ikke skal dominere våtmarksområdet helt.

Tiltak uavhengig av soner

Kanalisering av ferdsel og friluftsliv

En stor del av ferdselen i Moutmarka
0

foregår pa spinettet. Dette skyldes i

stor Grad at store deler av området er

vanskeliG å ta seq fram i på Grunn av
tett slåpetornkratt oG krattskoG.
Kvstsonen med rullesteinstrender,

svaberG oG strandenGer er derimot

åpen oG lettere tilGienGeliG.
Igrrenqene er påvirket av

Figur 183% Kmmen er godt Skilter tråkkslitasie. men plantedekket virker
_ " forholdsvis intakt, med stor

artsrikdom. Kun på særliG belastede

steder er plantedekket slitt. med dominans av tråkkresistente arter som Groblad. Et

inntrvkk er at ferdsel kan ha bidratt til å holde tørrenGene åpne. oG hindret etablerinG av

slåpetorn oG einer. Heller ikke de små strandenGene som finnes er betvdeliG

tråkkpåvirket. En interessant observasion var at iordbærklgver (EN) ble funnet  i  kanten

av et tråkk i en mindre strandenG, som om det er her den trives best. Stort sett virker

det som folk foretrekker å ferdes på svaberGene. Det foreGår campinG med bruk av telt  i

området. blant annet på den åpne enGen vest for Jenteisen. Biler er blitt påvist bare noen

få meter fra stranden. Bilkigrincl er en klar kilde til slitasie. Videre er det påvist enkelte

enGanGsGriller i reservatet. Det er rimeliq å tro at slitasien er vesentliG sterkere i tørre

somre, når det skal mindre tråkk til for at veGetasionsdekket skal bli slitt bort.

Dersom vesentliGe deler av krattveGetasionen rvddes, vil ferdselen fordeles over et

større areal. noe som troliG vil føre til mindre slitasie på tørrenGene. SauebeitinG har ikke

fgrt til vesentlia slitasie på beitet areal, oG vil troliq heller ikke fgre til betvdelia slitasie

på arealer som i daG ikke beites.
Målsetting

Bruk av området til friluftsformål skal kombineres med bevarinq av naturverdier i

henhold til verneområdets formål. oG i tråd med verneforskriften.

Delmål oa  retn/nas/inier

- TurGåinG skal i hovedsak foreGå på de oppmerkede stiene
- Slitasien på truede veGetasionstvper skal være  <  1 % av arealet

Tiltak



- Innerstien. Mellomstien oq Strandstien merkes. Disse OCI andre stiforbindelser

vedlikeholdes ved behov.

- Det bør settes opp oq vedlikeholdes bom som hindrer bilkiørind i verneområdet.

- Det bør settes ooo skilt som informer om at camoind od bålbrennind utenom

anledd soesielt ladet for dette, er forbudt

- Det kan oonføres drill- od bålolass(erl innenfor verneområdet for å bedrense
bruk av enqanqsqriller som fører til forsøolind od skader på vedetasionen. Det

er kommet forslad (fra Tiøme Rotarv) om å oDDføre et slikt anledd nord i

området. Det anbefales at det ikke leddes for nære Teredvnda od

Taredvndrevet, ettersom det kan forstvrre fudlelivet nå disse lokalitetene

- Ferdsel, bruk av området od slitasie bør overvåkes i barmarkssesonden. Det bu

kontrolleres at ferdsel skier i tråd med verneforskriften. særlid i forbindelse med

sommerferien. I tgkeperioder bør slitasien Då vedetasionen siekkes. Dersom

slitasien er betvdelid Då soesielt sårbar eller verdifull vedetasion, bør det

vurderes tiltak for å kanalisere ferdselen utenom slitasieutsatte Dartier

Overvåknind av ferdsel od slitasie bør skie minst én dand i barmarkssesonqen hvert år.

Vedlikehold av stier, diennomføres ved behov.

4.4.2 Informasjon

Ved stier som er naturlide innfallsoorter til reservatet bør det settes ooo tavler som

forteller at man er nå vei inn i et naturreservat. Dette dielder oarkerindsolassen ved

Greoansvinden. Darkerinclsplassen NØ for Jenteisen, DarkerindsDlassen sør for Mostrand

camoind.  i  enden av Moveien, samt helt sør i området, ved Helderød. Mindre infoolakater

kan settes ooo ved viktide naturområder (eks. Taredvnda od Skiælva).

Ved en eller flere av oarkerindsolassene bør det stå en stor olakat som ooolvser om:

- Verneforskriften

- Naturverdier i reservatet, inkludert sårbare vedetasionstvoer od interessante arter

- Stier od annen tilretteleddind For friluftsliv. som Darkerindsolasser od utedoer

Informasion i form av tekst bør suooleres med et kart over reservatet med oppmerkede

od rvddete stier inntednet. Det øbør markeres på kartet hvor den aktuelle

informasionstavlen er (her står du nå). Det er odså Ønskelid med illustrasioner
(fotodrafier eller tedninder) av enkelte interessante arter od naturtvoer som blir sikret

innenfor reservatet.



Prioriterte tiltak

Tabell 3: Oversikt over planlaqte forvaltninqstiltak i Moutmarka naturreservat  i

Dlanperioden 2012-2022. Prioriterinq er qradert 1  -  4, der 1 er viktigst. Ansv = ansvar

for giennomføring. FM  =  Fvlkesmannen, SNO  =  Statens naturoppsvn. Tiltakene krever

finansiering over statsbudsiett og er derfor noe usikre. Prioritet kan omgås dersom

spesielle forhold tilsier det. Tiltak som er listet opp  i  tabellform  i  forvaltningsplanen er

klarert for giennomføring i forhold til verneforskriften. Alle tiltak skal avtales men

Fylkesmannen.

Pri Tiltaksbeskrivelse Når h i het Ansv Pris
Manuell rvdding og etterrvdding av Xrliq. første gang i 2013. Beløp. Sil 45 000
krattoppslag i  sone 1, 2, 3 og 4 oppgitt er behov per år. I sone  4

skal store eiker fristilles

lv-

1 Fierning av resterende rvddeavfall 2012 SNO 70 000
1 Overvåking og bekiemping av Årlig 2012 - 17, deretter hvert 2. SNO 5 000

[ynkeroseforekomster  i år. Oppgitt belgp er per år
strandsonen og eventuelt  i  sone 2

1 Skjptselsplan for dammene 2013. En plan skal utrede m 35 000

Skiælva. Jenteisen. Gutteisen og muligheter og konsekvenser ved

Blomstermvra å fierne takggr i de fire dammene

for å unngå gjengroing og tap av
artsmanafold

1 Tiltak for dammene Skiælva. Oppstart 2014. Kostnad vil i

Jenteisen, Gutteisen og fremkomme av skjgtselsplanen

Blomstermvra i samsvar med

gigtselsplan
2 Tilrettelegging av rasteplass 2012 ÆL 5 000

SNO
2 Sk lt om bål, svkling. ridning etc. 2012 SNO

2 Slått av enger og åpne arealer i Hvert tredje år, etter 1.august i 30 O00
sone 1

2 Gierding av nvtt beiteareal og Oppstart i 2014. vedlikeholdes EML 30 000*

utsetting av beitedyr i sone 1, 3a, ved behov.  I  sone 1 er beite et SNO

3c oq 7. Fortsatt beite i sone 2 alternativ til slått. Storfe i sone 7.

ellers sau

g Rvddinq av søppel. saernq  i A_rIi_q Æ 5 ooo
strandsonen

2 Benkebord 2012-13. 3 stykk. ca. pris pr Si 7 500
stLkk 2 500

4 Overvåking av karplantemanqfold i Eprste qanq i 2017. Hvert 5. år. EM 50 O00
sone 1, 2, 3 og 7 En kartlegging vil dekke alle de

fire sonene

4 Vedlikehold av informasionsskilt Ved behov Æ ;

Sum 282 000

* Tilskudd til beite- og qierdeti/tak kan søkes giennom landbruksforva/tnínqen. 25 000,- av

tota/summen er for storfeqierde rundt sone 1; anslaget er basert på markedspris for storfeqierde  i

forholdsvis enkelt terrenq; 750m *33,- =  24 750,-. Midler til utførelse er ikke inkludert  i  regnestykket.
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VEDLEGG 6: TILTAKSLISTE SKJØTSEL AV

KULTURMINNER



FÆRDER NASJONALPARK - SKJØTSELSTILTAK l FORVALTNINGSPLAN

Gjelder arkeologiske kulturminneri hele nasjonalparken.

Detaljerte skjøtselsplaner utarbeides etter behov. Se generelle retningslinjer under tabell.

ID-nr

86603

94429

11669

31412

21535

43578

21538

61998

31418

51140

35254

41442

51138

58468

69819

51147

61993

72732

79670

31437

69829

11671

86604

Kulturminne

Ruiner fyrstasjon

Grevestuen

Gravrøys, Ravneberget

Gravrøys

Gravrøys, Salåsen

Bosetning/tufter

Gravrøys

Gravrøys

Gravrøys

Gravrøys

Gravrøys

Gravrøys

Gravrøys, Høgås

Gravrøys, nordre

Gravrøys, midtre

Gravrøys, søndre

Gravrøys

Gravrøys

Gravrøys

Bosetning/tufter

Steinlegning/tuft?

Hellegrav

Færder fyrstasjon

Øv
Store Færder

Mellom Bolæren*

Mellom Bolæren*

Mellom Bolæren*

Mellom Bolæren*

Store Færder

Ãrø søndre

Ãrø søndre

Ãrø søndre

Ãrø søndre

Espelund

Skjælerøy

Hvaløy

Ormøy

Ormøy

Ormøy

Kjøleholmen

Gåsøy

Bolæren vestre

Kløvningen

Hoftøya

Bjerkø

Tristein/Lille Færder

Tiltak

Restaurering vei

Diverse

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Ikke fredete kulturminner/kulturminner med uavklart vernestatus

176887

159642

96118

*Mellom Bolæren er RPBA kulturmiljø og fylkeskommunen oppfordrer til prioritet for skjøtselstiltak.

Fangeleir 2VK

Gravplass 2VK

lnnskrift/ristning

Steingjerder

Tufter

Mellom Bolæren*

Mellom Bolæren*

Østre Bolærne

Vegeta sjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel

Antikvarisk skjøtsel

Følgende generelle retningslinjer for skjøtsel gjelder:
Skjøtsel av fredete kulturminner skal utføres etter antikvariske prinsipper, det anbefales også for

kulturminner uten formell vernestatus. Generelt dreier det seg om å bevare kulturminnene og sikre

dem mot forfall, skader og ødeleggelse.

Prioritet Ansvar

1

NNNNNN

1

2

Nøtterøy k.

Nøtterøy k.

Nøtterøy k.

Nøtterøy k.

Nøtterøy k.

Nøtterøy k.
Kulturarv,

Skjærgårdskvinnene

Det er et krav om befaring fra Kulturarv, Vestfold fylkeskommune, før det iverksettes

skjøtselstiltak på fredete kulturminner. For kulturminner med uavklart vernestatus må

behov for befaring vurderes for det enkelte kulturminnet. Det vurderes på befaringen om

det er nødvendig med en detaljert skjøtselsplan for kulturminnet i forkant av tiltak.

Det skal ikke kjøres i områder med arkeologiske kulturminner uten at dette er avtalt med

kulturminnevernet. Det må unngås å sette fysiske spor i terrenget.



Det skal ikke graves i bakken på, rundt eller mellom fornminner.

Det skal ikke foretas bakkeplanering, planting eller brenning på kulturminnelokaliteter.

Steiner skal ikke flyttes på eller fjernes.

Ryddeavfall skal fjernes fra lokaliteten.

Det skal ikke settes opp skilt eller etableres stier med mer uten etter samråd med

kulturminnevernet.

Metallsøking tillates ikke på fredete kulturminner eller kulturminner med uavklart

vernestatus.

Generelle retningslinjer for skjøtsel av gravrøyser:
Det skal ikke flyttes på stein i røyser. Ved skjøtselstiltak må det utvises varsomhet slik at

ikke stein raser. Det er tidligere flyttet stein fra mange av røysene for å bygge små

bogasteller, men selv om det kan være ønskelig å tilbakeføre denne steinen - så regnes

det som et restaureringstiltak som kun kan utføres av kulturminnemyndighetene.

Det gjøres individuelle vurderinger av skjøtselsbehov på arkeologiske kulturminner.

Generelt er det ønskelig med felling av skjemmende trær, trær som skader røysa og trær

som medfører opphoping av mye nedfall direkte på og nær røysa. Det samme gjelder

markvegetasjon og busker.

Ved felling av trær og annen vegetasjon der resultatet blir åpning for mer lystilgang, må

det sikres vedlikehold ved årlig fjerning av tilvekst slik at en hindrer ny tilgroing.

Ryddeavfall fjernes fra lokaliteten.

Der røysa ligger í skog er det ønskelig at det åpnes sektorer for innsikt og utsikt mellom

røysene og vannet. Det må vurderes ved hver enkelt røys hvor sektorene legges for at

det vil ha best effekt- og hvor mange trær som kan tas ut. I miljøet rundt røysa bør det

tas estetiske hensyn - der særlig estetiske/verdifulle trær blir stående igjen.

Kulturminneloven;
Kulturminneloven §  3  første ledd:

«Ingen må - uten at det er lovlig etter §  8  - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge,

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet

kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. »

Kulturminneloven  §  11 første ledd:

«Når grunneier eller bruker er varslet, har vedkommende myndighet adgang til:

a. Å søke etter, registrere, avbilde, holde istand, restaurere, bygge opp igjen, flytte og gjerde

inn automatisk fredete kulturminner og gjøre de tiltak som trengs til pleie og anskueliggjørelse av

dem, herunder rydde området omkring»



VEDLEGG 7: RØDLISTEARTER PÅ LAND OG I SJØ



Registrerte rødlistearter  i  Færder nasjonalpark.
Rødlistestatus følger Norsk rødliste 2015.

Rødlistekategorier: CR  =  kritisk truet, EN = sterkt truet, VU  =  sårbar, NT  =  nær truet,

RE  =  regionalt utdødd. Kilde: Artsdatabanken 10. februar 2016

Rapp. er antall rapporter til Artsdatabanken itiden 2000-2016.

Biller
Artsnavn

Acalles misellus

Amara spreta

Anisoxya fuscula

Badister dilatatus

Bagous Iimosus

Bagous Iutosus

Bidessus unistriatus

Bothynoderes affinis

Ceutorhynchus pulvinatus

Ceutorhynchus unguicularis

Cis quadridens

Cleonis pigra

Cordlcollís instabilis

Dicerca moesta

Gnorimus nobilis

Hadreule elongatula

Haliplus variegatus

Hemicoelus fulvicornis

Hylis cariniceps

Hylobius transversovittatus

Hypoganus inunctus

Laccobius colon

Lycoperdina succincta

Mecinus pascuorum

Mesosa nebulosa

Mycetochara maura

Opatrum sabulosum

Oxypoda togata

Paracymus aeneus

Pediacus depressus

Phylan gibbus

Phytosus spinifer

Platynaspis luteorubra

Prionocyphon serricornis

Prionychus ater

Prionychus ater

Prionychus melanarius

Remus sericeus

Selatosomus cruciatus

NorskNavn

kobberpraktbille

praktgullbasse

kjølråtevedbille

edelsmeller

bjØrkekjØlflatbille

korssmeller

Status Rapp. Sted

VU

NT

VU

NT

VU

NT

VU

NT

NT

NT

NT

VU

VU

VU

NT

NT

VU

VU

NT

VU

EN

NT

VU

VU

VU

NT

NT

NT

VU

EN

EN

VU

NT

NT

NT

NT

VU

VU

NT

4

12
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10

Mellom Bolæren

Sandø

Østre Bolæren

Moutmarka

Moutmarka

Vestre Bolæren, Moutmarka

Moutmarka

Sande), Østre bolæren

Sandø

Sandø

hvaløy 3

Østre Bolæren

Sandø

Mellom Bolæren

Østre Bolæren

Mellom Bolæren

Moutmarka

Sandø

Mellom Bolæren

Moutmarka

Mellom Bolæren

Moutmarka

Sandø

bolærne

SandØ, Østre bolæren

Mellom Bolæren

Østre Bolæren

SandØ (1964)

Moutmarka

Mellom Bolæren

sandø

Sandø

Østre Bolæren

hvaløy 1

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Mellom Bolæren

SandØ (1964)

Sandø

Døgnfluer, Øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Status Rapp. StedArtsnavn

Lestes dryas

NorskNavn

sørlig metallvannymfe VU 4 Sandø, Moutmarka



Edderkoppdyr
Artsnavn

Dictyna latens

Haplodrassus minor

Alopecosa fabrilis

Argenna subnigra

Enoplognatha thoracica

Philodromus histrio

Zelotes Iongipes

Mangefotinger
Artsnavn

Amphipauropus rhenanus

NorskNavn

strandflatbukedderkopp

kystkule-edderkopp

NorskNavn

Status

VU

EN

VU

VU

VU

VU

VU

Status

NT

Rapp.

10

10

10

k)l\Jf\Jf\J

Rapp.

4

Sted

Ormøy, Sandø, Østre Bolæren

Sandø, Store Færder

Sandø

Sandø

Sandø

Sandø

Sandø

Sted

Furustrand, Sandø

Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Status  Rapp.  StedArtsnavn

Myrmeleon bore

Nebbmunner
Artsnavn

Macrodema micropterum

Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Artsnavn

Decticus verrucivorus

Sommerfugler
Artsnavn

Acrobasis marmorea

Adaina microdactyla

Agonopterix pallorella

Ancylosis cinnamomella

Apamea  Iithoxylaea

Argynnis niobe

Argyresthia spinosella

Bactra furfurana

Bactra  robustana

Batia  internella

Bembecia ichneumoniformis

Brachmia blandella

Bryotropha affinis

Bryotropha desertella

Bucculatrix bechsteinella

Bucculatrix maritima

Calybites phasianipennella

Caryocolum tischeriella

Chlorissa viridata

Cilix glaucata

Cnephasia communana

Cochylidia implicitana

Cochylis flaviciliana

Coleophora adelogrammella

NorskNavn

strandmaurløve

NorskNavn

NorskNavn

vortebiter

NorskNavn

slåpetornsmalmott

hjortetrøstfjærmøll

blek knoppurtflatmøll

Bergknappsmalmott

Hvitt strandengfly

Niobeperlemorvinge

Båndsumpvikler

kystsumpvikler

Engglassvinge

heibladmäler

slåpetornsigdvinge

junigråvikler

kystpraktvikler

karminpraktvikler

EN 6 Sandø

Status Rapp. Sted

NT

Status

NT

Status

VU

VU

EN

VU

NT

CR

EN

NT

VU

VU

NT

VU

NT

NT

VU

EN

NT

EN

VU

VU

EN

VU

NT

EN

2

Rapp.

Rapp.

4
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Store Færder

Sted

Østre Bolæren

Sted

Store Færder, Østre  Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Sandø, Moutmarka

Moutmarka

Østre Bolæren

Moutmarka

Østre Bolæren

Store Færder

Østre Bolæren, Moutmarka

Store Færder

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Moutmarka

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Store Færder, Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Store Færder

Østre Bolæren



Coleophora adspersella

Coleophora albitarsella

Coleophora asteris

Coleophora badiipennella

Coleophora gallipennella

Coleophora granulatella

Coleophora hackmani

Coleophora hydrolapathella

Coleophora prunifoliae

Coleophora ramosella

Coleophora tamesis

Crambus uliginosellus

Crassa unitella

Crassa unitella

Crombrugghia distans

Cyclophora pendularia

Diloba caeruleocephala

Donacaula forficella

Dyscia fagaria

Ectoedemia agrimoniae

Elachista bedellella

Elachista consortella

Elachista stabilella

Elachista triatomea

Epirrhoe galiata

Eriogaster lanestris

Ethmia bipunctella

Eucosma aemulana

Eugraphe sigma

Eupithecia innotata

Eupithecia ochridata

Eupithecia subumbrata

Euthrix potatoria

Euzophera pinguis

Glaucopsyche alexis

Gynnidomorpha vectisana

Hadena albimacula

Hellinsia distinctus

Idaea emarginata

Idaea humiliata

Idaea muricata

Lampronia morosa

Limnaecia phragmitella

Malacosoma castrensis

Melitaea cinxia

Metzneria neuropterella

Monochroa lucidella

Nemapogon nigralbella

Neosphaleroptera nubilana

Nola aerugula

Oidaematophorus lithodactyla

Oxyptilus chrysodactyla

Parapoynx stratiotata

Parectopa ononidis

stor lakrismjeltsekkmgall

sumpnebbmott

Haukeskjeggfjærmøll

seljeløvmåler

blåhodefly

flekksivmott

Røsslyngmåler

Kystmauremåler

Bjørkespinner

Ormehodemøll

Liten gullrisengvikler

gulhodefly

malurtdvergmåler

Okerdvergmåler

kystdvergmåler

gresspinner

askesmalmott

Alexisblåvinge

Fjærepraktvikler

kystnellikfly

Malurtfjærmøll

flikengmåler

strandengmåler

purpurengmåler

dunkjevleglansmøll

båndringspinner

prikkrutevinge

svartflekket kjukemøll

Slåpetornvikler

heiduskfly

Alantfjærmøll

skjermsvevefjærmøll

vasspestdammott

VU

VU

VU

EN

NT

EN

EN

VU

EN

VU

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

VU

EN

VU

EN

VU

EN

VU

VU

VU

EN

VU

VU

VU

CR

NT

VU

NT

NT

VU

NT

EN

VU

EN

NT

VU

NT

VU

CR

VU

NT

VU

NT

NT

EN

NT

VU

EN
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Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Store Færder

Store Færder, Østre Bolæren

Østre Bolæren

Moutmarka

Østre Bolæren

Store Færder, Østre Bolæren

Østre Bolæren

Moutmarka

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

SandØ, Moutmarka

Østre Bolæren

SandØ (1984)

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Mellom Bolæren

Store Færder

Store Færder

Østre Bolæren

Moutmarka

Østre Bolæren

Moutmarka

Østre Bolæren

Store Færder

Store Færder

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Sandø, Store færder, Østre Bolæren

Østre Bolæren

Sandø

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Moutmarka

Store Færder

Sandø

Østre Bolæren

Store Færder

Østre Bolæren



Parornix torquillella

Pediasia fascelinella

Periclepsis cinctana

Perizoma bifaciata

Phalonidia affinitana

Phalonidia manniana

Phiaris aurofasciana

Phiaris dissolutana

Phibalapteryx virgata

Philereme vetulata

Phyllonorycter trifasciella

Pseudoswammerdamia combinella

Rhigognostis annulatella

Salebriopsis albicilla

Scrobipalpula psilella

Sitochroa palealis

Sophronia sicariellus

Stenoptinea cyaneimarmorella

Stigmella catharticella

Thalera fimbrialis

Thecla betulae

Trichophaga scandinaviella

Tyria jacobaeae

Zygaena viciae

Spretthaler
Artsnavn

Choreutinula kulla

Friesea baltica

Jesenlkia filiformis

Pachyotoma crassicauda

Pmbdmnmsmflflo

Xenylla  acauda

Zeloteslongipes

Tovinger
Artsnavn

Bolitophila maculipennls

Docosia pallipes

Macrorrhyncha  flava

Megophthalmidia crassicornis

Pamponerus germanicus

Ve  ps
Artsnavn

Gonatopus pedestris

Tachysphex nitidus

Andrena  marglnata

Ancistrocerus ichneumonideus

Andrena nigriceps

Colletes marginatus

Evagetes pectinipes

Megachlle lagopoda

rødtopplundmåler

strandstjernepraktvikler

myntepraktvikler

moseprydvikler

Iavprydvikler

Strandmåler

lys geitvedmåler

Iindesmalmott

grønn engmott

plommelavmøll

randbladmåler

slåpetornstjertvinge

gulpebollemøll

karminsplnner

liten bloddråpesvermer

NorskNavn

NorskNavn

Tysk  rovflue

NorskNavn

lldsandbie

sommersandbie

kløversilkebie

storbladskjærerbie

EN 2

VU 1

VU 1

VU 2

VU 2

NT 2

NT 2

VU 2

VU 1

NT 2

NT 6

EN 4

NT 4

NT 2

EN 2

VU 2

VU 4

EN 2

VU 1

VU 6

NT 4

NT 2

EN 16

VU 2

Status Rapp.

EN 2

VU 2

NT  8

VU 2

VU 1

EN 2

VU 1

Status Rapp.

NT 2

NT 2

NT 2

VU 2

VU 1

Status  Rapp.

VU 2

VU 2

VU 1

NT 2

NT 8

VU 6

NT 4

CR 6

Østre Bolæren

Sandø

Sandø

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Sandø

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Store Færder

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Moutmarka

Store Færder, Østre Bolæren

Sandø, Store Færder, Østre Bolæren

Østre Bolæren

Mellom og Østre Bolæren

Gåsøy

Sted

Store Færder

Sandø

Sandø

Sandø

Sandø

Østre Bolæren

SandØ

Sted

Hvaløy

Hvaløy

Hvaløy

Hvaløy

SandØ

Sted

Hvmøy

Mellom Bolæren

Moutmarka (1982)

Sandø

Sandø

Sandø

Sandø

Sandø



Pompilus cinereus

Andrena argentata

Dasypoda hirtipes

Bombus ruderarius

Macrophya punctumalbum

F u gl
Artsnavn

Accipiter gentilis

Alauda arvensis

Alca torda

Anas acuta

Anas clypeata

Anas querquedula

Anser fabalis

Aythya marila

Calcarius lapponicus

Carduelis flavirostris

Carpodacus erythrinus

Cepphus grylle

Charadrius dubius

Chroicocephalus ridibundus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Clangula hyemalis

Coturnix coturnix

Crex crex

Cuculus canorus

Delichon urbicum

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

sølvsandbie

buksebie

gresshumle

NorskNavn

hønsehauk

sanglerke

alke

stjertand

skjeand

knekkand

sædgås

bergand

Iappspurv

bergirisk

rosenfink

teist

dverglo

hettemåke

sivhauk

myrhauk

haveHe

vaktel

Ãkerrikse

giøk

taksvale

gulspurv

hortulan

NT

NT

VU

NT

NT

Status  Rapp.

NT

VU

EN

VU

VU

EN

VU

VU

VU

NT

VU

VU

NT

VU

VU

EN

NT

NT

CR

NT

NT

NT

CR

236

912

383

18

24

6

38

8

154

777

104

2339

2

370

80

116

432

14

456

602

995

8

SandØ

Sande

Sandø

Østre Bolæren

Østre Bolæren

Sted

store færder, sandø, barneskjær, østre

bolærne

Store Færder, sandø, bolærne, bustein,

fjærskjær, rauer, leistein

fuglehuk, langskjæra, store færder,

sandø, teinebåen, tristein, østre bolærne

sandø, store færder

sandø, store færder

store færder, tjØme, ve

ormøya, store færder

sandø, store færder, tjøme, ve

sandø, store færder, tjØme, ve

fuglehuk, leistein, melleskjær, ormØy,

sandø, bustein, store færder, Østre

bolærne

midtre bolærne, sandø, store færder,

Østre bolærne

drillane, fuglehuk, garnholmen,

havskåren, store færder, store rauer,

svartskjæra, torskjæra, tova, tristein,

vierskjæra, Østre bolærne

store færder, tjøme, ve

fjærskjær, langskjæra, lille rauer,

masseløy, reiarn, sandø, stampa, store

færder, søndre årøy, østre bolærne

burø, leistein, store færder, østre

bolærne

bolærne, sandø, store færder, østre

bolærne

lille rauer, sandø, store færder, store

rauer, vierskjæra

store færder, tjøme, ve

Moutmarka

barneskjær, bolærne, masseløy, gåsØV,

langholmene, sandø, store færder,

tristein, vestre og østre bolærne

bjerkøy, bolærne, lille rauer, sandø,

store færder, østre bolærne

vestre bolærne, masseløy, ormØV,

sandø, store rauer, store færder, østre

bolærne

store færder, tjøme, ve



Artsnavn

Emberiza schoeniclus

Falco rusticolus

Falco subbuteo

Fratercula arctica

Fulica atra

Fulmarus glacialis

Gallinago media

Gallinula chloropus

Gavia adamsii

Hydrocoloeus minutus

Larus  canus

Limosa limosa

Locustella naevia

Lullula  arborea

Luscinia Iuscinia

Luscinia svecica

Melanitta fusca

Melanitta nigra

Numenius arquata

Pandion haliaetus

Panurus biarmicus

Perdix perdix

Pernis apivorus

Philomachus pugnax

Phoenicurus ochruros

Podiceps auritus

Podiceps cristatus

Porzana porzana

Rallus aquaticus

Riparia riparia

Rissa tridactyla

Saxicola torquatus

NorskNavn

sivspurv

jaktfalk

lerkefalk

Iunde

sothøne

havhest

dobbeltbekkasin

üvhøne

gulnebblom

dvergmåke

fiskemåke

svarthalespove

gresshoppesanger

trelerke

nattergal

blåstrupe

sjøorre

svartand

storspove

fiskeørn

skjeggmeis

rapphøne

vepsevåk

brushane

svartrødstjert

horndykker

toppdykker

myrrikse

vannrikse

sandsvale

krykkje

svartstru pe

Status Rapp.

NT

NT

NT

VU

VU

EN

NT

VU

NT

VU

NT

EN

NT

NT

NT

NT

VU

NT

VU

NT

NT

RE

NT

EN

VU

VU

NT

EN

VU

NT

EN

EN

1515

20

156

74

1

658

O"Il\J-P

3291

10

50

1724

94

299

1613

473

132

10

66

44

38

10

26

20

128

849

6

Sted

hoftøya, sandø, store rauer, store

færder, østre bolærne

store færder, tjøme, ve

sandø, store færder, østre bolærne

store færder

skjæret, nøtterøy, nøtterøy, ve

hollenderbåen, sandø, store færder,

bolærne

store færder, tjøme, ve

froungen, tjøme, ve

store færder, tjøme, ve

store færder, tjøme, ve

barneskjær, bukkholmen, bustein

store færder, tjøme, ve

store færder, tjøme, ve

sandø, store færder

bolærne, barneskjær, ildverket,

Iangskjæra, Ieistein, masseløy, ormøy,

sandø, skrøslingen, steinkloss, store

færder

bolærne, sandø, store færder

bustein, havskåren, langskjæra, Ieistein,

ormøy, sandø, selskjæra, store færder,

store rauer, svartskjæra, teinebåen,

vierskjæra, østre bolærne

barneskjær, drillane, lille  rauer,

havskåren, hjerteskjær, hellesholmen,

langskjæra, Ieistein, lille  rauer, sandø,

store færder, store rauer, svartskjæra,

teinebåen, vierskjæra, østre bolærne

fjærskjær, hellesholmen, Iangskjæra,

Ieistein, lille  rauer, masseløy, ormøy,

sandø, store færder, østre bolærne

bolærne, fjærskjær, masseløy, store

færder, søndre årøy, Østre bolærne

store færder, tjøme, ve

store færder, tjøme, ve

bustein, store færder

store færder, østre bolærne

sandø, store færder

store færder, tjøme, ve

store færder, tjøme, ve

store færder, tjøme, ve

store færder, tjøme, ve

barneskjær, sandø, store færder, østre

bolærne

barneskjær, sandø, store færder,

vierskjæra, østre bolærne

sandø, store færder



Fugl
Artsnavn

Somateria mollissima

Stercorarius parasiticus

Sterna hirundo

Streptopelia decaocto

Sturnus vulgaris

Sylvia  nisoria

Tachybaptus  ruficollis

Uria  aalge

Uria  lomvia

Vanellus  vanellus

Lav
Artsnavn

Calicium  adspersum

Sopp
Artsnavn

Entoloma chalybeum

Entoloma  griseocyaneum

Fistulina hepatica

Grifola frondosa

Perenniporia medulla—panis

Dermoloma  cuneifolium

Entoloma bloxamii

Entoloma prunuloides

Hygrocybe  ovina

Hygrocybe russocoriacea

NorskNavn

ærfugl

tyvjo

makrellterne

tyrkerdue

stær

hauksanger

dvergdykker

lomvi

polarlomvi

vipe

NorskNavn

breinål

NorskNavn

svartblå rødspore

lillagrå  rødspore

oksetungesopp

korallkjuke

eikedynekjuke

grå grynmusserong

Pra  ktr¢dskivesopp

Melrødskivesopp

Sa uevokssopp

Russelærvokssopp

Status Rapp. Sted

NT

NT

EN

NT

NT

CR

VU

CR

EN

EN

Status Rapp.

VU

Status  Rapp.

NT

NT

NT

VU

VU

VU

VU

VU

VU

NT

5915

205

1697

58

801

92

1355

2

418

2

2

-l>Nk)I\JNl--‘[UI-‘l—l

barneskjaer, bolaerne, bukkholmen,

bustein, drillane, fjaerskjaer, froungen,

lille  rauer, garnholmen, hatten,

havskåren, hellesholmen, langholmen,

langskjæra, Ieistein, lille  rauer, masseløy,

bustein, mostein, ormøy, rønneskjæra,

sandø, store færder, store rauer,

svartskjæra, søndre årøy, teinebåen,

tjeldskjær, torskjæra, tova, vierskjæra,

bolærne

store færder, store rauer, østre bolærne

barneskjær, bolærne, bukkholmen,

fjærskjær, hellesholmen, skrøslingen,

knappen, kultene, langskjæra,

langholmene, Ieistein, lille  rauer,

masseløy, ormøy, rønneskjæra, sandø,

selskjæra, siveskallen  steinkloss, store

færder, store rauer, tjeldeskjær, østre

bolærne, ålborgholmen

store færder, tjøme, ve

fjærskjær, lille  rauer, sandø, langskjæra,

masseløy, bustein, ormøy, steinkloss,

store færder, store rauer, søndre årøy,

østre bolærne

sandø, store færder, bolærne

store færder, langskjæra

lille  rauer, langskjæra, Ieistein,

havskåran, sandø, store færder, store

rauer, teinebåen, vierskjæra, østre

bolærne

store færder, tjøme, ve

fjærskjær, lille  rauer, hellesholmen,

langholmene, lille  rauer, masseløy,

sandø, store færder, store rauer

Sted

gåSØy

Sted

Gåsøy

Gåsøy

Gåsøy
Hvaløy

Mellem  Bolæren

Moutmarka

Moutmarka

Moutmarka

Moutmarka

Moutmarka



Lepiota oreadiformis

Microglossum atropurpureum

Microglossum olivaceum

Ramariopsis subtilis

Cortinarius olearioides

Cortinarius praestans

Microglossum fuscorubens

Hygrocybe nitrata

Blek parasollsopp

Elegant småfingersopp

safranslørsopp

kjempeslørsopp

kobbertunge

Iutvokssopp

VU

VU

VU

NT

VU

NT

VU

NT

l-\i--‘l—‘I-‘k)Ix)N)N

Moutmarka

Moutmarka

Moutmarka

Moutmarka

Sande

SandØ

Sandø

Steinkloss, Moutmarka



KARPLANTER  —  Kilde: Naturhistorisk museum 2016

Vitenskapelig navn Norsk navn RL2015 Kjente lokaliteter 2000-2015 Tidligere angitte lokaliteter

Allium Bendelløk NT Østre Bolæren, Haneflu, Ramsholmen Muligens Mellom Bolæren (1909)

schoenoprasum ssp.

schoenoprasum

Anchusa arvensis Krokhals NT Sandø

Arabis hirsuta ssp. Glatt VU Sandø 5’E0l’e Fæfdef (1933)

glaberrima bergskrinneblom

Artemisia maritima Strandmalurt NT9 Store Færder,  Kileskjær, Nordre Mostein

Beta vulgaris ssp. Strandbete VU 2014: 11 ØVEVF2015i ØSUG 301339”,
maritima Fjaerskjaer, Masseløy

Carex hartmanii Hartmansstarr VU Gåsøy, Roppestadhoimen Moutmarka (1978)

Carex riparia Kjempestarr EN Østre Bustein; (Nyfunn på Vasskalven 2013)

Centaurium iittorale Tusengylden VU Udokurnentert, men sannsynligvis pâ:

Søndre ArØy

Centaurium Dverggylden  '  NT  24 Wei” 0% M°'Jtm3Vk3 El ØV i filleâgi FTOUWEE" (1945)
pulchellum

Cotoneasterlaxiflorus Svartmispel VU  Sandø

(= C.  nigra)

Crassula aquatica Firling VU 25 øyer

Fiiago arvensis Uilurt NT Østre Bolæren

(= Logfia arvensis)

Filipendula vuigaris Knollmjødurt NT Søndre Ek0l’l'\h0lm€ ØSUG Bfllæfne (1931)

Fraxinus excelsior Ask VU 51 øyer og Moutrnarka

Glaucium flavum Gul hornvalmue VU9 1921-2014: Lille Rauer; 2014: Hvaløy, Store Hui (1921), Ramsholmen (1921-50), Skjelierøy
Sandø;  2014-15:  Fjærskjær;  2015:  Østre  (1921-25),  Trollholmen (1933)

Bolaeren

Hyoscyamus niger  Bulmeurt EN Gåsøy, Lindholmen, Søndre Ãrøy, lldverket, Ramsholmen (1931); Moutmarka (?)
Sandø, Store Færder

Kali  turgida Sodaurt VU9 11 øyer, spesielt: Langskjæra (2009-15);  Fire øyer i tillegg: Mellom Bolæren (1842), Froungen

(=Salsola kall) Fjærskjær (2012-15),  Sandø (1881: (1926), Store Færder (1933) og Tørfest (1925)

1974,2011~15),  Østre Bolæren

(1842,1937,2014~15)

Malus  sylvestris Villeple VU 13 øyer

Meiampyrum Kam—marimjelIe  EN  Østre Bolæren

cristatum

Myosotis stricta Dvergforglemmegei NT 10 øyer Ei øy i tillegg: Store Færder  (1933)

Myosurus minimus Muserumpe VU  Haneflu, Masseiøy, Sandø, Søndre Ãrøy Mellom Bolæren  (1909),  Østre Bolæren  (1931-33),

Store Færder  (1919),  Gåsøy (1996),  lldverket  (1881),

Moutmarka  (1978)

Odontites iitoraiis Strandrødtopp NT 9 øyer og Moutmarka

Oenothera Sandnattlys VU9 Lille Rauer  (2014)

ammophila

Ononis arvensis Bukkebeinurt NT  18 øyer og Moutmarka Ei øy i tillegg: Tørfest  (1925)

Ophioglossum Ormetunge VU  9 Øyer Fire øyer i tillegg: Nordre Ãrøy (1855),  Sandø  (1893),

vuigatum Skrøslingen  (1926), Hoftøy (1933)

Phleum arenarium Sandtimotei CR  Vestre Bustein

Pulsatilla pratensis Kubjelle NT Sandø, Moutmarka

Ranunculus bulbosus Knoilsoleíe VU Sandø Mellom Bolæren  (1909-56),  Østre Bolæren  (1956)

Ranunculus Krattsoleie NT Vestre Bolæren, Østre Bolæren, Store

polyanthemos Færder, Masseløy, Sandø

Rubus caesíus Blåbringebær NT Moutmarka Sandø  (1855-1987),  Østre Bustein (1975)

Selinum carvifolia Krusfrø NT Bjerkøy, Mellom Bolæren, Gåsøy, Hvaiøy, Sandø  (1884)

- Kjøieholmen, Masseløy

Silene noctiflora Nattsmelle EN Nordre Ãrøy

Silene  nutans Nikkesmelle NT 42 øyer og Moutmarka

Taxus  baccata Barlincl \/U 16 øyer

Thalictrum minus Kystfrøstjerne VU Sandø, Moutmarka

Trifoiium fragiferum Jordbærkløver VU Gåsøy, ildverket, Kiøvningen, Masseløy, Mellom Bolæren  (1925-26),  Østre Bolæren  (1842-80),

Søndre Ãrøy, Moutmarka Vestre Bustein  (1974), Froungen  (1946), Reiaren

i (1926),  Roppestadholmen  (1925),  Sandø (1937-49),

Moutmarka  (1993)

Ulmus  giabra Alm VU 9 øyer og Moutmarka Ei øy i tillegg: Store Færder  (1919)

Urtica urens Smânesle VU Gåsøy Østre Bolærne  (1925-1937)

Valeriana officinalis Legevendelrot NT Sandø

Valerianella iocusta Vårsaiat NT Barneskjær, Østre og Vestre Bolærne, Sandø  (1933)

Froungen, i-ianeflu, Hvaløy, Ramsholmen,

Tørfest

Vicia iathyroides Vårvikke EN Vestre Bustein, Ormøy, Sandø

/.



MARINE  ARTER

NB! Rødlistearter som kan tenkes  å  leve innenfor nasjonalparken (ekspertvurdering av

Havforskningsinstituttet). Forkortinger: EN= Endangered  (sterkt truet), NT=Near  Threatened  (nær truet),

VU=Vulnerab1e (sårbar), CR=Critically Endangered  (kritisk truet).

Norsk

navn

Hårkrans

Sj øtre

Hummer

Vanlig

sandskj ell

Hâbrann

Håkj errin g

Brugde

Storskate

Nebbskate

Pigghå

Blålange

Vanlig uer

Vitenskaplig

navn

Chara canescens

Paragorgía

arborea

Homarus

gammarus

Mya arenaría

Chrysallída

pellucida

Lamna lasus

Somníousus

microcephalus

C  etorhínus

maxímus

Dipturus batis

Leucoraja

fullonica

Squalus achantias

Molva dypterygia

Sebastes marinus

Systematisk gruppe

Grønnalger, kransalger

Charales

Koralldyr, Anthozoa

Storkreps, Malacostraca

Bløtdyr, Mollusca

Bløtdyr, Mollusca

(Brusk)Fisker, Pisces,

Elasmobranchii

(Brusk)Fisker, Pisces,

Elasmobranchii

(Brusk)Fisker, Pisces,

Elasmobranchii

(Brusk)Fisker, Pisces,

Elasmobranchii

(Brusk)Fisker, Pisces,

Elasmobranchii

(Brusk)Fisker, Pisces,

Elasmobranchii

(Strâlefinnede) Fisker

Pisces, Actinogtegygii

(Strålefinnede) Fisker

Pisces, Actinogtemgii

Rødliste

status

EN

NT

VU

EN

VU

NT

EN

CR

NT

CR

EN

EN

Habitat

(M=Marin)

Ferskvann,

ferskvann med

saltpåvirkning

M,

M., Hardbunn,

bløtbunn

M., Bløtbunn.

Middel,-

lavenergi

M, bløtbunn

Hav

Hav

Kyst og hav

Hav

Hav

Kyst og hav

Kyst og hav

Hav



Ål Anguilla anguilla (Strålefinnede) Fisker

Písces, Actinogtemgii

CR Kystvann og

elv/vann



VEDLEGG 8: REGISTRERTE SVARTELISTEARTER

Norsk svarteliste er en oversikt over fremmede plante- og dyrearter i

Norge, med økologiske risikovurderinger for et utvalg av artene. Svartelisten

utarbeides av Artsdatabanken og omfatter kategoriene Høy risiko, Ukjent risiko

(manglende kunnskap) og

Lav risiko.



\

Svartelistearter (Norsk svarteliste)

Karplanter, bløtdyr, fugl, pattedyr med svært høy risiko

Art

Rynkerose

Parkslirekne

Kj empeslirekne

Vinterkarse

Strandkarse

Kanadagullris

Høstberberis

Gravbergknapp

Hagelupin

Sitkagran

Skjørpil

Spríkemispel

325.5%

Artsgruppe

Karplante

Karplante

Karplante

Karplante

Karplante

Karplante

Karplante

Karplante

Karplante

Karplante

Karplante

Karplante

.I<a1‘,.pla_r1_t9_

Forekomst <

Svært vanlig

Søndre Årøy, Vestre
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Fremmede  marine arter

Marine arter har ofle god naturlig spredningsevne, og flere kommer årlig som gjester med

havstrømmene. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre om en art som observeres for første

gang har kommet hit selv, eller er spredt med menneskelig hjelp. En del ”nye” arter er del av

en større prosess, hvor mer varmekjære arter gradvis sprer seg nordover på grunn av høyere

Sjøtemperatur, slik vi har sett gjennom 1990- og 2000-tallet. Fiskearter som mulle, havabbor

og St Petersfisk er eksempler på slike mer varmekjære arter som nå sannsynligvis kan finnes

innenfor planområdet til Færder nasjonalpark, men som ikke regnes som fremmede arter.

Fremmede arter defineres derimot som arter som har flyttet seg utenfor sitt naturlige

utbredelsesområde på grunn av, eller ved hjelp av, menneskelig aktivitet. Fremmede arter kan

påvirke den naturlige sammensetningen av arter i et område, noe som vil gi endringer i det

lokale økosystemet. Globalt sett er spredning av fremmede arter regnet som en av de største

truslene mot mangfoldet i naturen. Skipstrafikk er en av de viktigste årsakene til spredning av

fremmede marine arter. Spredningen skjer først og fremst når skip tar inn ballastvann i en

havn og slipper det ut i en annen, men begroing på skipsskrog er også en viktig faktor.

Fremmede arter er behandlet i ”Fremmede arter i Norge, med norsk svarteliste, 20l2”, se:

http://www.artsdatabankenno/publikasjoner. Her er de kjente fremmede artene i Norge

risikovurdert. Det må antas at flere av de risikovurderte marine artene finnes innenfor

planområdet til Færder nasjonalpark, men området er ikke kartlagt i detalj for dette. Det er

imidlertid gjort feltundersøkelser i områder som grenser direkte til planområdet (Husa m.fl.

20l3), og det er rimelig å anta at artene som er påvist i denne undersøkelsen kan finnes

innenfor planområdet der hvor habitatene er tilstrekkelig lik de undersøkte. Det foreligger

bekreftede firnn av stillehavsøsters (Crasostrea gigas) på ”lldverket” i Tjøme kommune som

ligger innenfor grensene i nasjonalparken. Færder nasjonalpark vil neppe påvirkes

kontinuerlig av ”den norske Kyststrømmen”, men vil episodevis få tilført vann fra

Kyststrømmen når dennes retning og hastighet påvirkes av vindfelt. Det vil dermed være et

”propagulepress” (tilførsel av spredningsenheter) fra fremmede arter som finnes ”oppstrøms”

(typisk langs Kattegat) for Færder.

Hvor finnes fremmede arter og hvilke effekter kan de ha?

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) kan vokse både på hardbunn og bløtbunn, og foretrekker

dyp fra tidevannssonen og l-2 m dypere. Den har med andre ord omtrent samme utbredelse

som blåskjell og flatøsters, selv om vi ofle kan frnne eksemplarer av sistnevnte noe dypere.

Stillehavsøsters vil, i likhet med flatøsters, ikke trives på værharde steder, men foretrekker

beskyttede bukter, hvor temperaturen kan bli høy om sommeren. Stillehavsøsters konkurrerer

om føde (planktoniske míkroalger) med alle frltrerende organismeri samme dyp, og

konkurrerer særlig med blåskjell om leveområde. Den er funnet innenfor Færder nasjonalpark

på ”Ildverket” Ø. for Tjøme. Det finnes også en rekke funn av stillehavsøsters i tilgrensende

områder, men disse er fortrinnsvis knyttet til litt mindre eksponerte lokaliteter i

Tønsbergfjorden, Mefjorden og Sandefjoren (utenfor nasjonalparken). Høsten 2014 ble det

observert betydelig dødelighet av Stillehavsøsters bl.a. ved Hui/Hudø rett vest for Færder

nasjonalpark. Feltarbeide og analyser av Mortensen m.fl. (2014) har senere avdekket at denne



dødeligheten var knyttet til høy sommeitemperatur, gyting, og forekomsten av østers

herpesvirus (OsHV-l uvar). Hva slags betydning sykdomsutbrudd, av denne og lignende

typer, har for marine organismer og økosystem er det mangelfull kunnskap om.

I prinsippet kan amerikansk hummer  (Homams americanus) (Figur 21) finnes i hele

området i nasjonalparken hvor det finnes europeisk hummer. En har foreløpig liten kunnskap

om hva slags del av vannkolonnen den amerikanske hummeren utnytter gjennom hele året,

men siden den tas sammen med europeisk hummer i hummerfisket, kan vi anta at den har en

atferd lik sin europeiske slektning i perioden med fiske. Amerikansk hummer er foreløpig

ikke tallrik (om den i det hele tatt er til stede i nasjonalparken). Det er en risiko for at den kan

være smittebærer for alvorlige sykdommer (gaffkemi), og det er dokumentert at den kan få

avkom med europeisk hummer, selv om overlevelsen til avkommet er lavere enn for ikke-

hybrider. Disse momentene er foreløpig regnet som de viktigste problemene knyttet til arten.

l Figur 21. Amerikansk hummer lever langs

den amerikanske og kanadiske østkysten.

~ Blant kjennetegn er det første beinparet

omdannet til to krañige klør, avvikende pigg

på rostrum og at fargen varierer fra grønnlig

til brun-oransje. Den kan forveksles med

europeisk hummer. DNA-identifisering er

eneste sikre metoden for å skille artene.
Foto: Ann-Lisbeth Agnalt.
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Ålens svømmeblærenematode  (Anguillicola crassus) kan  en  regne med å finne i de

områdene av Færder nasjonalpark hvor en finner ål. Det vil blant annet være i områder som

blankålen oppholder seg i før den begynner gytevandringen. Ålens svømmeblærenematode er

en parasittisk rundorrn som vokser i og rundt ålens svømmeblære (Figur 22). Det antas at den

”stjeler” energi fra ålen, dels direkte, dels ved at en dårligere fungerende svømmeblære kan

”tvinge” ålen til å bruke mer energi for å holde seg på rett dyp. Det er spekulert om ålens

svømmeblærenematode har medført at færre gytemodne ål når frem til gyteområdene i

Sargassohavet.

  

Figur 22. Svømmeblære fra ål med nematoder. Foto: Caroline Durif, Havforskningsinstituttet.



Tøffelsnegl (Crepidulafornicata) er et bløtdyr som har etablert seg langs kysten i Sømorge,

og som vi må anta kan finnes innenfor Færder nasjonalpark (Figur 23). Den flnnes fra ca en

halv meter under lavvannsmerket til et par meters dyp. l likhet med mange andre skjell lever

den av å filtrere mikroskopiske alger fra vannet. Den er foreløpig ikke så tallrik at den utgjør

noen vesentlig konkurransefaktor med andre filtrerende arter, men dette kan endre seg hvis

for eksempel sjøtemperaturen øker ytterligere. Tøffelsnegl er særkjønnet, men kan skifte

kjønn i forhold til omkringvoksende skjell. Den vokser ofle i ”stabler” hvor den øverste blir

hann, mens de nedenfor blir hunner.

Figur 23. To velvoksne tøffelsnegl på

blåskjell. Foto: Anders Jelmert/

;- ._ ~. Henning Steen.
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Japansk spøkelseskreps (Caprella  mutica) kan en fortrinnsvis finne på ”kunstige” overflater,

typisk moringstau og liknende som har stått i sjøen en stund. Det er foreløpig få studier som

har sett på hvordan japansk spøkelseskreps konkurrerer med hjemlige arter spøkelseskreps i

deres naturlige miljø. Caprella mutica er funnet i flere lokaliteter som grenser inn til Færder

nasjonalpark (Husa m.fl. 2013), og vi må regne med at den også finnes i nasjonalparken.

”Asiatisk lærsjøpung” (Styela  clava) er hittil ikke observert innenfor nasjonalparken, men

det er ikke usannsynlig at den allerede finnes der. Den finnes en rekke steder langs Skagerrak

og i Rogaland. Arten konkurrerer med andre filtrerende arter om føden, og med alger,

muslinger og andre kappedyr om plass (Figur 24).

Figur 24. ”Asiatisk lærsjøpung” (Styela clava) fotografert på tauverk sammen med andre sekkdyr i båthavn i

Grimstad. Foto: Frithjof Moy.



Japansk  drivtang (Sargassum muticum  ) er funnet på en rekke lokaliteter som grenser til

Færder Nasjonalpark, og vi må anta at den finnes i planområdet. Den er egentlig en

hardbunnsart (Figur 25), men kan etablere seg på bløtbunn så sant det finnes noe å feste seg

til, som skjell, steiner og lignende. Japansk drivtang finnes fra tidevannsbeltet og ned til ca  3

m, og den kan trives på de fleste lokaliteter, bortsett fra de mer bølgeeksponerte, så lenge

saltholdigheten er over 16. Med sine mange små, luflfylte blærer tilbyr japansk drivtang

fiskelarver og -yngel skjul og mat, men selve ”planten” er ettårig, og den går i oppløsning

forholdsvis tidlig om høsten. Områder hvor den rasktvoksende al gen har dominert, og til dels

har skygget ut andre arter, blir da fattige på vegetasjon gjennom høsten og vinteren.

/_ ä.. _.

Figur 25. Japansk drivtang sammen med blæretang.

Foto: Henning Steen, Havforskningsinstituttet.

Strømgarn (Dasya baíllouvíana) er fiJnnet i Årøysund (Husa m.fl. 2013) som grenser inn til

planområdet. Denne rødalgen vokser fra nær overflaten til ca 6 m dyp. Da den har hatt

langsom vekst har den tidligere vært regnet som en lite problematisk art. (Gederaas m.fl.

2012). Det kan nå se ut som arten vokser hurtigere (i likhet med i Nederland), og det har vært

spekulert om dette skyldes ny introduksjon av en søstera1t( Husa m.fl. 2013 og ref. der).

Amerikansk lobemanet (Mnemíopsis leídyí) (Figur 26) vil episodevis finnes i Færder

nasjonalpark. Den ble først observert i Skagerrak i 2005. I årene 2007-2009 var den meget

tallrik, men er bare observert i små mengder de senere årene. I 2014 har den dukket opp i

større antall langs Skagerrakkysten (T. F alkenhaug, Havforskningsinstituttet,. pers. med).

Arten er lever fritt i vannet som plankton, og er ikke avhengig av fastsittende vinterstadier,

slik som mange klokkemaneter. Når den opptrer i store tettheter vil den konkurrere med andre

maneter og vil også kunne konkurrere med flskelarver om føde. I enkelte områder er arten

vert for en parasittisk sjøanemone  (Edwardsiella lineata).  Larvefasen lever i lobemaneten og

har nesleceller (i motsetning til verten) og kan gi kløende utslett hos badende.



Figur 26. Amerikansk lobemanet (Mnemiopsis

leidyi). Foto: Havforskningsinstituttet.

Gracillaria vermiculophylla (ikke norsk navn enda) ble funnet på tre lokaliteter på Nøtterøy

og Tjøme i 2012  (  Husa m.fl. 2013). Selv om dette er forholdsvis nær nasjonalparken, er det

vanligvis i mer beskyttede områder man forventer å finne denne.
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VEDLEGG 10: FORVALTNING AV GÃS



Hansen, Pål  Otto

Fra: Egil Soglo <egil.soglo@miljodir.no>

Sendt: 14. november 201411:40

Til: Hansen, Pål Otto

Kopi: Strandli, Bjorn; Geving, Arne Christian; Knut Morten Vangen; Jørn H

Lindseth
Emne: Gås i forvaltningsplan Færder NP.

Vedlegg: Forvaltningsplan grågås.pdf; Gås i Færder NP..xIsx

Hei l

Dere ønsket innspill til arbeidet ,med forvaltningsplanen for Færder NP. Vedlagt er litt grunnlagsmaterialet til

arbeidet med gås. Både Nøtterøy og Tjøme har en vedtatt forvaltningsplan for Grågås. Og jeg har også lagt ved noe

tallmaterialet, som kan være nyttig å ha med seg videre.

Bestanden av gjess i Færder NP, har endret seg dramatisk de siste 30 år. Det har til alle tider vært et omfattende

gåsetrekk over Vestfold vår og høst. Grågåsa dukket opp som hekkefugl midt på 1980tallet og Hvitkinngåsa 2006.

Fylkesmannen har overvåket hekkefugl isjøfuglreservatene i området i flere 10år. Disse tellingene foregår i siste

halvdel av mai. Disse tellingene sier ingen ting om hekkebestandene for Grågås. Grågåsa forlater hekkeområdene

straks eggene er klekt og blir da vanskelig å registrere. Dette skjer i første halvdel av april. Hvitkinngåsa hekker noe

senere, slik at mange av disse, blir registrert i de ordinære tellingene. En annen utfordring, er at gjessene hekker i

stort antall også utenfor sjøfuglreservatene. Der har vi ingen systematiske tellinger. Vi trenger et nytt

overvåkningsprogram som også fanger opp hvordan bestandene av Grågås og Hvitkinngås, utvikler seg i Færder NP

Det er viktig, når en skal lage en forvaltningsplan, at en har et så godt faktagrunnlag som mulig. Det har vært utført

faktainnsamling vedr. arbeidet med en forvaltningsplanen for grågås i bla. Tjøme- Nøtterøy. Disse viser at bestanden

av Grågås i Vestfold, har stabilisert seg. Bestanden av Hvitkinngås øker nå med ca. 30  %  i  året.

Det har også vært utført noen merkeforsøk av Grågås. Dette for å undersøke hvilke Grågjess vi har i fylket på

sommeren og høsten. Det har vært merket litt for få gjess, til å være helt sikker, men mange av gjessene som dukker

opp på llene og Presterødkilen om sommeren og høsten, hekker ute i skjærgården. Usikkert hvor stor denne

andelen er. Kanskje må dette arbeidet utvikles ?

Gjess er ikke et problem i Færder NP. Unntaket kan være et par områder på Søndre Ãrø, om våren. Hvor mye en skal

skrive om gås i forvaltningsplanen for Færder NP, må selvfølgelig forvaltningsmyndighetene bestemme.

Det som er viktig, er at skjærgården i Vestfold, er et sentralt hekkområde for gås i fylket. Vedlagt forvaltningsplan for

gås, har vært i bruk i flere år. Gåsa i Færder NP, er viktig for hva som skjer på fastlandet. Før en skal si noe om gåsa i

forvaltningsplanen for Færder NP, er det viktig at en nå evaluerer erfaringene med den vedtatte forvaltningsplanen

for Grågås. Hvordan har den virket og hva fungerer og hva fungerer ikke? Er de berørte parter, fornøyd med den?

Bør bestandsutviklingen for Hvitkinngås, føre til at også denne arten må inn i forvaltningsplanen?

Hilsen Egil

1
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I lnnledning/bakgrunn
Den hurrlg økende grågåsbesronden i kommunene Horren, Nørrerøy, Srokke,

Tjøme og Tønsberg hor girr srore skoder for londbruker i områder. I 2010 ble der

orrongerr er åpenr møre í Tønsberg med grågås som remo hvor Arne Follesrod fro

Norsk lnsrirurr ror Norurforskning vor foredrogsholder.

I rlllegg ril fremskynding ovjokrrldspunkr på høsren så ror forvolrningsplonen opp

ondre virkemidler som eroblering ov friområder for gjess. I Vesrfold er der ridligere

loger en rorvolrningsplon for grågjess I Lorvik kommune somr orjokrriden på

konodogås I Vesrfold fylke er blirr fremskynder med I5 doger.

Nosjonolr orbeldes der porollelr med å få ril er regisrrerlngsprosjekr for

grågåssrommen som befinner seg mellom Vesrfold og Øsrfold.

Organisering

Gruppe
Der er erdblerr en orbeidsgruppe besrående ov Ldrs Bøen Johnsen (Nørrerøy

kommune), Heidi Hegno (Srokke kommune), Gørli Bruun Andersen (Tønsberg

kommune), Rolf fvlogne Vindenes (Horren kommune), Svein Jokob Sømme fro

Sem grunneierlog, gårdbruker lvlorren Bjerrnoes, Ragnar Syverrsen Norsk

Ornirologisk Forening - Vesrfold (NOF-Vesrfold), Øysreln Rønning frd Norges Jeger

- og Fiskerforbund Vesrfold (NJFF-Vesrfold) og Egil Soglo frd Srorens Noruroppsyn.

Rolf lvlogne Vindenes, I-Iorren kommune, hor voerr sekreroer for orbelder.

Referansegruppe

Bjørn Bjerke Lorsen (Tjøme kommune), Anne Bedre Heklond (Tønsberg kommune),

Gunn Henny Aosen - Borre grunneierlog, Aoge Lorssen - Borre jeger og fisk,

Nørrerøy og Tjøme londbrukslog, Nørrerøy grunneierlog.

II Mål

Den nosjonole målserningen for grågås fremkommeri DN ropporr 1996-2:
”Grågåso skol bevores som en vikrig og høsringsverdig del ov kysrfounoen.
Besronden bør srobiliseres, evenruelr reduseres der skodeproblemene ikke kon
løses på onnen måre. Der skol forrsorr voere slik or skodeproblemer forårsoker ov

jokrbore orrer søkes begrenser gjennom å rilposse besronden ril er okseprobelr
skodenivå. Grågåso skol forrsorr voere en vikrig jokrbor drr i kysrområdene, men
beskorningsrrykker og fordeling må ro sikre på å redusere skoder i de ursorre
områdene.
Der skol rillores eksponsjon ov grågåsbesronden  i  nye områder, og evenruelri
områder uren skodeproblemer."

For kommunene Horren, Nørrerøy, Srokke, Tjøme og Tønsberg så er de spesielle

urfordringene i derre områder knyrrer ril londbrukers produksjon ov grønnsoker,

engfrø, gress og korn på de somme oreolene som gjessene nyrrer. Den longe

veksrsesongen og srore voriosjonen i produksjonen gjør or Iondbruksoreolene er
inreressonre belrer for gjess over en sror del ov veksrsesongen.
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Grågås er nafurlig hjemmehørende i områdef fra gammel fid og er en yndef og

gjenkjennelig fugl for fuglekikking og som nafuropplevelse. l en forvalfningsplan

som omhandler grågås er def flere hensyn og inferesser å ivarefa. Hvilkef nivå på

besfandssførrelsen som er aksepfabelf seff i forhold fil skade på landbruksarealer

og hvordan balansegangen mellom landbruksproduksjon og gås skal vaere er

spørsmål som reiser seg. Likedan om en bedre filreffelegging og organisering av

den ordinaere gåsejakfen kan vaere en gunsfig filpasning.

Forvålfningsplånen frenger flere verkføy og kombinasjoner av bruk og samler seg
rundf disse mål:

0  Holde  skadeomfangef for landbruksnceringen på åksepfcibelf nivå
0  Grågås er nafurlíg hjemmehørende í områdef og gir mange posifive

opplevelser

-  Grågås er en jåkfbar ressurs
0  Oppreffholde balcmse mellom Iandbruksproduksjon  og grågås

lll Grågås i kommunene (status/tilgjengelig kunnskap)

Grågås (Anser anser) er den sførsfe av gjessene i Norge og kan bli 75-90 cm med

en vekf på omlag 3,l kg for hunnene og om lag 3,6 kg for hannene.

Vingespennef kan bli opp fil l80 cm.

Grågås kom på l980 fallef fil skjærgården i Vesffold. l 20l0er den samlede

besfanden på 3 - 4000 individer. Den hekkende besfanden ligger ganske sfabilf

på  ó  - 800par. (Egil Soglo pers.med). Grågås kommer reff fil hekkeplassenei

skjaergården i sluffen av februar fra filholdssfedene i Nord- og vesf Europa . Her

legger den som offesf 5 egg i overgangen mars/april. Eggene klekkes derefferi

førsfe halvdel av mai. Grågjessene klarer seg i skjaergården fil ungene klekkes.

lvlyfing (fjaerskiffe) skjer iløpef av juni/juli. Da samles def sfore myfingsflokkeri

Oslofjorden. lnnmarksbeifef skjer effer myfing midf i juli. Da blir grågjessene

vaerende fil sepfember. Ungfugl hekker ikke. Fjorårsungene går på innmark for å

beife fidlig på våren.

Overlevelsen på grågås er bliff sførre på de sisfe 30 årene. Deffe kan komme av bedre

forhold i vinferområdene og mindre jakf. De har funnef sin nisje i skjaergården og så langf

ser def ikke uf som af grågjessene forfrenger andre arfer.

Beifeskåder
Beifeskader fra gjess forekommer som regel på jordbruksareal med engfrø, korn,
grønnsaker og konserves erfer. Tidlig i veksfsesongen blir høsfkorn planfene

nappef opp med nebbef eller frampef ned. På nysådd åker kan gås spise opp
såkornef direkfe og dermed redusere avlingen. Skadene kan bli forsferkef hvis
jorden er våf, da nedframping fra gås kan føre fil pakking rundf planfene og

dermed reduserf oksygenfilførsel. Som en følge av deffe kan planfene sfagnere i
veksf eller dø.
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I  grønnsak felt med salat og kalvekster kan en gragasflokk gjøre store skader pa
kort tid. De økonomiske følgene fremgar ved at kostnadene ved a anlegge
salataker er pa 7 - 8000kr/daa. Inntekter er 30 000 kr/daa. Ved beiting av gas er
dette kr 0,- og uten dekning av anleggskostnadene.

Det er noen sjønaere omrader egnet for tidligproduksjon av grønnsaker som ikke
lenger kan nyttes pa grunn av gragas (Vallø). I grønnsaker kommer det i tillegg inn

direkte ulemper med gasemøkk.

Tilgrising av friluftsarealer  i  skjærgården
Nar det gjelder ulemper forarsaket av gjess, nor tilgrising med gasemøkk pa
campingplasser, badeplasser og skjaergarden fatt oppmerksomhet. Likedan har
Akersvannet fatt mye gasemøkk. En gas produserer ekskrementer ca en gang
hvert 4-5 minutt og i løpet av et døgn kan den produsere hele 600- 700 gram

med avføring. En gaseflokk kan dermed legge igjen betydelige mengder avføring
pa enkelte lokaliteter. Det kan vaere nødvendig a fa tatt ekskrementprøver som
sendes inn til analyse fora undersøke hvorvidt de inneholder
sykdomsfremkallende bakterier for mennesker.

.3‘, 'v i  I

' å* “wff_ gm.‘
_, å

Bildene viser beiteskadd eng l9 mai 2009til venstre og uskadd eng til høyre. Rød kork skimtes pa

høyre bilde. Foto: Hans Winge Sørensen, Langøy i Stokke.

IV Rammer for forvaltning /Lov og forskrifter

Gragasbestanden som er i kommunene Horten, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og

Tønsberg trekker mellom flere land i Europa. Det er da nødvendig a se pa hvilke

konvensjoner og avtaler som gjelder for gragas.

Internasjonale rammer

-  Bonnkonvensjonen - om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr.
~ Vannfugleavtalen -regional avtale under Bonn-konvensjonen om vern av

trekkende vannfugl.

0  Bernkonvensjonen  — den europeiske naturvernkonvensjonen.
0  Ramsarkonvensjonen - om vern av vatmarksomrader av internasjonal

betydning.
o  Biodiversitetskonvensjon  -  om bevaring og baerekraftig bruk av biologisk

mangfold.
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Disse avfalene og konvensjonene gir forpliktelser som påvirker forvaltningen av

grågås. Samfidig inneholder avfalene ulike besfemmelser om unnfak, soerligi

forhold fil arfer eller individer som volder skade.

Forvalfning av gjess er ef felles ansvar for alle land som berøres av arfen.

Problemene knyffef fil skader forvoldf av gås må løses gjennom virkemidler som

både ivarefar hensyn fil gjessenes behov og samfidig ikke påfører enkelfbønder

eller andre urimelige økonomiske belasfninger (DN-rapporf 1996-2).

Nasjonale rommer

I fillegg fil de ulike infernasjonale avfalene finnes nasjonale lover og refningslinjer

for forvalfning av vilflevende arfer som gjess.

Nafurmangfoldloven

Forvalfningsmål for arfer fremkommer i § 5 ved af "...arfene forekommeri

levedykfige besfander i sine nafurlige ufbredelsesområder".

Nafurmangfoldloven sfiller krav fil kunnskapsgrunnlag og føre var prinsippef når

def skal iverkseffes filfak som har befydning for nafurmiljøef.

Vilfloven
l lov om vilfef av 29. mai 1981 hefer def i § l: "Vilfefs og vilfefs leveområder skal

forva/fes i samsvar med nafurmangfoldloven og slik af nafurens produkfivifef og

arfsnkdom bevares. Innenfor denne ramme kan vilfproduksjonen høsfes fi/ gode

for Iandbruksnaering og friluffsliv. ”

Forskriff om felling av vilf som gjør skade
Når def gjelder felling av vilf som gjør skade kan DN gi forskriffer om felling av

besfemfe vilfarferi naermere angiffe filfeller, ufen hensyn fil fredning og jakffider. l

gjeldende forskriff av i sepfember 1997 (om felling av vilfarfer som gjør skade

eller vesenflig reduserer andre vilfarfers reproduksjon) sfår def i punkf ll B af

kommunen kan gi fillafelse fil felling av kanadagås og grågås når disse gjør skade.

Forskriffen undersfreker af skaden skal ha oppsfåff inneværende sesong, og i ef

omfang som er av vesenflig økonomisk befydning for den skadelidfe, eller som vil

få filsvarende befydning om skaden forfseffer.

Jakfiidsrammer og jakffider på grågås
Rammene for uføvelse av jakf er sfyrf gjennom vilfloven og dens forskriffer. I

"Forskriff om jakf- og fangsffider samf sanking av egg og dun" for perioden

Ol .O4.07-3l .O3.l2, er def oppgiffjakffld for grågås (fabell l). l fillegg er def fillaff å

sanke egg fra grågås.
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Tabell 1 Jakffidsrammer

Grågås 10.08 - 23.12 Jakfsfarl innlil 15 dager før ordinær jakffid når del foreligger

en lokal forvaltningsplan. l denne perioden kan def jakfes fra

l'0-09'23-l2l kl 0400-1100.

Scmking av egg og dun
l forskriffen åpnes del for al grunneier eller bruker kan sanke egg og dun. Med

begrepel ”bruker” menes personer som Tidligere har vaerl filknylfef såkalfe

"fredlysle egg- og dunvaer". l Vesffold er del ikke slerke lradisjoner for "egg- og

dunvaer” og i praksis blir del derfor kun grunneier som kan sanke egg og dun.

Kommunene Nøllerøy og Tjøme eier sfore arealer som inngår i skjaergårdens

friområder (se karf) . Disse kan vaere akluelle plasser for sanking av egg ved

grunneiers lillalelse. For grågås kan Fylkesmannen gi lillalelse fil sanking av egg

eller  15  april i områder hvor delle inngår i en godkjenl forvallningsplan for grågås.

Arf Tidspunkf Kommenfar

Grågås Fram fil og Fylkesmannen kan gi lillalelse fil sanking av egg fra grågås

med 15. ufover  15.  april i områder hvor delle inngår i en forvallningsplan

april for grågås. Fylkesmannen skal godkjenne del faglige innholdel

og de filfak som beskrives.

Tabell 2. Tidspunkf for når grunneier og bruksberefligef kan sanke egg fra grågås reir

Nasjonal handlingsplan for gjess
I  1996  ularbeidel DN en handlingsplan for forvallning av gjess (DN-rapporl 1996-2).

Dokumenlef gir fil dels klare filrådinger for gåseforvalfningen i Norge.

Handlingsplanen formulerer relalivl lydelige forvallningsmål for ulike arfer av gjess.

Generell er del viklig å operere med el forvallningsskille mellom arfer som er

ekslreml fålallige, og de som er rimelig sfore og voksende og opererer som

skadevoldere saml mellom arklisk hekkende gjess konfra arfer som hekkeri

fasflands-Norge.

v Gjess som biologisk ressurs skal forvalles slik al levedyklige besfander og

deres leveområder sikres både på korf og lang sikl.
v Baerekraffig høsfing av jakfbare besfander skal gis riklige rammevilkår, slik af

jakl fungerer både som el effekfivl forvalfningsverkløy og el aflrakfivl
frilidslilbud.

v Konflikfene mellom gjess og landbruksnaering må løses på en forsvarlig
måle.
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V Tilfclk

Jokr

Jokr hor longe rrodisjoneri Norge. Ved urførelse ov jokr høsres der ov norurens

overskudd ved or rilveksren i populosjonen urgjørjokrurroker. Jokr kon også nyrres

som er rilrok for å redusere besronder ril er ønsker forvolrningsmål. Do ros mer en

rilveksren ur. Når måler for besrondssrørrelsen er nådd kon jokren igjen legges på

er nivå hvor ovskyringen rilsvorer rilveksren i besronden. Der er ikke longe

rrodisjoner for gåsejokr i Vesrfold. I sommenheng med or grågåsbesronden hor

økr i srørrelse hor der værr økende inferesse for jokr på grågås.

Der bør derfor orbeides for å få ur informosjon omkring grågåsjokr. Slik informosjon

kon urorbeides ov de lokole grunneierlog og jegerorgonisosjonene og må være

Tilgjengelig i blonr onner de kommunole servicerorg. lnformosjonen bør inneholde

opplysninger om hvor der er mulig å jokre grågås, jokrrider og ridspunkr,

friområder for gås (områder uren jokr) og områder som krever kurs for gåsejdkr.

Områder som krever spesielle ferdigherer eller kurs for gåsejokr.
Der er sommenfoll mellom befolkningsrerre områder og gode jordbruksområder.

Deler ov disse er også orrrokrive områder for grågjess. Jokr i londbruksområderi

nærheren ov rerrbygd srrøk er er område hvor konflikrnivåer kon bli høyr.

Srøyploge fro hogleskudd ridlig om morgenen kon ov flere oppleves negorivr.

Andre kon oppleve urryggher ov våpenbruk ved jokr i ldndbruksområderi

nærheren ov rerrbygd srrøk. Den enkelre jeger hor er selvsrendig onsvor for of

slkkerheren ivoreros. Der er likevel er spørsmål hvorvidr der for urøvelse ov jokri

londbruksområder i nærheren ov de befolkningsrerre områdene bør kreves or

jegerne som jokrer her hor gjennomgårr er kurs for sikker gåsejdkr.

På disse kursene bør der særlig serres fokus på
- særskilre resrriksjoner i områder
- sikkerher (ov hensyn ril ondre brukere, bebyggelse med mer)

- orrskunnskop -

Der er vikrig or urøvelsen ov jokr skjer sikkerr, humonr og errer gjeldende lov om

jokr.

For noen områder i Tønsberg (se korr) så vil der for 20i i være okruelr med er

informosjonsmøre i forkonf ov grågåsjokren. Derre mører vil ro for seg rerningslinjer

forjokren. rvlører vil henvende seg ril grågåsjegere, grunneiere og noboer. En ov

funksjonene for mører vil være å vorsle om jokren og okrivirerer knyrrer ril denne.

For disse områdene kon der være okruelr med jokrsrorr som sommenfoller med

ridspunkrer for norrero errer polirivedrekrene (23  — Oó).

Tidspunkf for jokrsrorr
På lond så srorrer den ordinære grågåsjokren iO/8, mens den i skjærgården
srorrer iO/9.
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Tidligere jokfsforf kon voere ef egnef virkemiddel for besfondsregulering så fremf
def ikke fører Til of grågjessene Trekker sørover før Tiden. Do er en like longf som før
Tilfokef ble iverksoff. Den besfe effekfen ov Tidligere jokfsforf hor def voerf der hvor

Tidligere jokfsforf hor bliff kombinerf med friområder for gås. Do hor gjessene hoff
Tilgong på områder hvor de kon hvile Trygf og def hor somfidig vcerf nok gjessi

jokfsesongen slik ofjokf hor voerf ef effekfivf besfondsregulerende filfok.

Den Tidligere jokfsforfen er okfueli i fliknyfning fil jordbruksområdene på lond.

Fremskynding ov jokfsforf vil gi ef bedre sommenfoll med når gjessene sforfer

beifing på oreolene med korn og engfrø. Deffe hor hiffil offe skjedd i

midfen/sluffen ov juli.

l skjoergården er def ikke okfuelf med Tidligere jokfsforf. Deffe hor sommenheng

med onnen bruk ov skjoergården Til friluffsliv somf of gjessene hor Tilgong fil

skjærgården som friområde fro jokfi denne perioden.

Organisering avjakf
Orgonisering ov jokf gjennom grunneierlog og filreffelegge forjokf.

For å sikre of jokf kon voere ef effekfivf besfondsregulerende filfok så er def vikfig

ofjokfen skjer somordnef og planmessig.

Def er vikfig of jokfen i kommunene Horfen, Nøfferøy, Sfokke, Tjøme og Tønsberg
blir orgonlserf på en måfe som gjør def enkelf forjegere å skoffe jokfkorf/fillofelse

fil å drive gåsejokfi de okfuelle områdene. En slik orgonisering kon gjøres gjennom
grunneierlogene. En god orgonisering vil do forenkle orbeidef med å gi uf

informosjon omkring gåsejokf, innropporfering ov gåseobservosjoner og

feilingssfofisfikk, somf gjennomføring ov jokfkurs.
I Tønsberg så ordnes gåsejokf gjennom Sem grunneierlog. l l-lorfen kommune så
ordnes gåsejokf gjennom Borre grunneierlog. l Nøfferøy så ordnes gåsejokf

gjennom Nøfferøy grunneierlog.

Felling av gås som gjør skade ufenom ordinær jakffid

l kommunene så hor def voerT efoblerf proksis of def hor voerT giff felllngsfillofelser
ufenom ordinoerjokffid når gjess hor gjorf skode på londbruksoreoler. Deffe hor
voerf ef ovbøfende filfok når skremming og joging hor voerf prøvd ufen godf
resulfof.

lnformc1sjonstilfak/ kurs for grønnsaksprodusenfer, grunneiere og jegere.

Jokfkurs for gås i regi ov NJFF- Vesffold. lnformosjonsmøfer for femoef grønnsoker
og gås.
Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus hor uforbeidef en brosjyre om gåsejokf.

Denne finnes ved å følge linken
hffp://www.niff.no/porfol/pls/porfoi/docyij33óó90i 5.PDF

Vernede områder
l områdef som dekkes ov forvolfningsplonen så finnes def flere verneområder
hvor gjess kon finne ef hvilesfed eller forefo noeringssøk hvor de er fri fro

menneskelig påvirkning :
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Akersvdnner Ndrurreservdr (Srokke, Tønsberg)
Presrerødkiien ndrurreservdr (Tønsberg)

liene ndrurreservdr (Tønsberg)
Borrevdnner ndrurreservdr (i-iorren)

Ndrurreservdr /fugiefredningsområder i skjærgården (Nørrerøy/Tjøme)

Friarealer

I  riiknyrning Til prosjekrer rilbdkeføring dv gdmie beiremdrker i Presrerødkilen
(Tønsberg) så eier Tønsberg kommune er dredi med dyrker mdrk nvor
leiekonrrdkren med ddgens bruker går ur 20i i. Derre dredler kdn være ndrurlig å

knyrre opp Til derre prosjekrer slik dr beireområder og friområder for gås kdn
urvides. i friområdene ndr gjessene er rrygr sred å være og dr de dermed
forerrekker å beire i friområder enn på dndre mer risikofylre sreder. Nårjdkren
srdrrer vil gjessene kunne frekke rii disse områdene for å hvile, i sreder for å forerd

lengre rrekk vekk frd områder slik dr der blir igjen gjess å jdkre på. Funksjonen dv

friområder for gås vil være srørsr lirr ur i jdkren når gjessene er ferdig med nekking
og myring. De er dd kldre for å bevege seg mellom ulike områder, bidnr dnner
mellom drrrdkrive beireområder. Slike friområder for gjessene er med å øke
sdnnsynligneren for dr de ikke legger ur på ldnge rrekk ridlig ijdkrperioden.

Bilder viser fridredier i Presrerødkiien. Foro: Gøril Bruun Andersen 20iO

Håndtering av egg
Redusering dv dnrdli egg enren iform dv eggpunkrering eller plukking dv egg.
Derre må skje i skjærgården under nekkefdsen i ridspunkrer mdrs/dpril. Sdnking dv
grågåsegg rilnører grunneierrefren og kdn gjøres i riden fil og med i5 dpril. Der er

åpner for dr Fyikesmdnnen kdn gi rilldrelse fil sdnking dv egg urover i5 dpril hvor
derre inngår i en forvdlrningspldn for grågås.



Eventuell eggsanking kan ordnes pa flere mater: skjcergardstjeneste, historielag,

frivillige. Denne organiseringen ma vaere plass innen sesongen 2012. For at

eggsankingen skjer pa en grei mate er det nødvendig at arbeidet skjer i

samarbeid med Norsk ornilologisk Forening- Vestfold. Gragasegg fra skjærgården

i Vestfold har fortrinn som lokal og korlreisl mat. Undersøkelse for tungmetaller og

miljøgifter skjer eller kontakt med Mattilsynet.

Det er interesse for a ivareta den kulturhistoriske siden av eggsanking. Forslaget er

talt godt i mot av organisasjons sammenslutningen Ytre Oslofjord

(ytreoslofjord.no). Den lokale gragasstammen legger eggene hovedsaklig i

Nøtterøy og Tjøme skjærgården. De største grunneierne her er kommunene

Nøtterøy og Tjøme. Eventuelt samtykke fra grunneier vil del da vaere de

respektive formannskap som gir.

Skremming
Del finnes en rekke mater for a skremme gjess bort fra omrader hvor de pafører
skade eller ulempe. Dette kan vaere:

0  fugleskremsel, som jevnlig ma varieres i utseende
0  utøve jegeralferd, og avfyre løsskudd
-  bruk av gjeterhund

Fysiske tiltak (gjerding, forlenget ugrasluking med tilstedeværelse  i  aker)
Et lavt gjerde ijordekanten ned mot vann kan vaere effektive for a hindre at gjess

beveger seg opp fra vann for a beite. Det beste er om gjerdet er laget av planker
eller stokker uten impregnering. Slike gjerder kan ogsa enkelt lages slik at de kan
nektes pa eller av etter behov. Hvis det skal kombineres med husdyr pa beite kan

sauenetling benyttes.

Leie av arealer

I Danmark sa eier/leier organisasjoner dyrket mark som friomrade for gas. Bess

Jahres minnefond kan søkes om penger for støtte til leie av arealer som friomrade

for gas i Vestfold. Mulighet for a søke her har grunneiere og eventuelt

grunneierlag.

Erstatningsordning for landbruket
Arbeide for erstatningsordninger for landbruket som blir berørt av skader paført av

gragas. l Nord Trøndelag og Nordland er det etablert erstatnings ordninger for

skade fra hvitkinn- og kortnebb gas.

Nye prosjekter
Etablere et prosjekt som dokumenterer gaseskader pa aker og avling. Kontakt

med Fylkesmann og Norsk landbruksradgivning Viken (NLR-Viken). Det er av

betydning a vite omfanget av skader før tiltak settes inn slik at virkningen av
tiltakene blir malbare.

EvaIueríng/justering/dynamisk tilpasning

Det er naturlig at tiltaksplanen evalueres etter 2 til 3 ar.

l l



i Tabell over prioriterte forebyggende tiltak mot skader forvoldt av grågås

Tilta k  _

Etablering av

friområde

Leie dv arealer

Gjerding mot

vann/beite

Tilrettelegge jakt

Tidlig jaktstart

Bruk  av  hund  til

skremming

Manuell

skremming

Kontrollert

eggsanking

Eggpunktering

Skcrdefelling

Innflygingshinder

Nye Prosjekt

Erstatningsordning

for produksjonstap

Jaktkurs for grågås

Informdsjonstiltak

Prioritering

Høy

Middels

Høy

Høy

Høy

Høy

Middels

Høy

Lav

Middels

Lav

Høy

Middel

Høy

Høy

Ansvar

Kom,/Fylke

Fylke, Org

Grunneier

Grunneierlag

Kom./Fylke

Grunneier

Grunneier

Grunneier

NOF-Vestf

Gr.eier /NOF-

Vestfold

Kom./Gr.eier

Grunneier

Kom./Fylke/Gr.eier

Fylke/ Grunneier

NJFF-Vestf

Kom/Fylke/Gr.eier

Kommentar

Omfatter tilstrekkelig store områder med godt

beite, gjerne aktivt skjøttet for formålet.

Benyttes i kombinasjon med skremmetiltak.

Tiltaket virker bra. Finansiering ?

Kan ha god effekt mellom dyrket mark og

vann på forsommeren før ungene er

flyvedyktige.

Bedre organisering av jakt kan øke uttaket

og minke bestandsveksten.

Aktuelt som bestcmdsregulerende

virkemiddel.

Bruk av gjeterhunder eller annen hund i

løpestreng.

Arbeidskrevende. Kombineres med

friomåder for å unngå forflytning av

gåseproblem

Aktuelt med sanking av egg i  Nøtterøy og

Tjøme skjærgården. Samarbeid med Norsk

Ornitologtorening-Vesttold

Nøtterøy og Tjøme skjærgården.

Samarbeid med Norsk Ornitologforening-

Vestfold

Tiltak som er aktuelt utenom ordinær

jakttid ved akutte skddetilfeller

Erfaringer fra andre steder i landet viser

mindre effekt på grågås

Dokumentasjon av gåseskader

Arbeide for egen ordning

Viderekommende kurs for gåse jakt

Iandbruksområder i nærheten av tettbygd

strøk. Et annet for alminnelig gåsejakt

Rettet mot grønnsaksprodusenter,

grunneiere, jegere og beboere  i  nærheten

av jaktområder



ii Lifieratur

Direkloralel for nalurforvallning, 1996. Handlingsplan for forvallning av gjess. DN-

rapporl 19%-2.

Forvallningsplan for gas i Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud, MVA rapport 3/2009.

Forvaltningsplan for gjess i Oslo og Akershus 2004  —20l0.Fylkesmannen i Oslo og

Akershus, rapport nr l - 2004.

Gragasundersøkelser i Veslfold. Arne Folleslad og Egil Soglo, Veslfoldornilologen

20ll

Egil Soglo, Slalens Naluroppsyn Veslfold, Persmed.
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VEDLEGG 11: TILTAK MOT VILLMINK



á
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Uttak  av mink  i  Færder nasjonalpark:

Arbeidet med å fjerne mink i nasjonalparken er i tråd med den nasjonale handlingsplanen for mink

(2011) utarbeidet av miljødirektoratet. I Færder nasjonalpark er det er mål at fuglereservatene skal

være tomme for mink når fuglenes hekkesesong starter på våren. Det praktiske arbeidet utføres av

SNO -ansatte og innleid arbeidskraft med spesialkompetanse på villmink.

I 2015 ble det utført uttak/registrering av villmink på følgene holmer: Garnholmen,

Kultane/Skarvesete, Tova, Mostein, Reiern, Store/Lille Rauer, Hellesholmen, Ildverket, Rønneskjæra,

Skjellerøy, Leistein, Store Hui, Østre/Vestre Bustein, Melleskjæra, Fjærskjær, Store Færder, Hoftøya,

Knappen og Langøya i Nøtterøy og Tjøme kommuner.

Målsettingen nåes årlig ved målrettet og systematisk fjerning av mink i området. Hovedsakelig skjer

fjerningen av mink ved hjelp av spesialtrente hundeekvipasjer. Det brukes imidlertid også feller i

kombinasjon med hund på flere lokaliteter. Fjerningen av mink defineres som et skjøtselstiltak og

ikke jakt.

I tillegg til målrettet uttak av mink skjer også tilfeldig jakt og fangst av mink innenfor nasjonalparken.

Dette er først og fremst snakk om fangst med feller. I Vestfold har foreninger og privatpersoner

engasjert seg langs kysten i flere år. Vestfold jeger og fiskerforening har lånt ut minkfeller og

premiert fangst med lodd i en hagle. Det er viktig å påpeke at ønsket effekt på minkbestanden bare

kan nåes ved utholdende og effektive metoder. Det er laget en metodebeskrivelse for uttak av mink

ved hjelp av hund. Metoden er vedlegg i MD sin handlingsplan mot mink. Metoden danner grunnlag



for arbeidet med alt minkuttak (med hund) gjennomført i SNO sin regi i Norge Metodebeskrivelsen

gjengis her i sin helhet:

BRUK AV HUND VED UTTAK/REGISTRERING AV MINK

Innledning

Det er mulig å fjerne sist mink fra øyer og øygrupper og i ettertid dokumentere at området er fritt for

mink. Denne metodikken er basert på erfaring systematisert av Tom Aurebekk Udø og bygger på bruk

av trenede hundeekvipasjer (hund og hundefører).

FELLING OG REGISTRERING

Generelt:

- Flere øyer og holmer inngår ofte i en minks Ieveområde. Arbeidet bør derfor organiseres slik

at en går systematisk over områder som utgjør en enhet, og ikke kun enkeltøyer/holmer.

0 Er områdene utsatt for årlig innvandring av nye individer vil det være en fordel å foreta

utrydningsarbeidet  i  perioden etter nyttår og frem mot yngletida. Da er territoriene etablert og den

flytende bestanden av individer er lavest.

- Størrelsen på reinvasjon om høsten/tidlig vinteri utrenskede områder vil si noe om arealet

som er valgt som bekjempningområde er stort nok.

- De som skal foreta minkuttak må ha kunnskap om spredningsdynamikk og territoriestørrelser

hos mink. Dette er viktig for å ha forståelse av potensiell bestandstetthet og spredning.

Viktige områder:

- Dagleieområder under steiner, i fjellsprekker, i vegetasjon som tett- og lavtvoksende

einerbusker, ijordhull, brygger, plankestabler elleri bygningskonstruksjoner og lignende. Vanligvis

innenfor 100 m fra stranden.

0 Hi med yngling Iigger ofte i nærheten av pytter med ferskvann og på steder med litt dybde på

jordsmonnet.

Søk:

0 Hunden søker fritt etter mink i et det utvalgte området, i de fleste tilfeller en øy/holme.

° På mindre holmer er minken like gjerne midt på holmen som ved stranden.

~ Hunden vil som regel påvise/markere der det er gammel lukt etter mink (flere dager gammel-

opptil ca en uke).



0 Er det Iukt fra siste døgn vil de fleste hunder være synlig ivrige, men forflytte seg og søke

videre for å finne minken.

- GPS peilesystem på hunden vil gi god dokumentasjon på hvordan hunden dekker området.

Hundefører:

- Holder øyekontakt med hunden for  å  tolke søket og se hvor hunden beveger seg. Nyttig å

bruke GPS peilesystem som suplement for å finne ut hvor hunden er og har vært.

0 Sørger for at hunden får søkt av potensielle dagleie- hilokaliteter. Særlig erfaringsmessig mye

brukte steder.

- Tolker hva hunden holder på med ut fra dens oppførsel.

~ Går på større holmer i nærheten av sjøkanten slik at hunden kan fange opp sporstrengen fra

vannet og opp til dagleie fordi minken er i sjøen så og si hver natt på næringssøk.

Hunden:

0 Skal ha vidt nok søk og følge førers marjsretning.

- Kan forsvinne utav syne, men bør komme innom førerjevnlig hvis det ikke er ferske spor.

Skal påvise minkens posisjon eksakt når den er funnet.

- Skal bare gi los/klynke når den finner minken, helst ikke lose/klynke på gammel

sporløype/sportegn.

0 Skal raskt oppdage at minken rømmer gjemmestedet.

- Skal raskt forfølge mink som rømmer skjulestedet og presse den til å ta nytt skjul. Får minken

for mye tid kan den gjemme seg på steder hvor man ikke får tak i den.

0 Skal alltid søke etter minken igjen hvis den først er funnet og har rømt gjemmestedet.

0 Bør påvise stedet på stranden hvor minken har flyktet i ut i vannet.

° Bør ikke fange minken selv.

° Må ha god evne til  å  ta seg fram. Kortbeinte hunder er best sammen med raskere hunder.

° Må være utholdende og ha storjaktlyst. Utredning av sporene krever ofte mye arbeid av

hunden.

Tidsbruk:

° Varierer etter hundens effektivitet, antall potensielle dagleier/hiplasser, tetthet av mink,

størrelse og fremkommelighet på holmen/øya. I snitt vil man bruke mellom ca 2-10 min/daa på

søket.



v Svært forskjellig ved søk i områder hvor mink har oppholdt seg siste døgn kontra minktomme

områder.

- Varierer etter værforhold, transportlengder, forhold for fortøyning av båt mm.

REGISTRERING AV DATA:

- Registrering av observasjoner og uttak av mink gjøres i Artsobs i Artsdatabanken:

- Hvert område der uttak og taksering av mink skjer i offentlig regi skal ha eget prosjektnavn.

0 Øvrig observasjoner, uttak og felling av mink bør også registreres avjeger/fangstmann  i

Artsdatabanken.

0 Disse registrerer også der en har vært ogjakta mink med hund uten å finne arten.

- Hver enkelt registrerer seg som bruker i Artsobs i Artsdatabanken

(http://www.artsobservasjoner.no/)

REGISTRERING AV MINKFRIE OMRÅDER:

Finnes ingen spor eller sportegn etter at arealet er gjennomsøkt, samt at hunden ikke viser noe

interesse i forhold til mink kan man konkludere med at det ikke finnes mink i området. Skal det

dokumenteres at siste mink er fjernet er det av avgjørende betydning hvor stort område er og hvor

Iettsøkt det er for hunden. Det vil si om det er mange dagleiemuligheter, grov og dyp ur, mye

jordsystemer fra mink o.l. Følgende fremgangsmåter vil gjelde ved ulike forutsetninger:

Små (1-15daa) holmer eller større holmer med få skjulesteder:

Man søker gjennom området med hunden etter at antatt siste mink er tatt for å finne ut om alle er

fjernet. Dette kan gjøres dagen etter siste uttak.

Store og mer uoversiktlige holmer/øyer (15 daa og større) :

En må vente ca en uke etter man mener siste mink er fjernet. Søk systematisk over hele området på

nytt. Registrer helt ferske sportegn (byttedyrrester og ekskrementer). Finnes ikke noen sportegn og

hunden viser ikke interesse som kan tyde på gjenlevende mink, gå over en gang til dagen etter. Ingen

nye funn medfører at en kan regne minken som fjernet. Finnes mink ved gjennomgangen må hele

opplegget følges nok en gang. Ved tvilstilfeller hvor hunden indikerer at her er mink i området men

ikke klarer å påvise skjulestedet vent til neste dag før man gjentar søk.

Ved sporsnø som har ligget minimum 48 timer. Det være tilstrekkelig å gå over en gang forutsatt at

snøen ligger ned til bølgeskvulpet og at så godt som alt arealet ned mot sjøkanten sjekkes. Man

behøver heller ikke vente en uke etter antatt siste mink er fjernet men minimum 48 timer. Ingen spor

betyr at området ikke er bebodd av mink for øyeblikket. I parringstiden (slutten av feb- til ut mars)



kan det godt være spor etter hannmink på vandring uten at stedet har fast tilhold av mink ellers i

året.

Praktiske tips for felling/jakt:

Som regel vil det være enkelt å avlive minken i gjemmestedet med 22 LR. Hagle frarådes da hørselen

lett kan bli skadet hos hunden. Dette er særlig ødeleggende for spisshunder da de bruker hørselen

aktivt når de jakter. Forå avlive eller kjønnsbestemme minken i dagleiet må man som regel få den til

å flytte på seg. Dette kan gjøres blandt annet med å flytte stein i nærheten av der minken befinner

seg. Her er et kubeín godt egnet. Man kan også bruke e lang stav/brøytestikk/stakefjærå stikke inn

til minken for å uroe den. Dette vil ofte føre til at den forflytter seg og dermed blir synlig forjegeren.

På vanskelige plasser, for eksempel brygger og steinmoloer, vil man kunne få minken ut ved å bruke

løvblåser.

Den vanlige utrustningen;

Spett (kubein) til å flytte på stein mm.

Liten jordspade.

En stav (type: brøytestikk) til å stikke inn å uroe minken med og dra ut død mink med.

Fiskekroker og teip til å feste på brøytestikken når død mink skal berges.

Et par arbeidshansker.

Hunder for minkjakt

De fleste jakthunder vil kunne være gode minkhunder. Det som er avgjørende er pregningen de får

som unge. Det er imidlertid visse kriterier som har noe å si for hundens effektivitet. Dette vil først og

fremst være mobilitet og arbeidsmåte, dvs om hunden bruker mye overvær eller er veldig spornøye.

Det siste vil gjelde for de drivende hunderasene mens fuglehunder og spisshunder bruker mye

overvær i jakten. Hunder som bruker overvær vil raskt kunne avsløre når minken forflytter seg. En

svært viktig egenskap for hunden er også om den påviser eksakt hvor minken gjemmer seg i dagleiet.

Noen hunder vil gi los ved dagleiet uten å markere nøyere for hvor minken sitter, disse hundene vil

være mindre effektive.

Det har vist seg at lette spisshunder f.eks. Finsk spets er svært egnet som minkhund. På grunn av lett

kroppsvekt er den lite utsatt forå bli sårbent på de ru fjellene. Dette kan være et stort problem for

tunge hunder men også for dachser. Vorsteh er også gode og effektive minkhunder. Små terriere

brukes en god del  — deres største fordel er at de kommer til hvor mange større raser ikke kommer til

og kan på den måten stresse minken ut av posisjon. Dessuten er de ofte svært fulle av jaktlyst, noe

som av og til kan være et problem med noen andre raser.



VEDLEGG 12: IN SITU- GENRESSURSBEVARING



Notat åa 24.8.2015

Færder nasjonalpark genressursreservat

0. Innledning

Færder nasjonalpark foreslås som landets første genressursreservat for plantegenetiske
ressurser for mat og landbruk. In situ bevaring, dvs. bevaring av genressurser på plantenes
naturlige voksesteder, supplerer tradisjonell ex situ bevaring av plantegenetiske ressurser i
genbanker for frø eller levende planter i laboratorium eller plantesamlinger i felt.

Konvensjonen om biologisk mangfold og andre internasjonale avtaler forplikter landene til å
ta vare på og forvalte sine genressurser. In situ bevaring får økt betydning og flere
europeiske land er i ferd med å etablere genressursreservater.

Innledende undesøkelser viser at områder omkring Oslofjorden er Norges rikeste når det
gjelder forekomster av planter som har aktuell eller potensiell betydning for planteforedling av
matplanter eller som er direkte nyttbare planter for mat- eller landbruksproduksjon.

Færder nasjonalpark står i en særstilling når det gjelder muligheter for opprettelse av et
genressursreservat fordi floraen er særdeles rik og godt kartlagt og den inneholder mange
verdifulle nytteplanter.

En forvaltningsplan for nasjonalparken er under arbeid hos Fylkesmannen i Vestfold, som
samarbeider med Norsk genressurssenter om å ta inn genressursbevaring som et av
nasjonalparkens verneformål.

0.1. Definisjoner

Et genressursreservat for planter er et landområde der vern og bevaring av genetisk
mangfold i naturlige populasjoner er et omforent bevaringsmål og hvor det er sannsynlig at
populasjonene kan bestå og utvikle seg over et langt tidsrom.

En Crop Wild Relative (CWR) er en planteart som, via sitt nære genetiske eller taxonomiske
slektskap til en dyrket plante, har potensiale til å bli benyttet i planteforedling til å utvikle nye
og bedre sorter av den dyrkede arten. CWR omfatter slektninger til en hvilken som helst
dyrket eller brukt plante.

1. Bevaringsmål - genressurser for mat og landbruk

Færder nasjonalpark etableres som et in situ bevaringsområde for plantegenetiske ressurser
og livskraftige bestand av prioriterte arter skal bevares i sine naturlige leveområder/
habitater/ naturtyper. Norsk genressurssenters strategi for in situ bevaring av nytteplanter og
deres viltvoksende slektninger i norsk vill flora omfatter 206 plantearter. Dette antallet
inkluderer en del underarter/subspecies. Av disse er 110 arter funnet innenfor grensene til
Færder nasjonalpark. En oversikt over disse finnes i Vedlegg 1.

Mål og tiltak for å bevare naturverdiene, som også omfatter plantegenetiske ressurser, i ulike
deler av nasjonalparken er beskrevet i påfølgende avsnitt. For à sikre at mål nås og tiltak
virker som forutsatt, skal bestandsutviklingen av utvalgte arter følges.



Området blir markert som en in situ bevaringslokalitet i nasjonale registre hos Norsk
genressurssenter og vil være tilgjengelig for uttak av genressurser i henhold til
Naturmangfoldlovens §§ 55 - 59.

1.1. Genressurser for mat og landbruk

Et stort antall planter i vill flora kan enten nyttes direkte eller de er nære slektninger til
dyrkede planter slik at de kan brukes til foredling av framtidas plantesorter til matproduksjon
og landbruksdrift. Et grovt estimat tilsier at 2/3 av floraen i Europa har dokumentert verdi for
menneske og kultur. Plantenes genetiske variasjon har verdi som genressurser, og Norge er
gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å ta vare på og forvalte sine genressurser.

Genressursene tas vare på enten i genbanker, eller på sine naturlige voksesteder in situ der
plantene også får utvikle seg videre i forhold klima og øvrige voksevilkàr.
Genressursbevaring som økosystemtjeneste fra norsk natur er nylig stadfestet i NOU
2013:10 Naturens goder- om verdier av økosystemtjenester.

Færder nasjonalpark er, med sine mange øyer og svært varierte mosaikk av naturtyper,
økosystemer og habitater, både naturlige og kulturpåvirkede, svært velegnet som in situ
bevaringssted for genressurser hos svært mange plantearter. Områdets status som
nasjonalpark gir vern mot inngrep som kan ødelegge habitater og voksesteder, og
forvaltningsplanen gir mulighet til å fortsette med skjøtstiltak som har formet ulike biotoper
med dagens artsmangfold eller sette i verk nye.

Ut fra vurderinger av hvilke planter som betyr mest for global matproduksjon og for norsk
landbruk, i dag og i framtida er 206 arter valgt ut som særlig viktige for in situ bevaring i
Norge. Listen omfatter mange arter som dyrkes eller er slektninger til fôrplanter i gras- og
kløverfamilien. Ellers inneholder norsk flora mange arter av/slektninger til frukt, og spesielt
bær. Mer ukjent er det at norsk flora inneholder slektninger til viktige matplanter som havre,
bygg og potet, og videre er mange arter direkte nyttbare som mat.

2. Nytteplanteri Færder nasjonalpark

Foreliggende informasjon om forekomst av karplanter i Færder nasjonalpark viser at området
som omfattes av nasjonalparken er en av landets viktigste «hotspots» for forekomst av
plantearter med verdifulle genressurser og dermed et svært aktuelt område for in situ
bevaring av plantegenetiske ressurser. Over halvparten, nærmere bestemt 110 av de
prioriterte artene er påvist på en eller flere øyer i nasjonalparken (se vedlegg 1).

Blant artene med genressursverdi som finnes i nasjonalparken er mange fôrplanter i gras- og
belgvekstfamiliene. I grasfamilien finner vi mange arter av svingel (Schedonorus og
Festuca), kvein (Agrostis) og rapp (Poa), to arter timotei (Ph/eum) og enkeltarter av
reverumpe (A/opecurus), raigras (Lo/ium) og hundegras (Dactylis). I belgvekstfamilien finnes
mange arter av kløver (Trifolium) og vikker (Vicia) og noen arter i slektene Meli/otus,
Lathyrus, Lotus og Medicago.

I tillegg inneholder floraen  i  området mange arter av frukt, villeple (Ma/us sy/vestris) og
slektninger til dyrket plomme og kirsebær (Prunus), og bærslag som jordbær (Fragaria),
bærbusker av Ribes, tindved (Hippophae) og flere arter av til dels sjeldne bjørnebær
(Rubus).

Her finnes slektninger til de viktigste jordbruksplantene som silkebygg (Hordeumjubatum),
hestehavre (Arrhenatherum), enghavre og dunhavre (Avenula) og to søtvierarter (So/anum),
som er slektninger til potet. Videre åkerkål (Brassica rapa campestris) som er en slektning til



dyrket kål, vill gulrot (Daucus carota) og taggsalat (Lactuca serriola) som er i slekt med
dyrket salat.

Av interessante planter direkte nyttbare til mat og krydder kan nevnes karve (Carum carvi),
asparges (Asparagus officina/is), kvann (Angelica archange/ica), strandkål (Crambe
maritima), humle (Humu/us /upu/us), bergmynte (Origanum vulgare) og flere arter av løk
(A//ium).

2.1. Genressursreservat for nytteplanter i Færder nasjonalpark

Kriterier for å vurdere hvilke arter og lokaliteter i nasjonalparken som vil egne seg best for
konkret in situ bevaring omfatter:

-  Artenes betydning som genressurs for mat og landbruk
-  Artenes populasjon(er) i nasjonalparken bør være relativt stabile og inneholde et visst

antall enkeltindivider.

o  Artene bør ikke være svært vanlige, men heller ikke svært sjeldne. Ut fra en
kost/nytte vurdering kan vern og forvaltning av svært sjeldne arter, som heller ikke er
blant de mest sentrale for matproduksjon bli for ressurskrevende.

o  Det tillegges vekt dersom artenes populasjoner  i  Færder nasjonalpark kan antas å ha
en betydelig andel av den genetiske variasjonen i arten som kan finnes i Norge

Ideelt sett bør populasjonene i ulike genressursreservater ha genetisk materiale som er
forskjellig fra genmaterialet som finnes i majoriteten av artenes populasjoner ellers i Norge
og i andre genressursreservater.

I den langsiktige strategien for opprettelse og forvaltning av genressursreservater i Norge
ligger at genmaterialet i aktuelle populasjoner skal analyseres. Dette er foreløpig ikke gjort.
Imidlertid kan man anta at vokseforholdene til populasjoner av artene i Færder er såpass
spesielle i forhold til artenes hovedutbredelsesområde, at planter her over lang tid har
ervervet nedarvbare egenskaper og tilpasninger som er både spesielle og verdifulle.

Ut fra dette velges i denne omgang 51 plantearter som vurderes å være aktuelle for  in  situ
bevaring i Færder nasjonalpark. Disse artene har betydelig interesse som genressurs for mat
og landbruk, nasjonalt eller globalt. Noen av artene er svært viktige for Norge, mens andre er
viktigere for internasjonal planteforedling og globalt kjøkken og global matproduksjon.

Alle artene er observert innenfor Færder nasjonalpark, på en eller flere øyer, og det kan
antas at populasjoner i Færder nasjonalpark har verdifulle egenskaper og genetiske
tilpasninger. Observasjonene er utført og/eller dokumentert av botanikere ved Universitetet i
Oslo. Liste over de 51 artene og antall øyer i nasjonalparken som de er funnet på framgår av
Tabell 1.

Alle artene er inkludert i Genressurssenterets nasjonale strategi for in situ bevaring av
plantegenetiske ressurser i Norge. To av de utvalgte artene (villeple og søtkirsebær) er
inkludert også i Genressurssenterets arbeid med in situ bevaring av skogtregenetiske
ressurser.

Åtte arter på listen (ramsløk, karve, rødkløver, hvitkløver, timotei, molte, stikkelsbær og
engsvingel) er inkludert i Genressurssenterets prosjekt In situ bevaring av plantegenetiske
ressurseri verneområderiNorge som gjennomføres i samarbeid med University of
Birmingham (2013-2016).

I dette prosjektet analyseres DNA i planteprøver av 10 arter fra ulike steder i landet.
Analysene vil gi svar på hvor stor den genetiske variasjonen er innen hver enkelt av de ti



artene  i  norsk flora, og resultatene vil bli brukt til à velge hvilke og hvor mange
bevaringssteder som behøves for à bevare artens genetiske variasjon i Norge.

Listen over de 51 artene omfatter både sjeldne og vanlige arter, og de er registrert på et
større eller mindre antall øyer i nasjonalparken, både ved gamle og nyere funn. 24 av artene
finnes på færre enn ti øyer i nasjonalparken, 13 arter på 3 eller færre øyer. Mer detaljerte
opplysninger om populasjonenes størrelse og vitalitet eller deres egenskaper og genetiske
forhold er foreløpig ikke dokumentert.

Art Vitenskapelig navn Antall øyer Kjente øyer
etter 2010

Vill-løk A//ium o/eraceum 21 12

Gressløk A//ium schoenoprasum 16 16

Bendelløk A//ium scorodoprasum 4 3

Ramsløk A//ium ursinum 2 1

Strandløk A//ium vineale 65 65

Strandkvann Angelica archangelica ssp. Iitoralis 58 57

Ekte malurt Artemisia absinthium 5 1

Strandmalurt Artemisia maritima 3 3

Eng havre Avenula pratensis 26 24
Dunhavre Avenula pubescens 34 33

Karve Carum carvi 21 19

Strandkål Crambe maritima 61 59
Gulrot Daucus carota 1 0
Sauesvingel Festuca ovina 50 49
Rødsvingel Festuca rubra 86 86

Stivsvingel Festuca trachyphy/la 1 0
Markjordbær Fragaria vesca 65 65
Nakkebær Fragaria viridis 5 5

Hagejordbær Fragaria  x  ananassa 1 1
Silkebygg Hordeum  jubatum 3 3
Humle Humulus /upulus 5 4

Villeple Malus sy/vestris 12 11
Sneglebelg Medicago /upulina 10 8
Lusern Medicago sativa ssp. sat/va 1 1

Bergmynte Origanum vulgare 7 6
Tranebær Oxycoccus pa/ustris 8 5

Sandtimotei Phleum arenarium 1 1
Timotei Phleum pratense 5 3

Kirsebær Prunus avium 59 59

Slåpetorn Prunus spinosa 53 53

Solbær Ribes nigrum 7 6
Villrips Ribes  spicatum 41 40
Stikkelsbær Ribes uva-crispa 22 22

Molte Rubus chamaemorus 3 2

Strandsvingel Schedonorus arundinaceus 4 2
Kjempesvingel Schedonorus giganteus 4 3

Engsvingel Schedonorus pratensis 6 4
Harekløver Trifo/ium arvense 27 26
Gullkløver Trifo/ium aureum 1 O
Musekløver Trifo/ium dubium 2 1

Jord bærkløver Trifo/ium fragiferum 11 4

Alsikekløver Trifo/ium hybridum 3 2

Skog kløver Trifo/ium medium 19 16
Rødkløver Trifo/ium pratense 43 41
Hvitkløver Trifo/ium repens 43 41

Fuglevikke Vicia cracca 76 76



Tofrøvikke Vícia hirsuta 11 9

Vårvikke Vicia  lathyroides 3 3
Gjerdevikke Vícia sepium 19 18
Skogvikke Vicia sylvatica 9 7
Firfrøvikke Vícia tetrasperma 20 17

Tabell 1. 51 arter som foreslås for in situ bevaring i  Færder nasjonalpark og antall øyer de er
funnet på, totalt antall og nyere funn etter 2010.

Veldokumentert in situ bevaring bør omfatte dokumentasjon av populasjonenes størrelse og
vitalitet, analyse av deres genetiske variasjon og en oppfølging av populasjonenes utvikling
over tid. Derfor kan det av praktiske og ressursmessige årsaker være hensiktsmessig å
begrense antall lokaliteter som utpekes til aktive in situ lokaliteter.

En foreløpig analyse viser at syv av øyene er spesielt artsrike og dekker populasjoner av 47
av de 51 artene, og det foreslås å peke ut de syv øyene Østre Bolærne, Sandøy, Mellom
Bolærne, Gåsøy, Store Færder, Tørfest og Kløvningen til spesielle in situ bevarings-
lokaliteter l genressursreservater som blir fulgt opp med grundigere registreringer og
overvåkning over tid, se tabell 2.

Øy Kommune Antall arter
Midtre Bolærne Nøtterøy 31
Østre Bolærne Nøtterøy 33
Store Færder Tjøme 23
Gåsøy Nøtterøy 24
Kløvningen Tjøme 19
Sandøy Tjøme 33
Tørfest Nøtterøy 22

Tabell 2. Syv øyer i Færder nasjonalpark som er spesielt rike på plantearter med
genressursverdi. Tallene viser hvor mange av de utvalgte 51 artene som finnes på de syv
øyene.

For Sandøy bemerkes at deler av denne ligger utenfor Færder nasjonalpark. De delene som
ikke ligger i nasjonalparken dekkes imidlertid av Utvalgte kulturlandskap i Vestfold fylke, og
det vil bli etablert et samarbeid med forvaltningsmyndigheten for å inkludere in situ bevaring
av genressurser i kulturlandskapet på Sandøy.

Forekomster av plantene på andre øyer har sannsynligvis like stor bevaringsverdi som disse
utvalgte, men populasjonene på disse øyene vil bli kartlagt, vurdert, undersøkt og
dokumentert nærmere. Nærmere om hvordan dette vil bli gjort i eget avsnitt nedenfor.

De fire artene som ikke er funnet på disse syv øyene er sandtimotei (Phleum arenarium),
silkebygg (Hordeumjubatum), forvillet hagejordbær (Fragaria x ananassa), og luserne
(Medioago sativa ssp. sativa). De to sistnevnte er dyrkede arter som er knyttet til kulturmark.
Artenes populasjoner på andre øyer i nasjonalparken, spesielt av silkebygg, undersøkes
nærmere før det tas beslutning om evt. tiltak. Sandtimotei ble funnet på Vestre Bustein i
2015, jf. nedenfor.

For noen arter er funnene som er notert på disse syv utvalgte øyene svært gamle.
Strandsvingel (Schedonorus arundinaceus) er funnet på to av de syv øyene i 1933. Nyere
funn er gjort på andre øyer i nasjonalparken. Det bør undersøkes om strandsvingel fortsatt
kan være å finne på Sandøy og /eller Store Færder før en eventuelt beslutter å innlemme
populasjoner på andre øyer i den aktive in situ bevaringen.



Andre arter  i  samme situasjon er gullkløver (Trifo/ium aureum) som ble funnet på Sandøy
siste gang i 1855 og vill gulrot (Daucus carota) som ble funnet pà Østre Bolærne i 1925.
Disse to artene er ikke funnet på noen av de andre øyene. Om disse fortsatt kan finnes og
om de kan inkluderes i in situ bevaringen må undersøkes og vurderes. Et siste funn av
alsikekløver (Trifo/ium hybridum) pà Sandøy i 1974 må også stadfestes. Denne er ellers
funnet relativt nylig på to andre øyer, på Bjerkøy (2011) og Søndre Årøy (2014).

Et nyfunn av arten sandtimotei (Ph/eum arenarium) på Vestre Bustein i 2015 kommer i
samme kategori. Timotei er en viktig art, og denne populasjonen bør gis spesiell oppfølging.

For de øvrige 42 artene viser foreliggende dokumentasjon imidlertid at artene er observert
relativt nylig og for de fleste på flere av de syv øyene. Nærmere undersøkelser av
populasjonsstørrelse, vitalitet og eventuelle trusler vil bli gjennomført i forbindelse med
etablering av genressursbevaring i nasjonalparken og gjennomføring av forvaltningsplanen.

3. Om de enkelte artenelplanteslektene og deres lokaliteter

3.1. Løkarter  i  Allium-slekten

Løk er en av verdens viktigste og mest brukte grønnsaker, og det er påvist at løk har
betydelige positive helseeffekter. Løkslekten (A/Iium) inneholder mange arter, deriblant  ca  10
som er viltvoksende eller forvillet i norsk natur. Alle løkartene har verdi som gendonorer til
global foredling av nye løksorter og til utvikling av løkproduksjon. Noen av løkartene i norsk
flora har også verdi som nytteplanter direkte.

Fem av løkartene finnes i Færder nasjonalpark; Vill-løk  (Allium  oleraceum), Gressløk
(A//ium schoenoprasum), Bendelløk/bakkeløk (A/Iium scorodoprasum), Ramsløk  (Allium
ursinum) og Strandløk  (Allium  vineale). Av disse er bakkeløk rødlistet som NT (near
threatened). Gressløk er en dyrket plante og en fremmed art i Norge med svært høy risiko for
å spre seg, jfr. Artsdatabanken.

Løk har lange tradisjoner som matplante i Norge, og de fleste løkartene har sannsynligvis
vært høstet og/eller dyrket og spist.

Alle de fem løkartene finnes pá en eller flere av de syv utvalgte øyene, med vill-løk og
strandløk som de vanligste. Ramsløk og bendelløk, som begge er omfattet av stor
publikumsinteresse, er de sjeldneste og begge finnes i livskraftige bestand på Østre
Bolærne. Ramsløk er dessuten funnet på Store Færderi 1972, men foreløpig ikke
gjenfunnet. Et gammelt funn av bendelløk er registrert pà Midtre Bolærne.

3.2. Strandkvann (Angelica archangelíca ssp. Iitoralis)

Det er først og fremst underarten fjellkvann (Angelica archangelíca ssp. archangelíca) som er
brukt som mat og krydderplante i Norge. Nyere undersøkelser antyder imidlertid at det ikke
er noe klart skille mellom strandkvann (Angelica archangelíca ssp. /itora/is) og fjellkvann, og
pà grunn av betydelig historisk dokumentasjon om bruk av kvann og fornyet interesse for
kvann som bruksplante tas kvann med pà listen over planter som bevares i Færder
nasjonalpark.

Registreringer av kvann på øyer i Færder nasjonalpark oppgir planten til å være
strandkvann. Kvann er en vanlig plante som finnes på de aller fleste øyene i nasjonalparken.

3.3. Malurt (Artemisia sp.)

Det finnes to arter av malurt i Færder nasjonalpark; ekte malurt (Artemisia absinthium) og



Strandmalurt (Artemisia maritime). Malurt er en medisin- og krydderplante med lange
tradisjoner. Strandmalurt er rødlistet som NT (near threatened). Ekte malurt kan være en
hagerømling, men da innført i forbindelse med klosterkulturen i middelalderen og derfor ikke
karakterisert som en fremmed art i Norge.

Begge er sjeldne arter. I nasjonalparken finnes ekte malurt på fem øyer og strandmalurt på 3
øyer. På de syv utvalgte øyene finnes ekte malurt på tre øyer (nylig bare sett på Tørfest),
strandmalurt bare på Store Færder.

3.4. Slektninger til havre (Avenula sp.)

Arter i planteslekten Avenula er definert som slektninger til dyrket havre (Avena sativa).
Avenula er inkludert i Annex 1 til Den internasjonale traktaten for p/antegenetiske ressurser
for mat og landbruk, som er en oversikt over de fleste av verdens viktigste matplanter som
også da er omfattet av et internasjonalt avtaleverk for bevaring og bruk, som også Norge har
sluttet seg til.

I nasjonalparken finnes enghavre (Avenula pratensis) og dunhavre (Avenula pubescens) på
mange øyer og på de fleste av de syv utvalgte.

3.5. Karve (Carum carví)

Karve er Norges nasjonalkrydder og brukes i norsk tradisjonsmat og -drikke. Høsting og
produksjon av karve har utviklet seg fra tidligere tiders storstilte høsting og eksport av
viltvoksende karve, via en periode med behov for à importere karve til norske produkter, til at
norsk produksjon av karve basert på norske genotyper igjen er blitt en stor virksomhet som
dekker et betydelig innenlands behov.

Grunnlaget for at norsk produsert karve igjen dekker etterspørselen er innsats for å finne
viltvoksende genotyper som har tilfredsstillende kvalitet og som kan egne seg for
landbruksmessig produksjon. En genotype funnet i Trøndelag er grunnlaget for det meste av
norsk kommersiell produksjon i dag. I tillegg er et utvalg genotyper fra ulike steder i landet
samlet inn, undersøkt ved Bioforsk og nå bevart som frø  i  den nordiske genbanken NordGen.

Karve finnes på seks av de syv utvalgte in situ lokalitetene i Færder nasjonalpark. Vanligste
habitat på øyene i nasjonalparken er på strandvoller et stykke inn i strandsonen. Karve er en
art som er knyttet til kulturlandskapet og kan være en art som vil kreve skjøtselstiltak for at
populasjoner skal opprettholdes.

3.6. Strandkål (Crambe maritima)

Strandkål er en ruvende og spiselig plante som er vanlig på strender langs kysten vestover til
Rogaland med et par funn lenger nord. Planten er beslektet med dyrkede kàlarter og har
store frø som kan ha bruksverdi. Den nære slektningen Crambe abyssinica, som finnes
viltvoksende omkring Middelhavet, dyrkes fordi olje fra frø har egenskaper som ligner
hvalolje.

Strandkål finnes på et stort antall øyer i Færder nasjonalpark, deriblant alle de 7 utvalgt til
genressursreservat.

3.7. Gulrot (Daucus carota)

Vill gulrot er funnet på Østre Bolærne  i  1925, og det er uvisst om den fortsatt finnes der eller
på andre øyer i nasjonalparken. Uansett er den sjelden. Gulrot er en innført plante og finnes
spredt i Norge, hovedsakelig på Østlandet. Om det finnes gamle populasjoner av vill gulrot



kan disse ha verdifulle egenskaper som kan utnyttes ved utvikling av sorter hos den nære
slektning dyrket gulrot, som er en viktig grønnsak, både i Norge og internasjonalt.

3.8. Svingel-arter (arter i slektene Schedonorus og Festuca)

Engsvingel er etter timotei, den nest viktigste fôrplantene i norsk husdyrproduksjon, og dette
er en av relativt få arter som det drives planteforedling på i Norge. Dette gjøres i regi av
foredlingsselskapet Graminor, med økonomisk støtte fra Landbruks- og matdepartementet.

Engsvingel er en stedegen art i norsk flora og finnes over hele landet. Også andre svingel-
arter er viktige fôrplanter, uten at det drives aktiv foredling i Norge. De viktigste er rødsvingel
(Festuca rubra) og sauesvingel (Festuca ovina). Alle svingel-artene hadde tidligere
slektsnavnet Festuca. Noen arter, deriblant engsvingel, har nylig fått endret slektsnavn til
Schedonorus. Norske flora inneholder ca 30 svingel-arter og en del underarter.

De fleste sorter av engsvingel som brukes i Norge inneholder genmateriale som er hentet fra
norsk vill flora. NordGen har bevart et betydelig antall aksesjoner (117 frøprøver av
genotyper) i genbank. Mange av disse er undersøkt og beskrevet nærmere, og en del av
dette genmaterialet benyttes i forskning og foredlingsprosjekter.

I Færder nasjonalpark finnes seks svingel-arter: sauesvingel, rødsvingel og stivsvingel
(Festuca trachyphylla), strandsvingel (Schedonorus arundinaceus), kjempesvingel (S.
giganteus) og engsvingel.

Sauesvingel og rødsvingel er vanlig på alle de syv utvalgte øyene. Stivsvingel er funnet bare
på Store Færder. Av strandsvingel er det bare gjort to eldre funn, begge innenfor de syv
utvalgte øyene. Kjempesvingel og engsvingel er ikke vanlige planter i nasjonalparken, men
det er gjort funn på henholdsvis tre og to lokaliteter på de syv øyene.

3.9. Jordbær - arter av Fragaria

Jordbær er et av våre viktigste dyrkede hagebær. Det drives foredling av nye jordbærsorter i
Norge, og forskere og planteforedlere er interessert i og undersøker ville jordbær for å finne
gener og egenskaper som kan være av verdi for sortsutvikling.

l et samarbeidprosjekt med Landbruksuniversitetet på Island undersøkes genetisk diversitet i
markjordbær tatt fra ulike steder i Norge og i Norden. Bærprøver fra Østre Bolærne er med i
denne undersøkelsen.

Det finnes tre arter avjordbær i nasjonalparken. Markjordbær (Fragaria vesca) er vanlig på
flertallet av øyer i nasjonalparken. Nakkebær (F. viridis) er en sjeldnere plante som finnes på
fem av øyene, deriblant på tre av de syv utvalgte øyene. Forvillet hagejordbær (Fragaria x
ananassa) er registrert på en øy (ikke blant de syv), og det er tvilsomt om denne arten skal
vies spesiell oppmerksomhet utover å gjøre en engangsvurdering av evt. verneverdi.

3.10. Silkebygg (Hordeumjubatum)

Bygg (Hordeum vu/gare) er i Iikhet med havre en av verdens og Norges viktigste matplanter.
Arter i planteslekten Hordeum er omfattet av Den internasjonale p/antetraktaten. Graminor as
har et eget foredlingsprogram for bygg i Norge.

Et titalls Hordeum-arter er funnet viltvoksende i Norge, noen av dem med sporadiske og
ustabile populasjoner på skrotemark o.l. Silkebygg er en av de mer stabile Hordeum-artene. I
nasjonalparken finnes silkebygg på en eller to av Klauver-øyene og på Skrøslingen, men
ikke på noen av de syv reservat-øyene.



Forekomsten av silkebygg i  nasjonalparken bør undersøkes nærmere, og det bør eventuelt
settes inn tiltak for å bevare populasjoner utenfor de syv utvalgte øyene.

3.11. Humle (Humulus Iupulus)

Humle er en svært gammel nytteplante, brukt i forbindelse med brygging av øl. Globalt er
humle en viktig plante med egne fordelingsselskaper, genbanksamlinger og
forskningsstasjoner. Etterspørsel etter norsk og lokal humle til norsk øl og til mikrobryggerier
er økende. Humle er dyrket i Norge, minst i tusen år, og det er sannsynlig at humle i Norge
har genetiske tilpasninger som er unike og verdifulle.

Humle som finnes i naturen kan være både opprinnelig vill (heimleg jfr. Lid) eller det kan
være planter som er forvillet fra hager og dyrking. Humle er særbu med han- og hunblomster
på forskjellige planter. Bare hunplanter dyrkes til ølbryggingsformål. Lik fordeling av han- og
hunplanter på et voksested tyder derfor på ville/heimlege planter, mens forekomster av
hunplanter tyder på at planter er forvillet vegetativt fra hagedyrking.

Genotyper av viltvoksende humle er samlet inn fra ulike steder i Norge og undersøkt for
bruksegenskaper, med tanke på egnethet for ølproduksjon. En genbanksamling av ca 40
kloner av humle bevares ved Bioforsk i samarbeid med Norsk genressurssenter. Det er
planer om å gjøre nye innsamlinger og flere undersøkelser for å kartlegge variasjonen innen
norsk humle.

l Færder nasjonalpark er det gjort fem observasjoner av humle, deriblant på tre av de
utvalgte øyene, inkludert et nytt funn i 2015 på øya Tørfest. Før det tas endelig stilling til om
populasjonene egner seg som bevaringspopulasjoner bør forekomstene vurderes nærmere,
blant annet om den inneholder både han- og hunplanter. Hvis det ikke skjer kjønnet
formering i populasjonen er den mindre interessant for in situ bevaring.

3.12. Villeple (Malus sylvestris)

Villeple (Ma/us sylvestris (L.) Mill) er et lite tre (eller busk) som tilhører rosefamilien. Arten har
sin hovedutbredelse i vestre og sentrale deler  av  Europa, men finnes spredt over hele
Europa. Villeple er en relativt sjelden art i Norge, hvor den vokser svært spredt i et smalt
belte langs kysten fra Østfold til Nord-Trøndelag.

Forekomstene av villeple finnes stort sett som enkelttrær, men bestand finnes også. Villeple
trenger åpen plass for å trives; det er en pionérart som er avhengig av lysåpent terreng.
Habitatet til villeple er knyttet til åpent kulturlandskap, skogkanter, veikanter, engkanter,
åkerholmer, strandkratt og åpent svaberg. I skog blir villeplene fort skygget ut av andre mer
hurtigvoksende trær og dør. Gjengroing av kulturlandskapet er derfor en stor trussel mot
villeple i Norge. Andre trusler som knyttes til endringeri landskapet er fjerning av
enkeltstående trær, for eksempel rydding av friområder der rydderne ikke kjenner de
forskjellige treslagene.

Villeple er antatt å hybridisere med hageeple siden man hos viltvoksende trær finner
glidende overganger fra villeple til hageeple. I et prosjekt for Norsk genressurssenter er det
foretatt en omfattende kartlegging av gjenværende rene villepleforekomster i Norge.

l Færder nasjonalpark finnes villeple på 12 av øyene, på Sandøy er den til dels
bestandsdannende.

3.13. Slektninger til luserne (Medicago)



Internasjonalt er Iuserne (Medicago sativa ssp. sativa) en viktig fôrplante. I et varmere klima
kan Iuserne bli mer viktig også for Norge. Et funn av vanlig Iuserne er registrert på øya
Skrøslingen i 2012. Ellers finnes den nære slektningen sneglebelg (Medicago lupu/ina) på ca
10 øyer i nasjonalparken, deriblant på Østre og Midtre Bolærne.

Luserne og planteslekten Medicago er omfattet av den internasjonale plantetraktaten.
Mellom fem og ti Medicago-arter inkl. underarter, finnes i Norsk flora, men de fleste er
innførte og ikke bufaste, som det heter i Lids flora.

3.14. Bergmynte (Origanum vulgare)

Bergmynte og andre Origanum-arter er svært gamle krydder- og medisinplanter, og en av de
mest brukte i Europa. Bergmynte finnes over det meste av Europa og det blir høstet
materiale fra viltvoksende populasjoner i stor stil i mange land

En samling genotyper av viltvoksende bergmynte er samlet inn fra ulike steder i Norge og
undersøkt for bruksegenskaper, spesielt kjemisk innhold av ulike eteriske oljer som
bergmynte er svært rik på. Undersøkelser har vist at det er store morfologiske, kjemiske og
genetiske forskjeller mellom ulike populasjoner. En genbanksamling med 36 genotyper av
bergmynte bevares ved Bioforsk i samarbeid med Norsk genressurssenter.

I Færder nasjonalpark finnes bergmynte på 8 øyer, deriblant på tre som er foreslått som in
situ bevaringslokaliteter; Midtre Bolærne, Østre Bolærne og Sandøy.

3.15. Stortranebær (Oxycoccus palustris)

Det finnes to tranebærarter i Norge; vanlig tranebær eller stortranebær (Oxycoccus palustris)
og småtranebær (Oxycoccus microcarpus). Tranebær av en beslektet art (Oxycoccus
macrocarpos), dyrkes, til dels i stor skala, i Nord-Amerika. Sanking og bruk av tranebær har
ingen stor tradisjon i Norge. Genressurser av tranebær i Norge har dermed størst interesse
som gendonor for internasjonal utvikling av nye sorter av tranebær.

De to tranebærartene som finnes i Norge har omtrent sammenfallende utbredelse over store
deler av den nordlige halvkule. I Norge har begge sitt hovedutbredelsesomràde i østre deler
av Sør-Norge. Foretrukket habitat er for begge arter myrlendte områder.

l Færder nasjonalpark er det gjort et funn av stortranebær på åtte øyer, deriblant Østre
Bolærne, Store Færder og Kløvningen. Et par av funnene er gamle og det må verifiseres om
arten fortsatt finnes her.

3.16. Timotei (PhIeum-arter)

Timotei er den viktigste fôrplanten i norsk husdyrproduksjon. Timotei er derfor også en av
relativt få planteslag som det drives systematisk planteforedling på i Norge.

De fleste sorter av timotei som brukes i Norge inneholder genmateriale som er hentet fra
norsk vill flora. NordGen har et betydelig antall aksesjoner (293 frøprøver av genotyper) fra
norsk flora. En stor andel av disse er undersøkt og beskrevet nærmere, og en del av dette
genmaterialet benyttes i pågående nasjonale og nordiske prosjekter innen forskning og
foredling. Dagens ex situ bevaring av genressurser hos timotei bør suppleres med in situ
bevanng.

Timotei regnes for å være en innført plante, som har kommet til Norge med import av fôr og
frø. I løpet av anslagsvis 200 år har den spredt seg til mange mer eller mindre



kulturpåvirkede habitater og sannsynligvis ervervet egenskaper som har spesiell  verdi  for
nordlig landbruk.

I  Færder  nasjonalpark finnes to arter  av  timotei; den vanlige Ph/eum pratense og et  relativt
oppsiktsvekkende nyfunn  av  arten sandtimotei (Ph/eum arenarium) i 2015. Vanlig timotei
finnes på fem øyer, derav to av øyene som foreslås som in situ lokaliteter; Østre Bolærne og
Sandøy. Populasjonen av sandtimotei ligger på en øy (Vestre Bustein) utenfor de syv
utvalgte, og denne populasjonen må vurderes spesielt når det gjelder eventuelle tiltak.

3.17. Slåpetorn og kirsebær (Prunus sp.)

To  av  våre viktigste fruktslag, kirsebær og plomme tilhører slekten Prunus. Prunus var de
gamle grekernes navn på plommetre, mens avium  er  latin og betyr fugl.

Kirsebær stammer fra Asia, og er  utbredt over nesten hele Europa. Søtkirsebær (P. avium),
vokser vilt i Norge, for det meste i områder som ligger under den marine grense, fra Østfold
langs kysten til Trøndelag. Mens søtkirsebær regnes som viltvoksende i Norge, er det
nærstående surkirsebær (P. cerasus) en fremmed art som har forvillet seg fra hager.
Søtkirsebærtreet regnes som et skogstre, til forskjell fra de mer foredlete bærslagene i
hagebruket.

Plomme (P. domestica) er  en gammel kulturplante i Norge og regnes ikke som en fremmed
art. Imidlertid  er  mange viltvoksende plommetrær hagerømlinger. I Norge er gamle sorter  av

både kirsebær og plomme bevart i plantesamlinger. Av plomme finnes også en feltgenbank
av  rotekte forvillede typer.

Slåpetorn (P. spinosa) er en slektning til plomme og kirsebær og har også nytteverdi direkte
til ulike formål som mat og drikke. Slåpetorn er vanlig i kyststrøk langs kysten nord til
Rogaland. Mange av øyene i Færder nasjonalpark har store forekomster av slåpetorn.

Treslaget hegg (P. padus) er også i samme slekt som disse frukttreartene. Hegg er  imidlertid
ikke inkludert i dette bevaringskonseptet i denne omgang fordi den ikke regnes som en
spesielt verdifull gendonor til de dyrkede artene og er dessuten omfattet  av  eget genressurs-
bevaringsprogram.

I nasjonalparken  er  søtkirsebær og slåpetorn blant de artene som finnes på fleste øyer.
Forvillet plomme bare finnes på Hvaløy of Sandøy. Forekomsten er ikke undersøkt nærmere,
men siden begge øyene har hatt jordbruksaktivitet helt opp til våre dager er dette
sannsynligvis ikke forekomster som bør inngå i in situ bevaringen.

3.18. Bærbusker  i  Ribes-slekten

Våre vanlig dyrkede bærbusker i Ribes-slekten  er  godt tilpasset nordisk klima, og tilhører et
relativt lite antall nytteplanter/matplanter som har en betydelig del  av  sitt naturlige
opprinnelsesområde i Norge og Nord-Europa. Alle de tre bærslagene finnes vill og/eller
forvillet i norsk flora og det kan være vanskelig å skille mellom genuint ville individer/
populasjoner og planter som  er  hagerømlinger.

I genressurssammenheng spiller det imidlertid liten rolle om plantene  er  opprinnelig ville eller
om de er hagerømlinger, men jo lenger en populasjon  av  en art har vært til stede i et område
eller et habitat, jo større  er  muligheten for at populasjonen har ervervet unike genetisk
betingende egenskaper.

Solbær (R/bes nigrum) kan være opprinnelig viltvoksende i deler  av  Norge, deriblant rundt
Oslofjorden, men de fleste individer man finner i utmark er sannsynligvis hagerømlinger.



Solbær finnes på fem øyer  i  Færder nasjonalpark; nyere funn på Sandøy og Mellom-Bolærne
og et eldre funn på østre Bolærne.

Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) er karakterisert som en fremmed art i norsk flora som har
naturalisert seg i næringsrik edelløvskog og ellers i kulturlandskap. Spredningsfare for
stikkelsbær er risikovurdert av Artsdatabankens Fremmede arter  i  Norge  — med norsk
svarteliste fra 2012, og er satt i kategorien lav risiko (LO) for uønsket spredning. Stikkelsbær
finnes på 36 øyer i Færder nasjonalpark, deriblant på seks av de syv utvalgte reservatøyene.

Det finnes to arter av rips med spiselige bær i Norge, i tillegg til flere rips-arter som er
prydplanter. Villrips (Ribes spicatum) er en opprinnelig norsk art mens hagerips (R.  rubrum)
er en forvillet art som sprer seg lett. Artsdatabanken har i sine risikovurderinger satt hagerips
i kategorien svært høy risiko (SE). Det er vanskelig å skille de to rips-artene og det finnes
mange hybrider.

Villrips (R. spicatum) er registrert på 17 øyer i Færder nasjonalpark, deriblant på fem av de
syv utvalgte øyene. Det kan være noe usikkerhet om noen av observasjonene kan være
forvillet hagerips eller hybrider.

3.19. Molte (Rubus chamaemorus)

Molte er en høyt skattet og viltvoksende bærart som betyr mye for privat friluftsliv og
bærsanking, men også for kommersiell utnytting. Det er i Norge gjort utvalg av spesielt
høytytende kloner egnet for kontrollert dyrking og kommersiell produksjon. Disse er etablert
som beskyttede plantesorter ved Bioforsk i Tromsø.

Internasjonalt er det økende interesse for moltedyrking, og sortsforedling av molte foregår i
flere land. Kartlegging av viltvoksende molte og undersøkelser av egenskaper hos disse
gjøres i flere land, deriblant i Norge.

Planten er enkjønnet, flerårig og vokser på myrlendt mark. Molte finnes utbredt i arktiske
strøk og over det meste av den nordlige halvkule. Norge har en betydelig del av molteartens
genetiske variasjon i sin flora.

I Færder nasjonalpark vokser molte på to øyer; Kjøleholmen og Kløvningen. Kløvningen er
blant øyene som er utvalgt til genressursreservatfunksjon. På Kløvningen finnes to relativt
livskraftige populasjoner, mens populasjonen på Kjøleholmen er liten og iferd med å
forsvinne fordi myrsøkket jord gror igjen med bjørk. Det er sannsynlig at planter av molte
som vokser på øyer ytterst i Oslofjorden har genetiske tilpasninger og egenskaper som
skiller seg fra genotyper i artens hovedutbredelsesområde.

3.20. Kløver i slekten Trifolium

Kløver er blant våre aller viktigste fôrplanter. Fordi kløver, som en plante  i  erteblomstfamilien
har evne til å fiksere nitrogen fra atmosfærisk nitrogen til plantenæring, er dette viktige
jordbruksplanter, spesielt innenfor økologisk dyrking. Det finnes ca 15 kløverarter som
viltvoksende i norsk flora og i tillegg ca ti arter som er sporadisk innført og påtruffet uten at
de har stabile populasjoner i norsk flora. Over halvparten, åtte av de 15 kløverartene som er
naturlige i norsk flora, finnes i Færder nasjonalpark

De viktigste kløverartene, som det også drives planteforedling i Norge, er rødkløver
(Trifolium pratense) og hvitkløver (T. repens). Alsikekløver (T. hybridum) blir også dyrket til
en viss grad. Av alle disse tre artene er det gjort innsamlinger av frø til bevaring i NordGen,
enten fra kulturmark eller fra vill flora. Mye av det innsamlede materialet av rødkløver og



hvitkløver er undersøkt og utnyttet i foredling av nye sorter som i dag brukes i norsk og
nordlig landbruk.

l tillegg til disse tre finnes ytterligere fem TrifoIium-arter pà øyer i Færder nasjonalpark;
harekløver (T. arvense), gullkløver (T. aureum), musekløver (T. dubium), jordbærkløver (T.
fragiferum) og skogkløver (T. medium).

Av forekomster i Færder nasjonalpark er rødkløver og hvitkløver de vanligste, og de finnes
begge pá alle de syv utvalgte øyene. Harekløver, jordbærkløver og skogkløver er også
relativt vanlige og pà de syv utvalgte øyene finnes disse på henholdsvis seks, fem og fire
øyen

De tre øvrige kløver artene er sjeldne. For gullkløver er det registrert bare et gammelt funn,
fra 1855 på Sandøy, Alsikekløver er observert på til sammen tre øyer i nasjonalparken,
deriblant på Sandøy i 1974, mens musekløver er observert på to øyer, begge blant de syv
utvalgte øyene, Sandøy og Gåsøy.

3.21. Vikkeri planteslekten Vicia

Den viktigste nytteplanten i vikkeslekten er åkerbønne (Vicia faba). Dette er en viktig
matplante internasjonalt og i mange land drives det sortsforedling. Interessen er økende
også i Norge, fordi dette, som andre arter i erteblomstfamilien er en nitrogenfikserende
plante og fordi det er en protein-vekst som kan bidra med proteiner til global matforsyning til
erstatning for mindre bærekraftige husdyrprodukter.

Vikkene er også beslektet med erter og linser. Vicia er en stor slekt med ca 140 arter på den
nordlige halvkule. Ca 15 av dem er viltvoksende i Norge, og av disse finnes 6 innenfor
grensene til Færder nasjonalpark; fuglevikke (Vicia cracca), tofrøvikke (V. hirsuta), vårvikke
(V. Iathyroides), gjerdevikke (V. sepium), skogvikke (V. sy/vatica) og firfrøvikke (V.
tetrasperma).

Fuglevikke er en svært vanlig plante som finnes på de aller fleste øyene i nasjonalparken og
på alle de syv genressursreservatøyene. Tofrøvikke, firfrøvikke og gjerdevikke finnes også
pà flere øyer, deriblant med henholdsvis fem, fem og seks forekomster pà de syv utvalgte
øyene. Vårvikke er den sjeldneste og finnes bare på Sandøy i tillegg til to andre øyer i
nasjonalparken. Skogvikke finnes på til sammen fem øyer, deriblant på fire av de syv
utvalgte øyene.

4. Retningslinjer for forvaltning av genressurser i Færder nasjonalpark

Hele Færder nasjonalpark betraktes som et genressursreservat, men syv øyer er spesielt
utvalgt for nærmere undersøkelser, forvaltning og overvåkning av populasjoner av 51
utvalgte arter som gis et spesielt genressursvern.

Det finnes ikke internasjonalt fastsatte standarder for å gi et omrâde status som et
genressursreservat. De retningslinjer som er utarbeidet legger opp til at avtaler, annen
dokumentasjon og planer for oppfølging skal utformes og avtales i hvert enkelt tilfelle.

I tilfellet Færder nasjonalpark vil det være hensiktsmessig at forvaltningsplanen stadfester at
nasjonalparken har funksjon som genressursreservat, inkludert at dette er stadfestet i
planens formål og at funksjonen ivaretas i et samarbeid mellom nasjonalparkens
forvaltningsmyndighet og Norsk genressurssenter.

For å utarbeide detaljerte retningslinjer for forvaltning av populasjoner på de syv øyene vil
følgende undersøkelser og vurderinger bli gjort:



1. Populasjonenes status med hensyn pà antall individer, geografisk utbredelse og vitalitet

vil  bli  dokumentert. Populasjonenes livskraftighet og potensiale som bærekraftige  in  situ

bevaringspopulasjoner vil variere med artsspesifikke egenskaper som formeringsbiologi

og konkurransekraft og habitatets beskaffenhet.

2.  Materiale til genetisk analyse vil bli innhentet og analysert, for å analysere genetisk
mangfold og variasjon innen genressursreservatet og for å sammenligne med tilsvarende
i  andre reservater.

3.  Egenskaper relatert til voksested og habitat vil bli analysert og vurdert med tanke på
lokalitetens framtidsutsikter. Økologiske endringer og potensielle trusler mot artenes
populasjoner  vil  bli vurdert.

På bakgrunn av dette  vil  eventuelle tiltak for å sikre og eventuelt styrke populasjonene bli tatt
inn  i  forvaltningsplanen.

Planen  vil  også inneholde en plan for overvåkning. Denne omfatter regelmessig registrering

av populasjoner og utbredelsen av artene på lokalitetene som er vernet, og det omfatter noe
sjeldnere, genetiske analyser, for å følge med på hvordan populasjonene utvikler seg

genetisk.

lntervallene for overvåkning og analyse varierer med populasjonenes størrelse og deres

formeringsbiologi. Ettårige planter med små populasjoner følges opp med kortere tidsintervall
enn flerårige arter med store populasjoner. Dette  vil  bli nærmere spesifisert etter at

populasjonene er undersøkt og nærmere dokumentert.

4.1. Trusler mot plantegenetiske ressurser

Planter med verdifulle genressurser med aktuell eller potensiell verdi for mat og landbruk

finnes  i  de aller fleste naturtyper og habitater som er representert  i  nasjonalparken. Deres

fortsatte eksistens og videre utvikling som livskraftige bestander som beholder sitt genetiske
mangfold, er avhengig av at deres voksesteder ikke ødelegges og/eller at plantene fjernes

på annen måte.

Potensielle trusler mot plantegenetiske ressurser kan oppsummeres til at endringer  i  habitat

og vokseforhold som endrer artssammensetningen  vil  være en trussel også mot disse

artene. Det viktigste tiltaket for å ta vare på plantene er å opprettholde, eventuelt med
skjøtselstiltak, de økosystemer og biotoper som  i  dag finnes  i  nasjonalparkområdet.

Aktuelle trusler mot arter og plantesamfunn kan være:

-  Ødelagte voksesteder på grunn av gjengroing av åpne områder, feks. fordi beiting eller
slått opphører antas å være den enkeltfaktor som i størst grad fører til endring i  flora og
tap av arters voksesteder.

- l  et område som Færder nasjonalpark med mange øyer og lang strandlinje kan
endringer  i  habitater  i  strandsonen få stor betydning. Aktuelle trusler mot eksisterende

artssammensetning er innvandrende arter som fortrenger naturlig flora og endringer  i
klima som kan føre til høyere havnivå og mer vind og bølger som kan skade

strandfloraen.



Endring i voksevilkàr dersom beiting eller slått settes  i  gang i områder som tidligere ikke
har vært benyttet til dette. Der beitedyr settes inn for à hindre gjengroing kan det skade
floraen, dersom denne har utviklet seg uten beiting.

Fjerning av planter ved plukking/høsting. De fleste artene som er prioritert for in situ
bevaring i Færder nasjonalpark er ikke rødlistet eller spesielt sjeldne på nasjonalt nivå.
Imidlertid er populasjonene innenfor Færder nasjonalpark begrenset, og for noen arters
vedkommende kan høsting bli en trussel, f.eks. dersom interessen for å høste spesielle
planter i naturen skulle ramme disse artene spesielt.

Genetisk forurensning gjennom innvandring av fremmede eller beslektede arter kan
være en trussel. Dyrking av hageeple (Ma/us domestíca) i nærheten av villeple (M.
sylvestris) er et klassisk eksempel på at en dyrket art hybridiserer med en vill slektning
med det resultat at den rene ville arten blir sjelden. Den samme problemstillingen finnes
for rips, der villrips (Ribes spicatum) kan hybridisere med hagerips (R. rubrum).

Fra et genressursperspektiv er dette en utvikling med bàde positive og negative sider.
Krysninger, hybridisering, evolusjon og bedre tilpasning til vokseforholdene er naturens
metode for à utvikle sin genetiske tilpasningsevne, noe som generelt bidrar til økt tilgang
til verdifulle genetisk betingede egenskaper. På den annen side er det ønskelig, også fra
et genressurssynspunkt, à bevare rene eksemplarer av de ville artene.



Forvaltning og skjøtsel av CWR-arter, ville slektninger av kulturplanter i

Færder nasjonalpark

Nibío, Norsk  Genressurssenter [Oddvar Pedersen, versjon av  14.01.2016]

Denne gjennomgang fokuserer spesifikk  på  forvaltning av «genressursene» i nasjonalparken, dvs. de

51  CWR-artene som er nevnt i vedlegg 12. Det fokuseres primært på de sju utvalgte øyene (antall

kjente CWR-arter i parentes): Midtre Bolæren (36), Østre Bolæren  (37), Store Færder (25), Gåsøy

(27), Kløvningen  (18), Sandø (36) og Tørfest  (23).  Totalt finnes 45 av de 51 artene på disse sju øyene.

De fire siste artene er registrert på Barneskjær (hagejordbær Fragariax ananassa), Vestre Bustein

(sandtimotei Phleum arenaríum), Vestre Klauver (silkebygg Hordeumjubatum) og Skrøslingen

(blålusern Medicago sativa ssp. sativa og silkebygg). Av disse er forekomsten av sandtimotei på

Vestre Bustein absolutt viktigst å forvalte. Både hagejordbær og blålusern er bortimot uinteressante i

denne  (CWR) sammenheng, siden det dreier seg om relativt nylig introduserte forekomster.

Silkebyggforekomstene synes knyttet til strandkanter og er sannsynligvis sikre/stabile.

Et notat av Oddvar Pedersen datert  1.11.2015  (Oppsummering av kunnskapen om utvalgte

nytteplanter (CWR-arter) i Færder nasjonalpark) som ble framlagt i forkant av et møte med

nasjonalparkforvaltninga iTønsberg 11.11.2015  er forvaltningsbehovet for alle CWR-artene kort

kommentert. Dette notatet vedlegges også her.

Kunnskapen om flora og vegetasjon i området bygger primært på botaniske undersøkelser utført av

Trond Grøstad, Reidar Elven og Oddvar Pedersen på de 87 største øyene i nasjonalparken (de på over

10 mål; inkludert Vasskalven) i perioden  2008-2015, samt på materiale tilgjengelig på Botanisk

museum, NHM, UiO, totalt sett fra  1807  til i dag. Totalt  kjenner  vi rundt  50.000  funn og 800 arter fra

området.

Generelt er de fleste av CWR-artene relativt vanlige i nasjonalparken og vil gjennomgående sikres

langsiktige bestander i området ved de allerede skisserte tiltakene  i  forvaltningsplanen.  I  tabell 1 er

det gitt en oversikt over forekomsten av artene, samt antatte behov for videre kartlegging (K),

overvåking (O), skjøtsel som angitt i forvaltningsplan  ('(S)') og skjøtsel utover tiltak som er skissert i

forvaltningsplanen  (S).

Kartlegging (K) er det et generelt behov for på mange øyer, i tabellen  henspeiles det kun på arter som

tidligere er angitt fra øya, men som ikke notert etter  2000, dvs. mer ettersøking enn kartlegging.

Ytterligere kartlegging er planlagt vår og forsommer  2016.

Overvåking (O) foreslås for noen arter som enten har svært små populasjoner, eller er avhengig i

velfungerende skjøtsel.

For hver av de sju øyene skisseres kort behov for skjøtsel, spesielt utover framlagt forslag til

forvaltningsplan.  I  tillegg omtales forekomster på et par andre øyer, spesielt sandtimoteien på Vestre

Bustein.



TabeH

Kolonneforkla ring

BoIM Midtre Bolæren

BoIØ Østre Bolæren

FærS Store Færder

Gåsø Gåsøy

Kløv Kløvningen

Sand Sandø

Tørf Tørfest

PrioØy Antall prioritere øyer (av de sju)

AndrØy Kjent fra andre øyer i nasjonalparken

TotØy Totalt antall øyer  i  nasjonalparken

Økologi Grov økologi på de minst hyppige artene

Celleinnhold

+ Arten påvist på øya

K Arten påvist tidligere på øya, men ikke sett etter 2000

0 Behov for overvåking av arten

S Behov for skjøtsel utover det som er planlagt i forvaltningsplanen

(S) Behov for skjøtsel, men antagelig er skjøtsel skissert i forvaltningsplanen tilstrekkelig



Vitenskapelig navn

Al/ium oleraceum

A///"um schoenoprasum ssp. schoenoprasum

A///"um scorodoprasum ssp. scorodoprasum

A//ium urs/num

A//ium vineale

Angelica archange/ica ssp. litora/is

Artemisia absinthium

Artemisia maritima

Avenu/a  pratens/'5

Avenula pubescens

Carum carvi

Crambe maritima

Daucus carota ssp.  carota

Festuca  ovinc

Festuca  rubrc

Festuca trachyphy//a

Fragar/"a vesca

Fragaria viridis

Fragaria  x  ananassa

Hordeum jubatum

Humu/us /upu/us

Ma/us 5y/vestris

A/Iedicago /upulina

Medicago sativa ssp. sativa

Origanum vu/gore

Oxycoccus pa/ustris

Ph/eum arenarium

Ph/eum pratense

Prunus av/"um

Norsk navn

vill~løk

matgrasløk

bendefløk

ramsløk

strandløk

strandkvann

ekte  malurt

strandmalurt

enghavre

dunhavre

karve

strandkål

vill  gullrot

sauesvingel

rødsvingel

stivsvingel

markjordbær

nakkebær

hagejordbær

silkebygg

humle

villepie

sneglebelg

blålusern

bergmynte

stortranebær

sandtimotei

timotei
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Vitenskapelig navn

Prunus  spinosa

Ribes nigrum

Ribes spicatum

Ribes uva—cri5pa

Rubus chamaemorus

Schedonorus arundinaceus

Schedonorus giganteus

Schedonorus pratens/'5

Trifo/ium arvense

Trifo/ium aureum

Trifo/ium dubium

Trifo/ium fragiferum

Trifo/ium hybridum  ssp. hybridum

Trifo/ium medium

Trifo/ium pratense

Trifo/ium repens

Vicia cracca

Vicia hirsuta

Vicia /athyroides

Vicia sepium

Vicia sy/vatica

Vicia tetrasperma

Antall  arter

K

C)U?A
å!! Norsk  navn

slåpetorn

solbær

villrips

stikkelsbær

molte

strandsvingel

kjempesvingel

engsvingel

harekløver

gullkløver

musekløver

jordbærkløver

alsikkekløver

skogkløver

rØdkIØver

hvitkløver
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skogvikke

firfrøvikke

BoIM BoIØ

+ +

+ K

+ +

+ +

+ K

K

+ +

O

K K

+ +

+ +

+ +

+ +

K +

+ +

+ +

+ +

36 37

5 7

3 1

4 4

FærS Gåsø Kløv

+

K

+

+

+

+

+

+

+

25

+ +

+

+ +

+

O

+

SO

SO  SO

+

+ +

+ +

+ +

+

K

+

28 21

2

2 3

2 3

3

Sand Tørf

+ +

+

+ +

+ +

K

+

+

+ +

K

K

K

K

+

+ +

+ +

+ +

+ +

SO

+ +

+

+ +

36 23

7 1

l 2

1 1

IK)

PrioØy And  rØy TotØy

7

-l>-ONU'1I-—‘l\)WN01l\)l\)U'll—‘-I>\l\l\lU'1i-ÅCHU1U1

48

4

37

17

2

2

25

16

37

38

70

13

15

55

8

43

22

Økologi

Skog/kant

Kant

Skog/kant

hflyr

4  Strand

31

12

20

44

45

77

11

19

10

20

Skog

Dyrka  eng

Tørreng
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De prioriterte  øyene

Mellom  Bolæren

Det legges opp til aktiv rydding og skjøtsel (utenom beiting) på relativt små  areal  på Mellom Bolæren,

men det er mulig at dette er tilstrekkelig i forhold til å ta vare på de få aktuelle CWR-artene. For

botanisk mangfold, inkludert CWR-artene, hadde restaurering og skjøtsel vært svært ønskelig i minst

to områder til: A) Solvik, SSØ på øya, og B) markant bukt på nordsida, øst for eidet (Labukta?).

I Solvik var det et lite bruk som ble fraflyttet i 1939. Det er en del rester av gammel kulturmark, dels

på kalkrikt, marint sediment. I området  er  det også en del hageplanter under svak spredning som

man burde hatt litt mer kontroll på. Det har allerede skjedd en del rydding i området, så det er litt

pussig at området ikke er tatt med under skjøtselstiltakene.

Labukta har svakt nordhellende, sigpåvirket og gjengroende eng som ender i ei grusstrand. Området

har svært artsrik flora, bl.a. med tidligere forekomst av jåblom Parnassia palustris og stor bestand av

krusfrø Selinum carvifolia (NT), samt god bestand av enghavre. Det bør planlegges rydding og skjøtsel

i området.

Østre Bolæren

Til å være ei av de aller rikeste øyene i nasjonalparken er det vist overraskende få og små arealer på

temakartet over «Verneverdier på land». Her mangler bl.a. det fantastisk rike dalsøkket

(Tempedalen?) langsmed sjøen innenfor nordenden av Garnholmen (med bl.a. ramsløk),

sand/grusbukta i nord med tilhørende sigpåvirkete områder innenfor og de kalkrike

kantkrattene/engrestene mot Kongshavnsund i nord. Det synes å være et behov for nøyere

kartlegging av øya, også når det gjelder CWR-artene, da sju av disse ikke er blitt registrert på øya

etter 2000.

Generelt har øya i lang tid vært mer åpen enn skogsøya Mellom Bolæren, så øya preges i dag

gjennomgående gjengroing - av mye ung skog og kratt. Antagelig er dette den øya i nasjonalparken

som har mistet eller kommer til å miste mest biologisk mangfold om gjengroinga uhindret får

fortsette.

CWR-artene som kan trenge aktiv skjøtsel er hovedsakelig knyttet til kalkrik grasmark. Kalkrik

grasmark finnes fragmentarisk mange steder på Østre Bolæren, men  er  på vikende front i forhold til

kantkratt og skog. Noen av de viktigste områdene med kalkrik mark finnes NV for havna, innen

område 1 «strandeng og askehagemark». Betegnelsen på området synes noe merkelig, men siden

det består av en mosaikk av svært mange vegetasjonstyper, så er det jo ikke så lett å navnsette, men

utpreget hagemark er det neppe, siden området neppe har vært skjøttet siden forsvaret overtok(?)

og dermed snarere er et gjengroingsfenomen. Skjøtselstilta kene angitt for om rådet i vedlegg 4 synes

altfor generelle  i  et så mosaikkpreget og komplekst område. Området har flere populasjoner av

nakkebær, samt rikelig med ramsløk (og mer perifert: bendelløk) i skogen.

Store Færder

Store Færder er generelt den øya vi har lavest andel nyere informasjon, så behov for kartlegging er

stort her (7 av 25 arter er ikke sett etter 2000).
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Blant kjente CWR-arter er det ikke spesielle kjente behov for skjøtsel pr.  i  dag. Øyas «tunge» og

varierte topografi indikerer at det burde være behov for en noe mer differensiert skjøtsel enn

foreslått i forvaltningsplanen (gjennomgående svakt sauebeite). Det er også litt uklart i

forvaltningsplanen hvilke skjøtselstiltak som hører til hvilke områder. De viktigste slåttearealene

synes å være «Speidersletta» i NØ og rundt ruinene sør for topp-partiet. Her bør en passe på å ta

vare på lodneperikumen i slåpetornkrattene (Speidersletta) og bulmeurten rundt ruinene. I tillegg

finnes det områder i N til NNV, til dels sigpåvirka enger, som med fordel burde vært aktivt skjøtta.

Gåsøy

Øya for fått en grundig skjøtselsplan og gjennomgående tror vi CWR-artene forvaltes greit med den.

Størst viktighet for CWR-artene er restaurering og slått av engteigen mot VNV (SV for «hovedbukta»).

Denne enga er særdeles artsrik, men inneholder også noen fremmedarter, spesielt kanadagullris,

som må fjernes. Musekløveren har sin hovedforekomst  i  og rundt denne enga.

Strandengene på sørøstre del av øya er allerede velhevda med beiting, så flere jordbærkløver-

bestander synes å være sikre her.

I den store bukta sentralt/mot sør finnes en stor populasjon av humle i strandsona, innenfor

grus/sandstrand, dels påvirket av «tang-påleiring». Området virkerjo sterkt gjengrodd på

ettersommeren, men det er usikkert om skjøtsel idet hele vil begunstige humle-plantene (utover

spesifkk fjerning av konkurrerende arter). Arten/området bør evt. overvåkes noen år før skjøtsel evt.

iverksettes?

Sandbukta i nord har flere arter fra kalktørrenger, inkludert enghavre, så slått av denne er viktig.

Kløvningen

Det er i forvaltningsplanen ikke lagt opp til egne skjøtselstilak på Kløvningen.

Hoveddalsøkket som løper NNV-over på østre halvdel av øya har mange arter som indikerer kalkrikt,

marint sediment. Dalen gror igjen, så det må planlegges rydding og skjøtsel her. Karve (og enghavre)

har flere populasjoner i dette dalsøkket, spesielt i s¢r. Helt nord finnes fortsatt en svært liten og

utsatt populasjon av jordbærkløver. Trolig hadde flere av øyene tidligere populasjoner av

jordbærkløver i slike kalkrike dalsøkk (f.eks. Reiaren). Generelt bør kanskje ikke hele dagsøkket

ryddes/skjøttes, deler av arealet kan med fordel få lov til å utvikle seg fritt.

Kløvningen har ellers en større myrandel enn noen av de andre øyene, så molte fins på minst to

myrer her, stortranebær på flere. Skjøtsel av myr er trolig ikke nødvendig, men det er viktig å

overvåke om myrene og plantepopulasjonene forblir intakte.

Sandø

Sandø er det absolutte «hot-spot» innen nasjonalparken. Det er derfor noe overraskende at det

legges opp til forholdsvis liten skjøtsel-aktivitet her, hovedsakelig på nordøstre del av øya. Det er

utrolig viktig for mange av CWR-artene på Sandø at de kalkrike engene - også utenfor

nasjonalparken -forblir åpne, i hevd og ugjødsla. I 2015 hadde øya trolig den største kjente

populasjonen av rødlistearten vårvikke (EN) i Norge (hovedsakelig utenfor nasjonalparken). I de

samme engene vokste det mange andre arter, både sjeldne arter, rødlistearter og CWR-arter.

Skogene på Sandø er et kapitel for seg -trolig har de reine, rettstamma hasselskogene vært intenst

utnytta på ymse vis («karteskog», utnyttet til gjerdestolper, tønnebånd??). Det er klare behov for å
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rulle opp denne lokale historien og prøve å skjøtte deler av skogen på basis av den kunnskapen som

måtte dukke opp.

Tørfest

Øya har store  areal  med kalkrike tørrenger og store populasjoner  av  nakkebær (men også av

markjordbær og hybríden mellom dem) og enghavre. l forvaltningsplanen legges det opp til en

forholdsvis ensidig skjøtsel, beiting med sau tidlig og seint i sesongen. Det hadde vært svært gunstig å

avsette og skjøtte en del arealer som slåttemark. For CWR-artene hadde enga innenfor det markante

neset på vestsida vært av stor interesse å få et noe annet skjøtselregime enn bare sauebeitíng. Enga

inneholder både engrødtopp (fremmedart) og ekte malurt (CWR).

Forekomster på andre øyer

Vestre Bustein - sandbukta nordvest på øya

I juni 2015 ble sandtimotei (Ph/eum arenaríum) høyst overraskende funnet på Vestre Bustein. Dette

er det første funnet  av  arten i Norge på drøyt hundre år (sist ved Skjærhallen på Hvaler i 1914).

Mengde og areal indikerer at arten har vært tilstede på øya i lang tid, selv om området flere ganger

har vært besøkt av botanikere uten funn av arten. Trolig skyldes dette siste at arten normalt har

svært liten bestand, men slo for fullt til i den svært gunstige forsommeren 2015, slik som mange

andre tørrbakkearter også gjorde dette året (dvergsmyle, vårvikke, vårsalat o.a.).

Denne sandbukta nordvest på Vestre Bustein har altså eneste kjente forekomst  av  sandtimotei i

Norge og her har Færder nasjonalpark sin eneste forekomst av en kritisk truet (CR) karplante.

Samtidig er bukta et svært populært område for bade- og friluftsliv.

For sikrede friluftsområder innen nasjonalparken er tradisjonen/tillatelsen til telting i  inntil 14 døgn

opprettholdt. Nå er ikke Østre Bustein sikret som friluftsområde, så telting på samme flekk her er

etter friluftsloven bare tillatt i 2 døgn, men dette synes i liten grad å bli respektert og håndhevet.

Både tidligere og i 2015 er det observert mer eller mindre permanente teltleirer her, i  likhet med

mange andre steder i nasjonalparken.

Siden friluftslivet er med på å holde gjengroinga i sjakk, bør det ikke utelukket helt fra området, men

noen tiltak/begrensninger bør nok gjennomføres:

1. Informasjon om forekomsten, lokalt på stranda

2. Teltforbud - evt. streng håndheving av todøgnsregelen etter friluftsloven

3. Bålforbud utenfor permanente bålplasser

4. Stranda må ikke ryddes for tang og tare (vekkrydding av sodaurt observert i bukta NØ på øya

i 2014).

5. Rynkerose fjernes helt fra bukta

6. Annen busk- og trevegetasjon vurderes fjernet/tynnet

7. Bestanden  av  sandtimotei overvåkes
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Nedenforstående foto (figur 3) viser behovene i et nøtteskall. Foto viser «permanent» teltleir hvor

den tetteste bestanden av sandtimoteí ble registrert ijuni, et erodert område (dels pga. friluftsliv-

tråkk) innenfor en tett «hekk» av rynkerose (til venstre i bildet). Det meste av sandtimoteibestanden

var ved besøket i august trampet ned (tørr sandtimoteí tydelig synlig midt i nedre kant av bildet),

med unntak av under bordet til høyre.. Det er å håpe at arten fikk satt modne frø før den ble trampet

ned, eller brent på bålet nede til venstre.

\

a? 
Figur 3. Permanent teltleir midt i sandtimoteiforekomsten. Foto: Oddvar Pedersen 19. august 2015.

De sandige tørrengene her inneholder også flere andre viktige forekomster av rødlistearter: Vårvikke

(Vicia /athyroides; EN; ett av tre funn i nasjonalparken i 2015, sist på Sandø i 1919),

dvergforglemmegei (Myosotís stricta; NT) og vå rsalat (Va/erianella /ocusta; NT).

Molte på Kjøleholmen

Siden molte bare er kjent fra noen få øyer, er det viktig å prøve og beholde de populasjonene vi har.

Langt sør på Kjøleholmen finnes en liten molte-populasjon. Her gror myra til med bjørk og

molteplantene skranter. Det er ønskelig å åpne opp denne myra igjen - dvs. hogge vekk bjørkenei

området.

23



lnnspill til skjøtsel av In-situ områder
Fra Ellen Svalheim, Forsker kulturlandskap, NIBIO, leder av «Arvesølvprosjektet» og
Nasjonal koordinator for oppfølging av handlingsplan for slåttemark.

Undertegnede takker for muligheten til å gi innspill til høringsutkastet til
forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark. Planen gjenspeiler et stort og omfattende
arbeid med gjennomgående helhetlige og grundig dokumenterte forvaltningsstrategier,
med tilhørende konkrete tiltak.
Nedenfor bringes inn både generelle og konkrete innspill til høringsutkastet. Dette med
bakgrunn  i  min erfaring fra «Arvesølvprosjektet». Et prosjekt som startet som
«Biomangfoldet i kulturlandskapet- Arvesølvet på Agder» i 2006 og siden ble
forvaltningsmessig toneangivende for Miljødirektoratets oppfølging av nasjonal
handlingsplan for slåttemark.
Historien i/andskapet:
Det er avgjørende for vellykket skjøtsel at tiltakene som gjennomføres er i tråd med
historien i landskapet og tidligere tiders tradisjonelle utnytting. Dagens artsmangfold
gjenspeiler den historiske hevden i området. For å ivareta biomangfoldverdiene framover
bør en derfor forsøke å videreføre tradisjonelle skjøtselsmetoder så langt det er praktisk
mulig. Dette innebærer at en i større grad innhenter lokal kunnskap gjennom intervjuer
av lokale informanter/grunneiere og leiteri historiske kilder av forskjellig slag samt
kombinerer denne kunnskapen med informasjon fra nye og tidligere registreringer av
vegetasjon og artsforekomster. God dialog med grunneiere og brukere er videre
avgjørende for å få gjennomført tiltakene samt å opprettholde framtidsretta vedvarende
skjøtsel.
Konkret:

o  ln-situarter for genbevaring: Det er meget positivt at Færder nasjonalpark innlemmer
en konkret skjøtsel av in-situ områder for utvalgte CWR-arter. Det anbefales at
skjøtselshistorien til disse leveområdene konkretiseres i større grad, slik at en har
mer kunnskap om hvor stedegent CWR-materialet er, eks; når sist ble enga pløyd,
isådd der dagens rødkløver vokser osv.

o  Jo mer en klarer å innhente om historien til en lokalitet, desto mer tydelig blir bildet av
hvorfor artene fordeler seg slik de gjør, og hva som må til for å skjøtte verdiene
framover:

Det varierte landskapet:
Det er lettvint å tenke at beitedyr og rydding er det som skal til for å ivareta
kulturlandskapet med tilhørende biomangfold på øyene. Som forvalter for
nasjonalparken står dere ovenfor store oppgaver med gjenåpning og restaurering, og
har muligens allerede erfart at raske ryddetiltak med etterfølgende beiting fungerer til en
viss grad for å få gjenåpnet og holde landskapet åpent. Etter hvert som en kommer over
denne restaurerings- og gjenåpningsfasen anbefales at forvalter ikke slår seg til ro med
dette, men legger opp til en gradvis mer detaljert og variert skjøtsel. Der artsutvalget på
stedet og kjennskap til den historiske, tradisjonelle bruken gir rettesnorer for de videre
tiltakene.
Konkret:

o  Utarbeidelse av skjøtselsplaner: Det anbefales at en legger allerede utarbeida
skjøtselsplaner til grunn for tiltakene i nasjonalparken. Disse har gjerne detaljerte
beskrivelser av registrerte verdier med tilhørende forslag om oppfølgende
restaurering og tiltak, og tiltakene bør følges opp. For områder som ikke har
skjøtselsplan, bør dette utarbeides. Etter hvert som tiltakene gjennomføres bør det
være fast rutine med re-registrering av områdene med tilhørende revidering av
skjøtselsplanene (hvert 3-5 år) med eventuell justering av tiltakene i forhold til
innhenta erfaringer. Det bør legges inn som et krav at skjøtselsplanutformer
nedlegger innsats for å innhente lokal informasjon om tidligere tradisjonell bruk av
områdene, samt fører en fortløpende dialog med grunneier/bruker.
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I økende qrad gjeninnføre slått. Mye av tidligere slåttemark blir skjøttet som beiter
innen nasjonalparken (både strandenger og slåtteenger). Arealet med semi-naturlig
slåttemark er generelt i sterk tilbakegang i Norge, og utgjør meget lite areal
sammenlignet med naturbeiteareal (jf slåttemark er sterkt trua-, EN, og Utvalgt
naturtype, UN). Nasjonalparkene som innehar mye kulturlandskap bør derfor strebe
etter å gjenoppta tradisjonell slått på tidligere slåttemark der artsinventaret og
skjøtselshistorien tilsier dette. Til tross for at dette blir mer kostnadskrevende mht

gjerding og differensiert skjøtsel. Videre er det viktig at en totalt sett har fokus på å
skjøtte variasjonen av enger innen nasjonalparken, dvs et representativt utvalg som

bla. også inkluderer de fuktige- til våte engene.

Fokus på strandengene: Flopåvirka vegetasjon er smakfull og næringsrik for

beitedyra. Dette er bakgrunnen for at strandengene gjerne blir beita hardere enn

annen tilgjengelig kulturmark på øyer der dyra får gå fritt. Overbeiting blir derfor
resultatet på mange strandenger, følgelig kreves en spesifikk og bevisst skjøtsel av
disse. Generelt bør strandenger ha en beitefri periode i juli (fra om lag St. Hans til

begynnelsen/midten av august) slik at plantene får blomstra og satt frø. For de mest
verdifulle og større strandengene bør en derfor vurdere (vår-)forsommerbeite og
høstbeite, eventuelt sein slått med høstbeite. Viser her til bl.a. erfaringer fra

Arvesølvprosjektet med beiting på strandenger i Grimstad:

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/101016/Bioforsk%20Rapport%206%20(151
)%200verv%C3%A5kninq%20av%20strandenqene%20i%20S%C3%B8m sluttrappo
rt  2011.gdf

Bevisst skjøtsel av kantsonene. Kanter mellom eng/beite og
skog/tun/kulturminnerlveierl sjø/svaberg innehar en del arter som nettopp trives her, -
og er såkalte «kantarter» (eks kammarimjelle). Kantartene trives lysåpent, men gjerne

ikke med regelmessig slått og beite. Kanskje kun noe rydding fra tid til annen, slik at
de framstår som en gradvis overgang mellom lav eng og høyere skog bak. Andre

kanter har artsinventar som har tilpasset seg meget sein slått, eks i september-
oktober. Kantene er bl.a. viktige biotoper for en rekke insekter mht matauk og at de
tilbringer deler av livssyklusen sin der. Også en naturtype som varme, sørvendte
strandberg, trenger skjøtsel da det er viktig at disse ikke skygges ut ved at
tilgrensende, bakenforliggende skog vokser fram. M.a.o det anbefales at forvalter har
et bevisst forhold til skjøtsel av kantsoner av ulike slag i landskapet.

Bevisst bruk av ulike tvper beitedyr. Eks: Sau beiter vanligvis ikke i fuktig- til våt mark,
og i liten grad på breiblada gras. Sau egner seg derfor ikke til restaurering av

strandenger preget av forfall med grove starr, hav-, sjøsivaks eller takrør. Sauen har
små klauver og synker ned i underlaget, noe den prøver å unngå. En bør derfor ved
restaurering og skjøtsel av fuktområder/strandenger med myk bunn benytte dyr med
breie klauver eks storfe og da helst lettere dyr, eks ungdyr eller lettere raser. Storfe vil

dessuten vasse ut i vannet og beite på vegetasjon ute i vannet. (Se

Arvesølverfaringer fra Grimstad jf tidligere lenke). Ulike dyreslag beiter ulikt, og

bevisst bruk av forskjellige dyreslag på ulike areal vil derfor være med på øke den
totale variasjonen.

Unngå vanlige fallgruver i restaureringsarbeidet: Kostnad og effektivitet er gjerne
viktige faktorer når en velger hva slags tiltak som igangsettes. Eks: I det seinere har
en i økende grad begynt å benytte minigraver ved opprykking av einer og busker/kratt

på øyene i skjærgården. Tiltross for at en får ryddet mye areal på kort tid har det vist
seg at arealene med blottlagt jord gjerne blir etterskuddsvis etablert med tistler og
andre problemplanter (eks berberis og rynkerose). Å fjerne disse etterskuddsvis er
både kostbart og tidkrevende. Ved restaurering bør en derfor tenke langsiktig og
helhetlig. Arvesølvprosjektet har overvåket effektene av eineropprykking i
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Arendalskjærgården, se vedlagte rapport:
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/1 18166/Bioforsk%20Rapport%209%20(162
)%202914%20-
%20Evaluerinq%20av%20einerrvddinq%20p%C3%A5%20Tromlinqene%20oq%20Je
rkholmen%2C%20Arendal%20kommune.%20Sluttrapport%20fra%20iqanqsatt%20ov
erv%C3%A5king.pdf

Grunneiermedvirkning og inkludering av /okal  kunnskap.
Arvesølvprosjektet og handlingsplanarbeidet har erfart at grunneiermedvirkningen gir en
jevnbyrdighet som skaper et avslappende arbeidsrom. Alle parter er innstilt på å ivareta
verdiene, og må sammen finne ut av hvordan.
Som tidligere nevnt; skjøtsel av biomangfold  i  kulturlandskapet krever historiske
kunnskaper om gamle, lokale driftsformer. Uten slik kunnskap er risikoen stor for  at  feil
tiltak settes inn. Hvordan ble denne blomsterenga skjøttet tidligere? Ble strandenga slått
eller beitet og i tilfelle når og av hva slags beitedyr? Svar på slike spørsmål finnes ofte
hos grunneier eller lokale informanter, ikke hos fagbiologene. Ved å kombinere biologisk
og historisk kunnskap blir alle klokere. Ofte har grunneiere uttrykt: "Jeg visste ikke atjeg
hadde slike verdier på eiendommen, og at den planta var så sjelden. Den har nå alltid
vært her..."
Og kunnskap blir delt. ”Folk flest” får innsikt i kompliserte biologiske sammenhenger, og
fagbiologene og forvaltningen får innsikt i lokal brukshistorie som gir forklaring til
biologien.
Grunneiermedvirkning er også avgjørende og helt nødvendig da arten eller slàtteenga
bare kan bevares ved fortsatt skjøtsel og aktiv bruk. Det vil være et sjansespill (og meget
dyrt) om forvaltning innen verneområdet hovedsakelig skal basere seg på at verdiene
skjøttes av omreisende "kulturlandskapsentreprenører” uten lokalkunnskap.
Ellen Svalheim
Forsker kulturlandskap
NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
Seksjon for kulturlandskap og biologisk mangfold

Tlf. direkte: + 47 45 21 03 50
Sentralbord 03 246
ellen.svalheiml@nibio.no
www.bioforsk.no/arvesolv
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Jerkholmen, Arendal kommune. Sluttrapport fra iqanqsatt overvåkinq. Bioforsk

RAPPORT 9j162j:67s.
Svalheim, E. 2011. Strandenqene i Søm-Ruakerkilen naturreservat, Grimstad kommune,
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VEDLEGG 13: TEMAKART NATURVERDIER  I  SJØ
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UTVIKLINGSTREKK I SJØ



Storskala miljøforhold og utviklingstrekk i sjø
Utdrag fra HI-rapport 2015: Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark

I dette kapittelet vektlegges ”ytre” påvirkninger, som stasjonært plante- og dyreliv og

naturtyper, innenfor Færder nasjonalpark har som rammebetingelser, som de blir eksponert

overfor, og som de må tilpasse seg. I sum er det særlig snakk om egenskaper til de frie

vannmasser i Færder, som uten stopp flyter gjennom området, og hvor ikke minst

Kyststrømmen er en viktig bidragsyder.

3.1 Kyststrøm og vannmasser i  Ytre  Oslofjord

De øvre lag av kyststrømmen i Skagerrak utenfor Ytre Oslofjord består hovedsakelig av vann

fra Kattegat og Nordsjøen. I Nordsjøen strømmer det vann fra Tyskebukta opp langs

vestkysten av Danmark (J yllandstrømmen) og inn i Skagerrak. Underveis blandes det med

vann fra sørlige/sentrale deler av Nordsjøen og overflatevann fra Kattegat (Baltiske

strømmen) (Figur 7). Atlantisk vann strømmer inn i Skagerrak fra Nordsjøen langs sørsiden

av Norskerenna og finnes vanligvis under kystvannet på dyp større enn ca. 70-80 m langs

Skagerrakkysten. Transporten av vann fra Tyskebukta og vestkysten av Jylland til Skagerrak

er tildels vindavhengig og er størst i år med dominerende sørlige vinder.

Vannutskiftning over terskeldyp i Ytre Oslofjord er i hovedsak bestemt av de hydrografiske

forholdene i indre Skagerrak. I perioder med oppstuvning av kystvann mot kysten strømmer

det vann inn i øvre lag og ut i nedre lag over terskeldyp. Oppstrømning av dypereliggende

saltere vann langs kysten fører til motsatt sirkulasjon. Når vannet i terskelnivå i en

oppstrømningsperiode er tyngre enn bassengvannet i fjorden, vil oksygenrikt vann strømme

ned i dypbassengene. Vannmassene i Ytre Oslofjord er, som resten av Skagerrakkysten,

påvirket av langtransporterte tilførsler av næringssalter og organisk materiale fra Nordsjøen

og Kattegat. Lokale tilførsler av ferskvann og næringssalter fra de to største elvene i Norge

(Glomma og Drammenselva) er også betydelige og da spesielt under vårflommen og i

nedbørsrike perioder. Midlere total tilførsel av ferskvann til Ytre Oslofjord vinter (desember-

februar) og sommer (juni-august) er henholdsvis ca. 350 m3/s og 700 m3/s (Aure m.fl. 2010).
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Figur 7. Skjematisk strømkart for Skagerrak.

3.2 Fysiske forhold i Kyststrømmen  og kystvannet
Temperaturforhold og saltholdighetsforhold i Kyststrømmen gir viktige rammevilkår for

organismene i Færder. Sjøtemperaturen i Færder nasj onalpark kan svinge fra ca minus l

grader Celsius i kalde vintre, og det kan legge seg is på sjøen, til godt over 20 grader i varrne

somre. Saltholdigheten kystvannet kan variere fra mindre en 20 psu i overflaten til drøyt 35 i

de dypere delene. I tillegg vil Kyststrømmen føre med seg næringsstoffer (næringssalter),
planktonorganismer, fra ørsmå virus til større dyreplankton, som maneter, og den kan også

bringe forurensende stoffer til Færder. Mange marine fisk og virvelløse dyr, og noen

fastsittende alger, har planktoniske formeringsstadier, som egg, larver og sporer, og disse vil

også kunne bli transportert med Kyststrømmen før de slår seg ned på bunnen.



3.2.1 Temperatur

Storskala variasjoner og utviklingstrekk i klima, særlig temperaturforholdene, gir viktige

rammevilkår for alle organismene i Færder. Siden slutten av 1980-tallet har sjøtemperaturen i

de øvre vannlag langs kysten av Skagerrak er i store trekk blitt høyere (Figur 8). Og siden

overflatelaget i Færder står i god sirkulasjonsmessig kontakt med Kyststrømmen, så har der i

store trekk vært de samme temperaturmessige utviklingstrekk.
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Figur  8.  Vinter- (øverst) og sommer-temperatur (nederst) for norsk kystvann mellom

Torungen og Lista basert på målinger fra det faste snittet Torungen-Hirtshals, målepunktet i

F lødevigen og den faste stasjonen utenfor Lista. Horisontalaksen angir årstall, og tidsserien

strekker seg fom. 1940 tom. 2011. Tykk, svart horisontal linje angir middelverdi for hele

perioden, blå linje angir årlige verdier, mens sort linje angir 10-års glidende middel.

Først bidro særlig milde vintre til varmere forhold, men utover på 90-tallet, ble også somrene

gjennomgående varmere. Dette skiftet mot varmere klima påvirker organismene på alle

nivåer, fra plante- og dyreplankton, til sukkertare og fisk. Selv om sjøtemperaturer i store



trekk er blitt høyere, så kan enkeltår eller sesonger være kaldere. Kaldere vintre i i

Nordsjøområdet i 2010 og 2011 kan ha vært viktig for en bedre rekruttering av torsk i

Skagerrak/Nordsjøen de årene, men kunnskapen om effekter av skifter i klima på marine

økosystem, inkludert Skagerrak, er mangelfull.

Det har også skjedd markerte forandringer i temperaturforholdene på større dyp i Oslofjorden.

Havforskningsinstituttet har historiske målinger, mest omfattende fra høsten hvert år, blant

annet fra en stasjon ved Missingen, som representerer Rauerdypet. Her har temperaturen i

300m dyp, i store trekk, steget nesten 1 °C fra 1990 og frem til i dag i forhold til hva den var

fra 1950 og frem til 1990 (Figur 9). Det skyldes ikke minst at det Atlantiske vannet, som

nokså regelmessig friskere opp i Rauerbassenget, er blitt varmere og reflekterer derved et

storskalafenomen.
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Figur 9. Tiårsmidler for temperatur i Rauerdypet ved Missingen i 300m dyp målt i

september/oktober fra 1950-2010. Fra Aure m.fl. 2014.

3.2.2  Saltholdighet

En annen viktig miljøfaktor for livet i havet er saltholdigheten. Vannmassene i Oslofjorden

kan deles 5 ulike typer etter saltholdighet, se Tabell 1. I de øvre 5-10 m er det, særlig i

sommerhalvåret, brakkvann (BV) med saltholdighet mindre enn 25 psu. Under det laget, og

gjerne ned til 30-40m dyp, ligger Skagerrak kystvann (SKV) med saltholdighet 25-32 psu.

Under det igjen finnes Skagerrakvann øvre (SVØ) med saltholdighet 32,0-34,5 psu, og

Skagerrak nedre (SVN) med saltholdighet 34,5-35 psu. Nederst ligger Atlantisk vann (AV)

med saltholdighet mer enn 35 psu.



Tabell 1.

Vannmasser i Skagerrak og Ytre Oslofjord fra Magnusson og Aure (2007)

Vannmasse Saltholdighet Kilde

BV- <  25 Elvevann  blandet med SK og overflatevann

Brakkvann Kattegat

SVO 32-34.5 Sorlige Nordsjøen og Kattegat

Skage11'ak\'a11n one
9*.’

De ulike vannmassene kommer fra ulike kilder, se Tabell 1, og dypet de forekommer i kan

Variere betydelig overtid. Saltholdigheten på ulike dyp i Oslofjorden, her representert ved

stasjon Missingen (OF 2) som ligger i Rauerdypet, er nokså omfattende overvåket over tid

(Figur 10). Overvåkningen viser at det i Oslofjorden er lagdelte vannmasser ofte med

brakkvann (saltholdighet mindre enn 25 psu) i overflaten. Hvilke dyp de ulike vannmasser

fordeler seg i kan variere mye, eks. kan Atlantisk vann trenge helt opp ca 50 meters dyp

(Figur 10). Dette skyldes en stor hydrografisk dynamikk i området.
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Figur 10. Saltholdighet over tid i Oslofjorden ved Missingen

3.2.3 Ferskvannspåvirkning fra elver

Færder nasjonalpark er ikke direkte utsatt for ferskvannspåvirkning. Fra strømmodell kan man

også hente ut saltholdighet i overflaten, og et midlere kart av dette for Indre og Ytre Oslofjord

viser at ferskvannet fra Drammenselva blandes ut før det når nasjonalparkområdet (Figur 11).

Heller ikke ferskvann fra Glomma eller den lokale Aulielva vil påvirke



overflatesaltholdigheten i nasjonalparken. Det vil derfor være naturlig å karakterisere

vannmassene her som Skagerrak kystvann (saltholdighet  25-32), se Figur l l og Tabell l.
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3.2.4  Næringssalter, status og utviklingstrekk

Næringsalter, ikke minst av nitrogen og fosfor, er viktige for vekst av alger i sjøen, både

mikroalger og makroalger. Naturlig er det rikt med næringssalter i overflaten om vinteren da

næringsrikt, dypereliggende vann er blandet mot overflaten, og algeveksten, og derved

forbruket, er minimal. Gjennom våren og sommeren forbrukes næringssaltene  i  de øvre

vannlag, så om sommeren finner vi normalt lite av dem. Kyststrømmen vår er naturlig relativt

næringsrik ved at underliggende, næringsrike Vannmasser trekkes opp i de øvre lag av

Kyststrømmen mens den renner vestover og blir saltere. Fra 1970-tallet har i tillegg

menneskeskapte tilførsler, i særlig grad nitrat fra Elben, blitt ført til våre kyster fra sydlige

Nordsjøen med havstrømmene. Det kan ha vært en medvirkende årsak til den skadelige

oppblomstringen av mikroalgen Chryochromulina polylepís i 1988 (Dahl m.fl. 2005). Men

siden slutten av 1990-tallet har mengden av uorganisk nitrogen, særlig nitrat, blitt redusert i

Tyskebukta ved Helgoland, så mengden av langtransporterte næringssaltene derfra er mindre,

og nivåene Vi måler i Kyststrømmen utenfor Arendal er nå tilbake mot det vi hadde før 1980

(Figur  12).  Nitrat regnes å være det begrensende næringsstoffet for den årlige produksjonen

av planktonalger i sjøvann.



Nitratkonsentrasjon ved Arendal og Helgoland Rede
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Figur 12. Næringssalter i Kyststrømmen. De røde søylene viser nitratmålinger utenfor kysten

av Arendal, vinterdata (januar-april) fra  5  ârsperioder slått sammen. De skal avleses mot

nitratskalaen til venstre. Data merket med stj eme (*) er beregnet. Blå firkanter er tilsvarende

data fra Helgeland. De skal avleses mot nitratskalalen til høyre og er gjennomgående 4-5

ganger høyere enn i Kystrømmen utenfor Arendal. Basert på Aure og Magnusson (2008).

Også Ytre Oslofjord tilføres betydelig med næringsalter med Kyststrømmen, men ettersom

man beveger seg innover i fjorden, betyr lokale tilførsler relativt mer. En omfattende

overvåkning i fjorden på flere stasjoner (Figur 13) over tid har, kombinert med data fra andre

områder, gjort det mulig å estimere kildene til næringssaltene i de øvre lag av Oslofjorden

(Aure m.fl. 2010).
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Figur 13. Hydrografiske og hydrokjemiske stasjoner i Ytre Oslofjord 1996 -2010  .  Fra Aure

m.fl.  2010.

Beregningene viser at det meste av næringssaltene i 5-30m dypet i Ytre Oslofjord, både nitrat

og fosfat, stammer fra Jylland kystvann, som inkluderer vann fra Tyskebukta. Bare lite

stammer fra Kattegat overflatevann, mens lokale, norske kilder før markert økende betydning

innover i fjorden (Figur 14).
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Figur 14. Midlere prosent bidrag av nitrat (N) og fosfat (P) fra Kattegat overflatevann (KOV),

Jylland kystvann (J CV) og lokale kilder (OFJlok) i 5-30 m for perioden fra mai til november

(1996-2006) for stasjonene OF-1, OF-2, OF-4, OF-5 og OF -7 i Ytre Oslofjord. Fra Aure m.fl.

2010.



Nivåene av næringssalter i overflaten, O-Sm, tiltar innover i fjorden, både vinter og sommer

(Figur 15). I de ytre deler kan tilstanden klassifiseres som meget eller god ifølge gjeldende

klassifiseringskriterier.
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Figur 15. Midlere nivå av vinterkonsentrasjoner av nitrat og fosfat i de øvre Sm i Oslofjorden

for perioden 1995-2011. For stasjonsnett se Figur 13. Fra Aure m.fl. 2014.

I årene 1995-2011 har både vinter- og sommerkonsentrasjonene av fosfat i overflaten i

Oslofjorden gått litt opp, men nivåene av nitrat har ligget nokså jevnt (Aure m.fl.2014).



3.2.5 Planteplankton

Overvåkning av planteplanktonbiomasse som klorofyll, viser at våroppblomstringen i Ytre

Oslofjord normalt foregår i mars (Aure m.fl. 2014). Såer det gjerne en ny, men mindre,

oppblomstring når store norske elver har sin vårflom, og en høstoppblomstring i september-

oktober. I tråd med at det er økende mengder med næringssalter innover i fjorden, er det også

økende mengder av planteplankton (klorofyll) i de øvre Sm, se Figur 16. Tilstanden kan,

ifølge gjeldende kriterier, klassifiseres som god i de sentrale deler av Ytre og Midtre

Oslofjord.
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Figur 16. Midlere klorofyll i Oslofjorden i de øvre 5 m om sommeren. For stasjonsnett, se

Figur 13. Fra Aure  m.fl.20l4.

Blant planteplankton, finnes en del skadelige arter, som kan være giftige eller skadelige på

andre måter. Potensielt skadelige alger er systematisk overvåket langs kysten av Skagerrak

siden tidlig på 1980-tallet, mest omfattende utenfor kysten ved Arendal, men også andre

steder. Denne overvåkningen fanger opp alger som preger Kyststrømmen, og den gir innsikt i

hvilken grad ulike områder står i sirkulasj onsmessig kontakt med Kyststrømmen, eks. er indre

Oslofjord lite preget av vann fra Kyststrømmen. Gjennom l980-tallet gav større

oppblomstringer av fureflagellaten, Gyrodinium aureolum, nå med nytt navn Karenía

míkimotoi, brun sjø og til dels fiskedød om høsten, og i mail988, ble kysten rammet av en

dramatisk oppblomstring av mikroalgen Chrysochromulína polylepís, som drepte mye marint

dyreliv, både fisk og evertebrater og til dels også andre alger. Vi fikk et godt bilde av hvordan

oppblomstringen spredte seg med Kyststrømmen, og over en periode på noen uker gjorde

betydelige skader langs kysten fra Gøteborg til Karmøy (Figur 17). Større

algeoppblomstringer i Kyststrømmen har vist at Ytre Oslofjord, inkludert skjærgården øst for

Nøtterøy og Tjøme er områder som rammes av alger som spres med Kyststrømmen. De

senere år har forekomsten av skadelige oppblomstringer, særlig de som truer fisk og andre

marine dyr, blitt mindre.

En annen gruppe skadelige alger, som har vært fremtredende på Skagerrak kysten, er giftalger

som forårsaker opphopning av algegifter i blåskjell. Langs vår kyst har først og fremst



forekomst av arter fra slekten Dínophysís, som produserer diare-fremkallende gifter, vært

vanlige. I perioden fra 1985 frem til ca 2002 var tilstedeværelse av Dínophysis et forholdsvis

stort problem på grunn av akkumulering av diare-fremkallende gifter i blåskjell. I de senere

årene har problemet avtatt langs kysten av Skagerrak (Naustvoll m.fl. 2012). Løpende

informasjon fra algeovervåkningen langs kysten gis ut av Havforskningsinstituttet på

internettadressen: htt ://al feinfo.imr.no/. 
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F igur 17. Algeoppblomstringen av  Chrysochromulina polylepis  i 1988. Pilene Viser

spredningen, som følger det vanlige strømmønsteret til Kyststrømmen. Skraverte områder

viser hvor algen preget forholdene. Figur Havforskningsinstituttet: Ide/skisse Einar Dahl,

uttegning Aadne Sollie.

3.2.6  Dyreplankton

Dyreplankton er bindeleddet mellom algene, som er primærprodusenter og fisk og andre

rovdyr. De spiser mikroalger og er selv mat for fisk og andre marine rovdyr, også inkludert

flere typer dyreplankton. I dyreplanktonet i Nordsjøområdet er det observert en rekke
endringer de siste 25 år, både i mengde og artssammensetning (Figur 18). Det viktigste er en

nedgang i forekomsten av raudåte, Calanusfinmarchícus, som gyter tidlig på våren og er

viktig mat for avkom av vinter- og vårgytende fisk, eks. torsk, og en økning av mer

varmekjaere dyreplankton, for eksempel slektningen Calanus helgolandicus, som gyter og

forekommer senere på året. Dette har skapt et misforhold mellom behov for mat og tilgang til

mat for blant annet torskens avkom, og bidratt til dårlig rekruttering og kan være sterkt

medvirkende til at det er lite torsk langs kysten av Skagerrak. Kalde vintre synes positivt for



forekomsten av raudåte, som har vært relativt noe mer tallrik langs kysten av Skagerrak de

kaldere årene vi har hatt i det siste. En overvåkning av dyreplankton langs Skagerrakkysten

siden 1994 har også vist at totalmengden av dyreplankton har gått i bølger. Men en litt mindre

type hoppekreps enn raudåte, kalt  Pseudocalanus, har imidlertid blitt mindre vanlig langs

kysten siden tidlig på 2000-tallet. Pseudocalanus regnes å være kanskje nest viktigst i

næringskjeden i Nordsjøen, etter raudåte, og den opptrer tallrikt senere på året enn raudåte. En

reduksjon av Pseudocalanus kan tenkes å ha negativ innvirkning på rekruttering av

høstgytende fisk, som sild.
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Figur 18. Bildet til venstre viser forekomsten av artene  Calanusfinmarchicus  (blå) og

Calanus helgolandicus (orange), samlet datasett fra Nordsjøen ved bruk av ”Plankton-

recorder” Kilde: SAFOS UK.(www.sahfos.org). Bildet til høyre viser en Calanus sp.

3.2.7  Oksygenforhold

Oksygenforhold er vanligvis bare kritisk i dypere lag av stagnerende bassenger langs kysten,

og forverring av oksygenforhold skyldes normalt at områder utsettes for eutrofiering og

samtidig er sårbare, ved at de har stagnerende vannmasser. Langstransportert nitrogen, som

omtalt foran, har medvirket til økt organisk produksjon og etterfølgende sedimentasjon i flere

kyst- og fjordbassenger langs kysten av Skagerrak. Derfor kan oksygentilstanden i flere

bassenger i noen grad kunne sies å ha vært påvirket av ytre, storskala forhold.

Det største fjordbassenget i Ytre Oslofjord er Rauerbassenget med dyp ned mot 350m og en

terskel på 120m mot Skagerrak. Nordøstre deler av Færder nasjonalpark fanger opp deler av

Rauerdypet. Omfattende data på oksygenforhold i 300m dyp av dette bassenget, for perioden

1995-2011, viser oftest årlige vannutskiftninger og stort sett meget gode oksygenforhold

(Figur 19).
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Figur 19. Variasjon av oksygenforhold i Rauerdypet, i  300m  på stasjon Missingen (OF 2), se

Fig stasjonsnett. Fra Aure  m.fl.  2014.

Beregninger av oksygenforbruket i Rauerdypet Viser at det har holdt seg stabilt fra  1995  til

2011  (Figur  20).  Det reflekterer at det ikke har vært endringer i tilførsel av organisk materiale

gjennom sedimentasj on til dette bassenget i denne perioden.
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Figur 20. Oksygenforbruket i Rauerbassenget i 300m dyp, fra Aure  m.fl. 2014.



VEDLEGG 15: HØSTBARE ARTER I SJØ -

BESTANDSUTVIKLING



Høstbare arter i sjø  -  bestandsutvikling
Utdrag fra HI-rappoit 2015 Marine naturforhold og naturverdieri Færder nasjonalpark

Havforskningsinstituttet gjennomfører årlig en høstundersøkelse hvor det fiskes med

strandnot. Dette fisket har pågått uforandret siden 1919, og fangstene kan brukes til å si noe

om utviklingstrekk og svingninger for en del fiskeslag langs kysten av Skagerrak.

Nottrekkene gjøres på faste stasjoner langs kysten fra Søgne til Svenskegrensen. Ingen av

trekkene blir gjort innenfor Færder nasjonalpark, men det gjennomføres 7 trekk i området

Vrengen som beskriver trendene i nærområdet til parken. Det gjennomføres også 8 trekk på

Hvaler som også kan indikere langtidstrender for Færder Nasjonalpark.

Havforskningsinstituttet har videre gjennomført et fiske med troll garn i noen utvalgte områder

langs kysten av Skagerrak i november/desember på 1980-tallet og senere igjen på 2000-tallet

hvor voksen torsk blir registrert. Dette vinterfisket dekker blant annet et område ved Hvasser,

som ligger innenfor Færder Nasjonalpark.

Endelig har vi data fra hummerfisket langs kysten av Skagerrak fra det kommersielle fisket og

samarbeid med utvalgte hummerfiskere, i tillegg har overvåkning og forskning på

bevaringsområder for hummer, hvorav ett ligger ved Bolærne, inne i Færder nasjonalpark.

Data og kunnskap fra disse aktivitetene brukes i det følgende til å vurdere tilstand og

utviklingstrekk for torsk, leppefisk, sj øørret og hummer.

o Torsk
Torsken langs kysten av Skagerrak kan være kysttorsk i form av lokal fjordtorsk, som er

meget stasjonær og gyter inne i fjorder, ofte bak terskler. Eller det kan være nordsjøtorsk som

vokser opp langs kysten, men vandrer vekk for å gyte. Det er også mulig det finnes en

komponent av kysttorsk, som gyter ved kysten, men er mindre stasjonær enn fjordtorsken,

men det er foreløpig ikke dokumentert.

Gjennomsnitt av torsk fanget i strandnot i Vrengen og ved Hvaler siden 1945 er vist i Figur

27. Figuren viser sammenslått gjennomsnitt for de  2  områdene, som begge ligger utenfor

nasjonalparken, men på hver sin side. Figur 27 viser også gjennomsnittlige data for hele

kysten av Skagerrak for sammenligningens skyld.

Vrengen/Hvaler har historiske ligget nær og muligens litt over den generelle trenden for

Skagerrak med tanke på rekruttering. De siste ti årene har to år (2006 og 2011) ligget over

langtidsgjennomsnittet, mens fem år har ligget nær 10% av langtidsgj ennomsnittet. For

voksen torsk ser mengden ut til å ligge på et historisk lavt nivå hele perioden etter år 2000.

Det er lite tegn til at de to årene med bedre rekruttering, 2006 og 2011, har gitt mer eldre torsk

i strandnota i påfølgende år (Figur 27).

Data fra ”vinterfisket” i november/desember med trollgarn (Figur 28) bekrefter det samme

bilde som høstundersøkelsene med strandnot viser. Et bilde som viser at før 2000 var

mengden stor torsk i Færder Nasjonalpark på linje med det man fant videre sørvestover langs

Skagerrakkysten, men etter 2000 ser det ut til, ikke minst utfra trollgarndata (Figur 28), at de

østlige områdene har betydelig færre voksen torsk enn de vestlige, med Telemarkkysten i en

mellomstilling.
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Figur 27. Mengde av torskeyngel (øverst) og voksen torsk (nederst) i strandnot fra  1945  og

frem til og med  2014  i område Vrengen og Hvaler. De blå punktene er gjennomsnittlig antall

fisk for trekkene gjort i de to områdene. Den røde linjen er en fem års glattet trendlinje for

punktene. Den grå tykke linjen er tilsvarende trendlinje når alle stasjonene som er tatt i

Skagerrak er inkludert. Den svarte horisontale linjen er langtidsgj ennomsnittet for områdene

Vrengen og Hvaler mens den grønne linjen er 10% av langtidsgj ennomsnittet.
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Figur 28. Gjennomsnittlig fangst av torsk pr garn for seks ulike områder for 1985-1990 og

2001- 2013. Tre kalles vestlige områder (Flødevigen, Høvåg og Mandal) og fangsten er angitt

med grå åpne symboler. Tre kalles østlige områder (Hvaler, Hvasser og J omfruland) og

fangsten er angitt med lukkede symboler der Hvasser er blå trekanter. Den blå tykke linjen er

en 3 års trendlinje for gjennomsnitt av de vestlige områdene, mens den røde er tilsvarende for

de tre østlige områdene.

6.1.1 Gytefelt for torsk

Torsken som lever på Skagerrak er lokal kysttorsk, men får også innslag av egg og larver fra

Nordsjøen i år hvor gytingen der er sterk, og Kyststrømmen er gunstig (Knutsen m.fl. 2004a,
Stenseth m.fl. 2006). Den lokalefødte torsken beveger seg lite både innenfor gytesesongen

(Espeland m.fl. 2007) og mellom gyting (Danielssen og Gjøsaeter 1994, Espeland m.fl. 2008).
De viktige gytefeltene for den lokale torsken på kysten finner vi gjeme langt inne i fjordene

hvor egg og larver blir holdt tilbake på gytefeltet fremfor å bli transportert med kyststrømmen

(Cianelli m.fl. 2010).Trolig er det ikke spesielt egnet for gyting av kysttorsk i store deler av

Færder Nasjonalpark, da der ikke er områder som gir tilstrekkelig oppholdstid for egg og

larver i planktonfasen  .  Lite utveksling av voksne individer mellom gytefelt og lite drift av



egg og larver fører til at torsken på Skagerrak vil opptre som lokale bestander på en skala ned

til 10-20 km (Jorde m.fl. 2007, Espeland m.fl. 2008).

Kartlegging av gytefelt for kysttorsk i Vestfold (Figur 29) er gjort gjennom Nasjonalt program

for kartlegging av marine naturtyper med feltundersøkelser av Oslofjorden i 2008 og 2009.

Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper har hatt et ansvar for å sammenstille

data om gytefelt og for å avgrense og verdisette disse etter en nasjonal standard. Data som i

hovedsak er brukt er intervjuinfonnasjon, dvs. der lokale kjente sier de kan fange gytemoden

fisk, og egne undersøkelser av tettheter av nygytte torskeegg. Torskeegg samles ved å trekke

en håv opp gjennom vannet fra 30 m og til overflaten på forhåndsdefinerte stasjoner.

Mengden nygytte torskeegg vil kunne si noe om mengden gytende fisk i område og

betydningen av gytefeltet. Siden kartleggingen har hatt et fokus på å undersøke gytefelt i indre

fjorder og områder der egg og larver holdes tilbake, er mesteparten av stasjonene som ble

undersøkt i Færder Nasjonalpark nærmest land.

Det er ikke kartfestet noen gytefelt for kysttorsk innenfor Nasj onalparkens område. Da

området ble undersøkt med feltundersøkelser i 2009 ble det funnet bare enkeltvis nygytte egg

av torsk og til sammenligning over 60 egg på flere stasjoner i indre Oslofjord. Det var med

bakgrunn i disse dataene ikke grunnlag for å peke ut noen områder som kunne være gytefelt

for kysttorsk. Selv om torsken er stasjonær, kan den til en viss grad utnytte forskjellige

områder til fødesøk mellom gyteperiodene (Dahl 1906, Espeland m.  fl  2008), slik at torsk

fisket på Færder Nasjonalpark kan være gytt i tilstøtende områder eller være fisk med

opprinnelse i Nordsjøen.

Da det ble gjennomført feltundersøkelser ble også andre egg enn torsk artsbestemt, selv om

det må tas forbehold om at andre arter kan være i andre faser av gyteperioden sin enn torsk og

således ikke opptre i representative mengder. Det ble funnet egg av sandflyndre, skrubbe og

brisling i området i moderate mengder.
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Figur 29. Oversikt over stasjoner tatt for kartlegging av gytefelt for kysttorsk. Kartutsnittet

viser 77 stasjoner som til sammen hadde 37 nygytte torskeegg. De høyeste antallene som ble

funnet i Vestfold var 4 pr stasjon (Burøya). Til sammenligning var det høyeste antallet som

ble funnet på det samme toktet, 63 egg som ble funnet i indre Oslofjord.

o Leppefisk
Leppefisk er en gruppe fisk som er tallrik langs kysten av Skagerrak og for tiden har betydelig

kommersiell verdi grunnet bruken av levende leppefisk til avlusning av laks i oppdrettsanlegg.

Det er fire arter, bergnebb, grønngylt, berggylt og gressgylt, som opptrer i større antall langs

Skagerrakkysten. I tillegg finnes rødnebb/ blåstål og brungylt. Rødnebb og blåstål var noe mer

tallrik langs Skagerrakkysten tidligere, og har etter 1990 nesten vært fraværende i strandnota.

Gjennomsnitt av bergnebb og grønngylt fanget i strandnot i Vrengen og ved Hvaler siden

1945 er vist i Figur 30. Figuren viser sammenslått gjennomsnitt for de  2  områdene, som begge

ligger utenfor nasjonalparken, men på hver sin side. Figur 30 viser også gjennomsnittlige data

for hele kysten av Skagerrak for sammenligningens skyld.
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Figur 30. Mengde av de mest tallrike leppefiskene grønngylt (øverst) og bergnebb (nederst) i

strandnot fra 1945 og frem til og med 2014i område Vrengen og Hvaler. De blå punktene er

gjennomsnittlig indeks for mengde av fisk for trekkene gjort i de to områdene. Den røde

linjen er en fem års glattet trendlinje for punktene. Den grå, tykke linjen er tilsvarende

trendlinje når alle stasjonene som er tatt i Skagerrak er inkludert. Den svarte horisontale linjen

er langtidsgj ennomsnittet for områdene Vrengen og Hvaler mens den grønne linjen er 10% av

langtidsgjennomsnittet.

Grønngylt opptrådte kun i små mengder før den begynte å øke i antall fra 1970i hele

Skagerrak (Figur 30). For Vrengen/Hvaler synes denne økningen å ha vært enda tydeligere.

Økt forekomst av grønngylt skyldes mest sannsynlig økende temperaturer i Skagerrak.

Bergnebb har holdt seg på et ganske stabilt nivå siden 1945 (Figur 30). Det er foreløpig lite

grunnlag for å si at den mulige nedgangen for disse to artene i dette område de siste årene

skyldes noe annet enn naturlig variasj on. Leppefisk beveger seg imidlertid lite, og kan bli

overfisket helt lokalt i forhold til mer mobile arter.



6.3 Sjørret og Færder nasjonalpark

Sjøørret er vanlig ørret  (Salmo trutta), som foretar beitevandringer ut  i  saltvann fra gyte- og
oppvekstområder i ferskvann  (Figur 31).  Langs Skagerrakkysten gyter sjøørreten ofte  i svært

små bekker, der hver bekk kan ha sin egen unike bestand (Knutsen m.fl.  2001).  Selve
gytingen foregår på høsten (oktober  -  desember). Eggene graves ned  i groper i  bekke-grusen
og yngelen klekker neste vår. Ørretungene lever typisk 1-2 år i bekken før de vandrer ut i
sjøen for første gang som smolt (Jonsson m.fl. 2001). Ørretens livshistorie er også svært
variabel og formes av de rådende miljøforhold. For eksempel finnes det  i mange  bekker små
stasjonære hannfisk som aldri vandrer ut  i  sjøen. Generelt kjennetegnes det marine miljøet
ved at det er god tilgang på mat og dermed gode vekstvilkår, men samtidig finnes mange
predatorer slik at sjansen for å overleve fram til gyting blir relativt liten.  I  bekken er
vekstvilkårene som regel dårligere, mens overlevelsen kan være høyere. Derfor finner man
ofte blandede bestander med en andel av vandrende fisk og en andel av stasjonær
bekkelevende fisk. Alder og størrelse ved kjønnsmodning varierer svært mye mellom
bestander og fra år til år; typisk gyter sjøørreten for første gang ved en alder av 2-4 år og 20-
40 cm  (Jonsson m.fl. 2001). Om den overlever kan den gyte flere år etter hverandre.
Sammenliknet med laksen (Salma  salar), som foretar vandringer langt til havs, er sjøørreten
mer knyttet til kystnære områder.

På våren beiter ørreten ofte på børstemark  i  grunne bløtbunnsområder, mens fisk blir et
viktigere byttedyr om sommeren og høsten (Knutsen m.fl. 2004b). Da kan ørreten trekke mer
utover i skjærgården og finnes over tareskog, ålegressenger og rundt strømfylte sund og nes.
Generelt beiter små sjøørret mye på invertebrater i grunne, beskyttede farvann, mens stor ørret
i større grad beiter på fisk i åpne vannmasser (Knutsen m.fl. 2004b).  I  Skagerrak kan ørreten
også oppholde seg ute i sjøen store deler av vinteren, etter at høstens gyting er unnagjort.  I

denne perioden fortsetter fisken å beite på både krepsdyr, insekter, børstemark og fisk
(Knutsen m.fl. 2004b). Mesteparten av veksten foregår likevel i sommerhalvåret.  I  løpet av en
sesong i sjøen kan fisken vokse minst 20 cm (Olsen m.fl.  2006).  Sjøørret er et ettertraktet
bytte for mange fritidsfiskere. Den fanges gjerne på flue, sluk eller dorg. Fiske med garn eller
not er ikke tillatt i Skagerrak. For krokfiske gjelder et minstemål på  35  cm.

6.3.1  Viktig ressurs

Sjøørret er en biologisk ressurs med rekreasjonsverdi for en stor del av landets befolkning.
Likevel har den ikke på langt nær blitt tillagt samme vekt som laks innen forskning og
forvaltning. Sjøørretfangstene er nær halvert på Vestlandet og i  Midt-Norge de siste 5-årene.
Tilstanden for sjøørret på Skagerrakkysten-Oslofj orden er imidlertid betydelig bedre, i et
område uten oppdrettsvirksomhet. Dermed mangler den største trusselen som påvirker
bestandene i resten av Norge. Potensialet for å bedre forholdene for sjøørret er i dag store på
hele Skagerrakkysten.
Gode forekomster av sjøørret kan tenkes utnyttet av en reiselivsnæring som er i utvikling.
Imidlertid har man så langt kun i begrenset grad sett på mulighetene som ligger ”utenfor
stuedøra” til å gi besøkende en solid dose sterke, lokale naturopplevelser. Sportsfiske er den
fritidsaktiviteten som engasjerer flest nordmenn i Skandinavia. Våre nordiske naboer har i
løpet av en 20 års periode også klart å utvikle arbeidsplasser i stor skala innen
sportsfiskesegmentet (eks. Fyn og Bomholm), og vi har den samme mulighet her hos oss.

Sjøørret er i dag kanskje den viktigste sportsfisken i Vestfold. Interessen for å drive
sportsfiske etter sjøørret har økt forrnidabelt de siste 20-årene  .  Det er svært mange unge som
driver et aktivt fiske etter sjøørret og interessen er stor i mange ungdomsutvalg i Jeger og



Fiskerforeningene i Vestfold. Man kan fiske sj øøiret hele året i sjøen og langs hele kysten av

Vestfold. Mange mener i dag at Oslofjorden er ”Norges beste fiskevann ” sitat hjemmeside

Vestfold Jeger og Fisk.

6.3.2  Kjente og mindre kjente vassdrag

Vestfoldkysten har en mosaikk av små kystvassdrag som hvert enkelt bidrar til en stor

produksjon av sjøørret. I løpet av de siste årene har ”Sjøørretprosj ektet i Vestfold” arbeidet

systematisk for å bedre forholdene for sjøørret i gytebekkene, noe som har gitt gode resultater.

Sjøørretprosj ektet har til nå registrert ca 120 sjøørretførende vassdrag i Vestfold. Noen av

dem er kartlagt biologisk, men enda er det mange vi foreløpig vet lite om. En oversikt over

sjøørretførende vassdrag i hele Vestfold vil nå bli utarbeidet i regi av NJFF Vestfold og

Fylkesmannen i Vestfold i forbindelse med ”Sjøørretprosjektet i Vestfold”. Vi får opplyst at

denne statusrapporten skal ferdigstilles tidlig i 2015. Denne oversikten vil kunne brukes som

viktig grunnlagsinforrnasjon i det videre arbeidet.

For Færder nasjonalpark bør det nevnes at bevaring av gytebekkene, som ligger på landsiden

av nasjonalparkområdet, er en forutsetning for opprettholdelse av gode, høstbare

sjøørretbestander i dette området av Vestfold.
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Figur 31. Et utvalg av de største sjøørretførende kystvassdragene i Vestfold i nærområdet til

Færder nasjonalpark (blå streker). Figuren viser også de viktige naturtypene ålegressamfunn,

skjellsand og stortare.

Det har vært en økning i sportsfisket etter sjøørret i sjøen de senere år, og er sjøørreten på

Skagerrakkysten er fortsatt utsatt for en rekke påvirkninger som hindrer bestandene i å øke til

sitt naturlige nivå. På samme måte som i andre regioner, har sjøørretbekkene i Vestfold vært



utsatt for inngrep i form av kanalisering, bekkelukkinger, forurensning og annen menneskelig

påvirkning. Dette har ført til at antall sjøørretbekker og lengden sj øørretførende

bekkestrekning er kraftig redusert. Men det er i dag en økende interesse blant lokalbefolkning,

grunneiere og forvaltningen til å gjennomføre tiltak for å bedre forholdene for sjøørret i

Vestfold.

6.3.3 Bestanden klarer seg godt

På tross at bestanden av sjøørret har vært og er under et stort press fra flere hold viser

undersøkelser utført av Havforskningsinstituttet med strandnot i Vrengen og Hvaler, på hver

sin side av Færder nasjonalpark at sj øørretbestandene har vært økende siden midt på  1990-
taller og nå er i god forfatning (Figur 32). Sjøørret har hatt en generell økning på Skagerrak i

perioden etter krigen og antallet ligger nå godt over langtidsgj ennomsnittet.
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Figur 32. Mengde av sjøørret i strandnot fra 1945 og frem til og med  2014  i område Vrengen

og Hvaler. De blå punktene er gjennomsnittlig antall fisk for trekkene gjort i de to områdene.

Den røde linjen er en fem års glattet trendlinje for punktene. Den grå tykke linjen er

tilsvarende trendlinje når alle stasjonene som er tatti Skagerrak er inkludert. Den svarte

horisontale linjen er langtidsgjennomsnittet for områdene Vrengen og Hvaler, og den grønne

linjen er 10% av langtidsgjennomsnittet.

Havforskningsinstituttet har fulgt utviklingen av sjøørretbestanden i Skagerrak siden  1930-
tallet, gjennom årlige strandnotundersøkelser i ørretens beiteområder ute i sjøen. Disse

undersøkelsene indikerer at bestanden var på et svært lavt nivå på 1970-tallet, men at den har

kommet seg betraktelig siden da og nå er på et relativt høyt nivå (Figur 32). Dette kan henge

sammen med at sur nedbør for noen tiår siden slo ut mange av bestandene (Knutsen m.fl.



200la), og at endel av gytebekkene nå har blitt restaurert for å sikre ørreten gode gyte- og

oppvekstforhold. Det kan også være at klima spiller en rolle (Rogers m.fl. 201 l). Vannet i

Skagerrak har blitt varmere de siste tiårene (se Figur 8), noe som kan gi ørreten bedre

vekstforhold og overlevelse (Kallio-Nyberg m.fl. 2007).

Oppvekstforholdene for sjøørret innenfor Færder nasjonalpark er svært gode med store arealer

med saltholdighet som sjøørreten trives i og med naturtyper som gir god mattilgang, som

ålegrasenger og bløtbunn, konferer kartlegging av naturtyper utført av NIVA (Rinde og

Norlin 2012).

6.3.4 Videre arbeid med sjøørret i Vestfold.

Arbeidet med ”Sjøørretprosjektet i Vestfold” har gitt gode resultater. I forbindelse med

arbeidet som nå utføres, som følge av EUs Vannrammedirektivet, får vi fra Fylkesmannen i

Vestfold opplyst at det er et mål at sjøørretvassdragene, som er registrert, blir kartlagt

fullverdig. Dersom sjøørretvassdragene deretter restaureres med siktemål å øke produksjonen,

vil bestanden av sjøørret i Vestfold kunne forbedres betydelig. I kystfarvannet utenfor

vassdragene i Vestfold finnes et rikt næringsgrunnlag for sj øørreten, innenfor det varierte

naturrniljøet i Færder nasjonalpark. Forholdene ligger med andre ord meget godt til rette for

en kraftig økning av sjøørretbestandene i Færder nasjonalpark. Når det skal lages

forvaltningsmål for Færder nasjonalpark vil vi trekke frem mulighetene for å bruke sjøørret

som én målart i dette arbeidet. En målsetting om f. eks. å øke fritidsfiskemulighetene for

sjøørret for allmennheten innenfor Færder nasjonalpark kan være en mulighet. Konkret kan

det å doble den høstbare bestanden av sjøørret være et eksempel på forvaltningsmål for

arbeidet. Vi mener det kan være naturlig å bruke Færder nasjonalpark som nasjonal pilot for

fullverdig restaurering av sjøørretvassdrag i et kystavsnitt med stor befolkning og sterkt press

på naturgrunnlaget. Vi har vært i kontakt med Vestfold Jeger og Fisk som utrykker stor

interesse for å være med i et slikt felles arbeid.

6.3.5 Genetisk karakterisering

Nye genetiske metoder gir nå helt nye muligheter for presis forvaltning av lokale

fiskebestander. Havforskningsinstituttet vil anbefale Nasj onalparkstyret å gjennomføre en

genetisk studie på sjøørretførende vassdrag i området. Undersøkelser har tidligere vist at hvert

sjøørretvassdrag har sine egne populasjoner av sjøørret (Knutsen m.fl. 2001). Hvis man derfor

gjennomfører en genetisk karakterisering/ baselinestudie i Vestfold innen et utvalg av de

største sjøørretvassdragene, vil man ved å analysere sportsfiskefangster av sjøørret i sjø kunne

se hvilke vassdrag som denne ørreten er produsert i og dermed si noe om hvilken elv som gir

det største bidraget når det gjelder høstbar bestand. Analysene vil også kunne avdekke hvor

mange sjøørret som gyter i de ulike vassdragene (effektivt antall foreldre), og dermed hvilke

vassdrag som er mest robuste for endringer/påvirkninger. En sideeffekt ved analysene kan bli

at en dermed finner ut hvilke vassdrag som ikke bidrar mye, og kan gjøre tiltak i disse. Dette

er svært motiverende både for restaureringsarbeidet og vil motivere for videre arbeid både i

ferskvann og i sjø.



1.4  Hummer  i Vestfold

Havforskningsinstituttet har etablert et samarbeid med en del fritidsfiskere langs kysten, som

rapporterer sine fangster via en ”hummerdagbok”. I hummerdagboka føres det informasjon

om fangst og innsats for hver gang teinene blir trukket. Hummerdagboken gir derfor en bedre

oppløsning i dataene enn de som blir samlet inn fra yrkesfiskerne, og det gir mulighet til å

følge eventuelle variasjoner i fangstene gjennom sesongen. Hummerdagbøkene startet i
hovedsak opp i 2008. Dagbøkene har en oppløsning på kommunenivå og kan benyttes for å

følge med på hummerbestandens utvikling i ulike regioner. Figur  33  viser fangstraten

(hummer per teine per døgn) for Østfold, Vestfold og Telemark i perioden 2008 til 2013.

Innsamling av data via hummerdagbøker vil fortsette i årene som kommer. Det er også

muligheter til å hente ut mer detalj ert data i samarbeid med fritidsfiskere. Dette har blitt gjort i

Tvedestrand og Lindesnes, der fiskerne fyller ut i kart hvor teinene står. Samarbeid med

brukere for å samle inn data (Citizen science) er en kostnadseffektiv måte å samle inn data på.

I tillegg øker dette dialogen og forståelsen mellom brukere, forvaltning og forskning.

Fritidsfisket dominerer hummerfisket i Vestfold. I 2010 var 75 % av teinene eid av

fritidsfiskere i Vestfold og Østfold. Andelen fritidsfiske ser ut til å øke, da 79 % av teinene

tilhørte fritidsfiskere i 2013. I perioden 2010 til 2013 har det vært en betydelig økning i antall

teiner. Dette er nå under videre analyse.

n Østfold w  Vestfold Telemark

   
Figur 33. Hummer per teine per døgn for de første 10 dager av hummerfisket i Østfold,

Vestfold og Telemark i perioden 2008 til 2013.

6.5 Fritidsfisket av sjøkreps

Teinefisket etter sjøkreps har økt betydelig de siste årene, ikke minst som fritidsfiske. Fisket i

Skagerrak foregår i hovedsak på bløtbunn mellom 50 og 100 meter. Fisket foregår hele året,

men det er høyest aktivitet fra april til oktober. Spesielt i årene 2008-2009 var det en betydelig

økning i denne aktiviteten (Figur 34). Havforskningsinstituttet har i perioden 2012-2014

deltatt i INTERREG-prosj ektet ”Bærekraftig sjøkrepsfiske i Skagerrak og Kattegat” sammen

med danske og svenske forskere. I dette prosjektet ble det etablert et samarbeid med

fritidsfiskere langs Skagerrakkysten som i 2 år rapporterte inn sine fangster. Dette har gitt et

grunnlag for å kunne følge bestandsutviklingen i årene som kommer, men dataene er fortsatt



under analyse. Det er forventet at det foregår et teinefiske etter sjøkreps også innenfor Færder

Nasjonalpark, men dette er på nåværende tidspunkt ikke særskilt kartlagt.
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Figur 34. Kumulativ økning i deltakelse i fritidsfiske etter sjøkreps blant et utvalg

hummerfiskere.



VEDLEGG 16: FARTSGRENSER  I  SKJÆRGÃRDEN
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VEDLEGG 17: SJØØRRETBEKKER I
NASJONALPARKENS NÆRQMRÅDE
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VEDLEGG 18: VIKTIGE BEGREPER  I

FORVALTNINGSPLANEN



Viktige begreper  i  forvaltningsplanen

Nedenfor følger definisjoner av noen viktige begreper i forvaltningsplanen:

Forvaltningsmål er et samlebegrep for alle målsettinger knyttet til et verneområde. Disse
kan være knyttet til verneverdier som landskap, kulturminner, biologisk mangfold og
naturtyper, og til brukerinteresser som landbruk, friluftsliv og reiseliv.

Bevaringsmål er en presisering av forvaltningsmàl knyttet til naturkvaliteter og definerer den
tilstanden en ønsker en naturkvalitet i verneområdet skal ha. Bevaringsmål skal være
målbare. Det vil si at de skal presiseres gjennom mål for f. eks. areal, forekomster av
bestemte arter, ønskede strukturer (f. eks. maksimalt innslag av busker og trær i en
strandeng) eller prosesser (f. eks. årviss hekking av sjøfugl). Ti/standsvariabler betegner de
egenskaper ved naturkvaliteten som bevaringsmålet er rettet mot, mens tilstandsklassen
forteller om forekomsten er i god, middels eller dårlig tilstand i forhold til målet.

Naturkvaliteter er naturtyper, arter, geologi og landskap som skal bevares eller fremmes i et
verneområde. Et verneområde kan ha en eller flere naturkvaliteter som det er særlig viktig å
ta vare på. Naturkvalitetene framgår gjerne direkte av det overordnede verneformålet. I
tillegg kan det være nødvendig å definere naturkvaliteter ut over verneformålet, f. eks der
verneformålene er for generelle og vage med tanke på naturkvalitetene, eller der ny
kunnskap har kommet til.

Naturtyper. En naturtype er en ensartet, avgrenset enhet i naturen som omfatter alt plante-
og dyreliv og de miljøfaktorene som virker på dette. Hovednaturtypene omfatter blant annet
skog, myr, fjell, ferskvann/våtmark, kulturlandskap og havstrand/kyst. Innenfor disse er det
definert en rekke undertyper, hvorav omkring 50 er gitt høy prioritet for kartlegging og
forvaltning. Eksempler er rik edellauvskog, store gamle trær, strandeng/strandsump og
naturbeitemark.

Økologisk tilstand omfatter status og utvikling av funksjoner, struktur og produktivitet i en
naturtypelokalitet, sett i Iys av de faktorer som påvirker lokaliteten.

Rødlistearter. Norsk rødliste er en oversikt over plante- og dyrearter i Norge som er truet av
utryddelse, utsatt for betydelig reduksjon, er naturlig sjeldne eller ufullstendig kjent. Rødlisten
utarbeides av Artsdatabanken. Rødlistekategoriene er Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN),
Sårbar (VU), Nærtruet (NT) og Datamangel (DD), itillegg til antatt utdødde arter. Arter
innenfor de tre første kategoriene betegnes som truede.

Svartelistearter. Norsk svarteliste er en oversikt over fremmede plante- og dyrearter i
Norge, med økologiske risikovurderinger for et utvalg av artene. Svartelisten utarbeides av
Artsdatabanken og omfatter kategoriene Høy risiko, Ukjent risiko (manglende kunnskap) og
Lav risiko.

Kulturkvaliteter er kulturminner, kulturmiljøer og andre spor av menneskelig aktivitet i
kulturlandskapet. Begrepet brukes fortrinnsvis om spor og påvirkninger som vurderes som
positive for landskapet, og for forståelsen av kulturlandskapets innhold og dybde. Flere av
påvirkningene viser seg gjennom verdifulle kulturbetingede naturtyper, som vitner om det
nære samspillet mellom natur og mennesker gjennom tidene.

Skjøtselsplaner retter seg konkret mot natur- og kulturkvalitetene som finnes i området og
setter bevaringsmål for disse (dersom det ikke er gjort i forvaltningsplanen). De beskriver



også hvilke tiltak som er nødvendige for å bevare kvalitetene, og hvordan disse skal
gjennomføres. Skjøtselsplaner er nærmere gjennomgått i planens kapittel 4.


