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Vi vil høre din mening
om nasjonalparken!
Fylkesmannen i Vestfold har på oppdrag fra
Miljøverndepartementet startet en prosess som skal
føre fram til at vi får en nasjonalpark i skjærgården
utenfor Nøtterøy og Tjøme, og på Tjømes syd- og
sydvestside. Nå inviterer vi deg til å si din mening
om hvordan området skal brukes i framtiden. Enten
du er grunneier, fisker, båtentusiast, naturverner,
interessert i kulturminner eller benytter området til
turer og friluftsliv, ønsker vi å høre hva du mener. Du
vil også få ny mulighet til å si din mening om selve
verneforslaget når det kommer på høring i desember
2012.
Nasjonalparken skal verne verdifull natur,
kulturminner og kulturlandskap. Samtidig skal
området brukes av grunneiere, hytteeiere, bønder,
fiskere, turister og friluftsinteresserte. Det kan være
krevende å finne den rette balansen.
Det  skal lages en verneforskrift for nasjonalparken i
Vestfold, og denne forskriften vil bli  avgjørende for
hvordan området brukes og vernes i framtiden.
Vi ønsker å høre din mening, blant annet om disse
spørsmålene:

•
•
•
•

Lek i fjæra, Hvasser syd. ©Foto: Birgit Brosø

Hvor skal grensene for nasjonalparken gå?
Hva skal være forbudt, hva skal være tillatt?
Bruker du området på en spesiell måte, og ønsker å fortsette med det?
Kjenner du til spesielle naturverdier eller kulturminner i området?

Dette dokumentet forklarer blant annet hva som er hensikten med å etablere en nasjonalpark, hvilke
konsekvenser det vil få, og hva som må gjøres før Kongen i statsråd kan vedta nasjonalparken. Du finner også
kart som viser foreløpig forslag til avgrensning av nasjonalparken, hvor også utredningsområder er vist.
Hvis du har spørsmål om noe av dette, kan du kontakte Fylkesmannen i Vestfold.
Du kan sende dine kommentarer  i brev eller e-post til:
Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Telefon: 33 37 10 00
E-post: fmvepostmottak@fylkesmannen.no
Frist: 1. juli 2012.

Takk for ditt engasjement!
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Kløvningen syd. ©Foto: Birgit Brosø

1. Melding om oppstart av verneplanarbeid
og vest, og ut til fylkesgrensen mot Østfold. Det skal
også vurderes å utvide området mot sør og sørvest,
det vil si landarealer ved Verdens Ende, Skåetangen
og Moutmarka i Tjøme kommune, og øyer som er i
offentlig eie.

Fylkesmannen i Vestfold kunngjør med dette
at arbeidet med verneplan for en nasjonalpark
i Vestfold starter opp. Det vil bli satt i gang et
utredningsarbeid med sikte på å fremme forslag om
nasjonalpark etter naturmangfoldloven. Området
som skal vurderes, er øyer og sjøområder øst for
Nøtterøy og Tjøme, samt områder på Tjømes sydog sydvestside med utenforliggende sjøområder, se
kart på side 4 og 5.

Fylkesmannen har avgrenset utredningsområdene
i sjø og utvidelsene av landarealene på bakgrunn
av samtaler med kommunene, og en foreløpig
vurdering av eksisterende verneverdier og inngrep.
Dette er ikke et forslag til vernegrense, men innenfor
denne grensen skal det gjennomføres undersøkelser
for å få en grundig kartlegging av naturverdier og
brukerinteresser.

Området ble i 2006 for en stor del vernet som
landskapsvernområde. Landskapsvernområdet
omslutter et tjuetalls naturreservater, som er
opprettet særlig av hensyn til sjøfuglene. Disse vil
inngå i nasjonalparken. Området er registrert som
et utvalgt kulturlandskap, som er de mest verdifulle
kulturlandskapene vi har i Norge.

Fylkesmannen legger opp til en bred lokal
medvirkning i planprosessen. Det er etablert
en prosjektorganisasjon med deltagelse fra
kommuner, fylkeskommune, Oslofjordens Friluftsråd,
organisasjonen Ytre Oslofjord, grunneiere, landbruk
og fiskeri. Gjennom informasjon direkte og gjennom
media, åpne møter, dialogmøter og befaringer,
ønsker vi å oppmuntre til deltakelse.

En del av plan- og utredningsarbeidet er å vurdere
hvor stor nasjonalparken skal være. Parken kan
bli større enn verneområdene som finnes i dag.
Områdene som det kan bli aktuelt å ta med i
parken, er vist som utredningsområder i kartene
på side 4 og 5 er. Det er særlig aktuelt å ta med
større sjøområder ut til kommunegrensene i nord
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1.1 Hensikten med vern

Formålet med å opprette en nasjonalpark er
gitt i naturmangfoldlovens paragraf 35: «Som
nasjonalpark kan vernes større naturområder som
inneholder særegne eller representative økosystem
eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep.
I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av
naturmiljø og kulturminner finne sted, med mindre
slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta
verneformålet. Forskriften skal verne landskapet med
planter, dyr, geologiske forekomster og kulturminner
mot utbygging, anlegg, forurensning og annen
aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre
en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i
samsvar med friluftslovens regler er tillatt…»

Store Færder. ©Foto: Birgit Brosø

1.2 Konsekvenser av vernet

Oslofjordområdet har landets største artsmangfold
og en rik forekomst av mange naturtyper. Det skyldes
et varmt klima, flere kalkrike bergarter og næringsrikt
jordsmonn.  Skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjømes
østside er unik. Øyene er for det meste uten større
inngrep, har et rikt fugleliv og en spesiell botanikk.
Området har også en særegen geologi og et verdifullt
kulturlandskap, og er av stor verdi for friluftslivet.
Sjøområdene har tradisjonelt vært brukt til yrkesfiske
og fritidsfiske, og er en viktig del av kystkulturen.
Sjøområdene har store naturverdier, og vi har behov
for bedre kunnskap om det marine miljøet. Det
er et klart mål å sikre langsiktig vern av natur- og
kulturverdiene på land og i sjø, og legge til rette for
kunnskapsformidling, undervisning og forskning.

Etter konsekvensutredningsforskriftens paragraf
2 h skal «planer for nasjonalparker og andre
verneområder større enn 500 km2, eller større
enn 250 km2 dersom planene fører til en vesentlig
endring i dagens bruk, alltid behandles etter
konsekvensutredningsforskriften.»
Det er ennå ikke avklart hvor stor nasjonalparken
blir, men  den vil bli vesentlig mindre enn 500
kvadratkilometer.  Det er mest sannsynlig at
nasjonalparken blir på mellom 150 og 300
kvadratkilometer, det aller meste som sjøareal.
Det er altså ingen direkte sammenheng mellom
utredningsområdene vist på oversiktskartet, og
nasjonalparkens endelige størrelse. Det avgjørende
er hva de faglige utredningene vil vise. Uansett er
det fylkesmannens oppfatning at restriksjonsnivået
innenfor nasjonalparken ikke vil føre til vesentlig
endring av dagens bruk, verken for primærnæringer,
turisme eller andre samfunnsinteresser. Det betyr at
verneplanen for nasjonalpark i Vestfold ikke utløser
krav om konsekvensutredning. Det vil likevel bli
gjennomført flere faglige utredninger i tråd med
kravet til kunnskapsgrunnlag i forvaltningsloven
paragraf 17 og naturmangfoldlovens
paragraf 8 og 46.

Hui. ©Foto: Birgit Brosø

En nasjonalpark kan gi flere positive effekter, som
beskrevet under punkt 1.1. Det blir en helhetlig
forvaltning av natur- og kulturverdiene, og ansvaret
legges til et valgt områdestyre med politiske
representanter fra Nøtterøy og Tjøme kommuner
og Vestfold fylkeskommune. Vi kan forvente økte
ressurser til forvaltning, naturveiledning og tilsyn, og
et informasjonssenter. Endret vernestatus vil også
kunne bidra til å øke aktsomheten og beredskapen i
oljevern og skipsfart. Det kan åpnes nye muligheter

Et annet mål med nasjonalparken er å øke områdets
status, slik at det kan utvikles til å bli en merkevare
for Vestfold, og bidra til økt friluftsliv, turisme og
verdiskaping. De to berørte kommunene, Nøtterøy
og Tjøme, ønsker nasjonalparken velkommen. Vi
ser også at endret status for området kan bidra til å
styrke beredskapen, særlig når det gjelder oljeutslipp
og skipsulykker.
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for verdiskaping og næringsutvikling, blant annet
innen reiseliv.
Når det gjelder forventet restriksjonsnivå
innenfor nasjonalparken, er det viktig å være
klar over at hoveddelen av området i dag
reguleres av vernebestemmelsene i OrmøFærder landskapsvernområde og en rekke
naturreservater. Verneformålet for Ormø-Færder
landskapsvernområde er særlig å ivareta naturog kulturlandskapet. I tillegg er det en særskilt
beskyttelse av plante- og dyrelivet i avgrensede
områder. Hvis området får status som nasjonalpark,
vil verneforskriften ta sikte på å beskytte landskapet,
naturmangfold og kulturminner som sådan, og ikke
bare naturmangfold og kulturminner som preger
landskapet. Mange av vernebestemmelsene i OrmøFærder landskapsvernområde vil trolig bli videreført i
nasjonalparken.

Søndre Årø. ©Foto: Birgit Brosø

Når det gjelder nye bygninger, veier, tiltak, anlegg
og så videre, er dagens forvaltningsregime i
verneområdet strengt, både som følge av gjeldende
vernebestemmelser og statlige planretningslinjer
for Oslofjorden. Hovedregelen er at slike nye
tiltak ikke er tillatt, og krever en dispensasjon
fra verneforskriften hvis det skal gjennomføres.
Vanlig vedlikehold som ikke fører til bruksendring,
er kurant. Det samme gjelder drift og skjøtsel av
landbruksarealer i områder der hvor kulturlandskapet
skal ivaretas. Her vil inngjerding for husdyr i samsvar
med fastsatt forvaltningsplan også tillates.

Nasjonalparken skal ikke være til hinder for vanlig
vedlikehold av eksisterende bygninger, brygger
og andre typer anlegg innenfor verneområdet.
Samfunnsmessig infrastruktur skal opprettholdes.
Dagens bruk av området til friluftsliv, båtturisme,
jakt, fiske og landbruk vil ikke bli særlig endret
som følge av nasjonalparken. Det må forventes
begrensninger på skogbruk som ikke har basis i
forvaltningsplanen eller i grunneiers behov for ved.
Sjøområder og sjøbunnen vil inngå i nasjonalparken,
og vern av marine naturverdier er derfor aktuelt. Fisk
og andre marine ressurser vil fortsatt bli forvaltet
etter havressursloven og andre lover som gjelder
saltvannsfiske. Det er aktuelt med restriksjoner på
oppdrett i sjø, herunder fiskeoppdrett, skjelldyrking,
havbeite og så videre. Det vil bli vurdert å skjerpe inn
på muligheten for inngrep i sjøbunnen for eksempel
mudring, dumping, sandpåfylling og bøyelegging av
båter utenom eksisterende brygger.

1.4 Forvaltning av verneområder

Det er vanlig at staten ved Fylkesmannen forvalter
verneområder som er opprettet i medhold av
naturmangfoldloven. For nasjonalparker er
ordningen noe annerledes. Trolig vil et områdestyre
med politisk oppnevnte representanter for Nøtterøy
og Tjøme kommuner og fra Vestfold fylkeskommune,
få forvaltningsansvaret. Det vil bli ansatt en
nasjonalparkforvalter som skal bistå områdestyret.
Ormø-Færder landskapsvernområde forvaltes i
dag av kommunene innenfor deres respektive
kommunegrenser.

1.3 Grunneieres råderett i en nasjonalpark

Vern etter naturmangfoldloven innebærer ikke at
grunneiere mister eiendomsretten, men det kan
innebære innskrenkninger i råderetten. Det er
likevel viktig å være klar over at råderetten allerede
regulert i den største delen av området som kan bli
nasjonalpark. Likevel kan en nasjonalpark bety økte
restriksjoner i forhold til næringsmessig skogsdrift
som ikke er forankret i forvaltningsplanen eller
grunneiers behov for ved til eget bruk.

Statens naturoppsyn har ansvaret for oppsyn
og skjøtsel i verneområdene, i dialog med
forvaltningsmyndigheten. Oppsyn og skjøtsel
forankres gjennom en forvaltningsplan. Et utkast
til forvaltningsplanen vil bli utarbeidet og sendt på
høring sammen med verneforslaget.
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Sandø nord. ©Foto: Birgit Brosø

1.5 Organisering av arbeidet
- fremdriftsplan

Fylkesmannen i Vestfold er ansvarlig for å utarbeide
verneplanen og gjennomføre en høring, med
Direktoratet for naturforvaltning som oppdragsgiver.
For å sikre best mulig lokal forankring, kunnskapsinnhenting og bred deltagelse, er det etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe med representanter fra
Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold fylkeskommune, Oslofjorden friluftsråd, organisasjonen Ytre
Oslofjord, grunneiere, næringsliv, landbruk og fiskeri.
Det legges også opp til bred medvirkning fra grunneiere, lokale lag og foreninger og andre offentlige
etater gjennom møter og formell høring. Planarbeidet kunngjøres ved annonsering. Denne meldingen
sendes i brev til grunneiere, rettighetshavere,
organisasjoner, ulike brukerinteresser og berørte
offentlige myndigheter. Formell høring av selve
verneforslaget vil etter planen skje ved årsskiftet
(desember 2012 og januar 2013).
Viktige møter
I startfasen arrangeres et åpent møte kl 18.00
31. mai 2012 på Havna hotell, Tjøme, der alle
interesserte er velkomne. Senere i prosessen vil
det bli gjennomført fire dialogmøter med ulike
interessegrupper:
18. juni:
Grunneiere, rettighetshavere
August:
Naturvern- og friluftsinteresser
September:
Landbruk, næringsliv, turisme
Oktober:
Fiskeri
Forventet fremdrift
Mai 2012:
31. mai  2012:
Juni - okt. 2012:
Nov. - des. 2012:
Des. 2012 - jan. 2013:
Feb. 2013:
Feb. – juni 2013:
Juni 2013:

Utarbeiding av verneforslag og lokal høring
De innspillene som kommer i meldingsfasen ved
oppstarten av arbeidet, vil bli vurdert i forbindelse
med utarbeiding av verneforslaget. Når forslaget
er utarbeidet og faglig godkjent av Direktoratet for
naturforvaltning (DN), sender fylkesmannen det på
høring. Høringen blir kunngjort, og saksdokumentene
vil ligge til offentlig ettersyn i berørte kommuner
og hos fylkesmannen. Berørte grunneiere vil få
forslaget tilsendt, det samme vil organisasjoner og
myndigheter som fylkesmannen har hatt kontakt med
i forbindelse med arbeidet, samt landsomfattende
etater og organisasjoner.
Etter høringen vil fylkesmannen sende uttalelsene
som har kommet inn, til Direktoratet for naturforvaltning (DN), sammen med fylkesmannens
tilråding. Dokumentene blir også sendt de berørte
kommunene, grunneiere og rettighetshavere.
Sentral behandling og høring
DN gjør en vurdering av innspillene og av
fylkesmannens tilråding. Deretter sendes alle
uttalelsene og DNs tilråding til Miljøverndepartementet. Departementet vurderer verneforslagene,
uttalelsene og tilrådningen, og legger saken frem
for regjeringen. Et eventuelt vernevedtak skjer ved
kongelig resolusjon.

Kunngjøring og skriftlig melding om oppstart – høringsfrist 1. juli 2012
Åpent møte
Dialogmøter
Utarbeidelse av verneforslag og faglig godkjenning av DN
Lokal og sentral høring
Oversendelse av verneforslag til DN og Miljøverndepartementet
Sentrale avklaringer med berørte departementer/tilrettelegging kongelig resolusjon
Vedtak i regjeringen kongelig resolusjon
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1.6 Medvirkning og innspill

Fylkesmannen inviterer med dette alle interesserte til
å komme med innspill til verneplan for nasjonalpark
i Vestfold. Vi ønsker innspill på blant annet
naturverdier, interessante forekomster, brukernes
interesser og grensene for nasjonalparken i sjøen og
på land.

Frist for innspill er 1. juli 2012. Uttalelsene sendes
skriftlig til Fylkesmannen i Vestfold som brev
eller e-post. Du kan også finne informasjon om
verneplanarbeidet på Fylkesmannens hjemmeside.
Se postadresse og nettadresse på siste side.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli en ny høring når
et utkast til verneforslaget er ferdig.

2. Beskrivelse av området
aktivt gårdsbruk og skogarealer på dype løsmasser, til
nakne svaberg i ytterskjærgården der det kun finnes
litt vegetasjon i sprekker og forsenkninger.
Ytre Oslofjord har et såkalt suboseanisk klima. Det er
forholdsvis høye januartemperaturer og relativt lite
nedbør. Vegetasjonstidens lengde er 180-200 dager,
og antall solskinnstimer er høyt. Målestasjonene ved
verneområdet (Mågerø og Færder fyr) viser høyest
årsmiddeltemperatur og minst nedbør av stasjonene i
Vestfold.
Vinter i Moutmarka. ©Foto: Birgit Brosø

Det meste av skjærgården og sjøområdene øst for
den landfaste delen av Nøtterøy kommune og øst
og sør for den landfaste delen av Tjøme kommune,
inngår i den aktuelle nasjonalparken. I tillegg
legges det opp til at hoveddelen av Verdens Ende,
Skåetangen og Moutmarka og sjøområdene utenfor
mot vest i Tjøme kommune, tas inn i nasjonalparken,
slik det er vist i detaljkartet på side 5.
Vernet omfatter over 50 øyer og et stort antall
mindre holmer og skjær. Utredningsområdet er
ca. 28 kilometer fra nord til sør og 19 kilometer
fra øst til vest. En rekke sjøfuglreservater og andre
naturreservater inngår i nasjonalparken. Områder
som skal vurderes (utredningsområder) er vist på
oversiktskartet.
Berggrunnen er hovedsakelig monzonitt (for det
meste larvikitt), med unntak av øyene i nord, som
består av latitt (rombeporfyr). Landskapet er variert,
og spenner fra store øyer i innerskjærgården med

Færder fyr. ©Foto: Birgit Brosø

Området representerer det meste av bredden
innenfor den naturgeografiske regionen det tilhører
(Region 18: Den sydøstnorske og bohuslänske
kystskogregionen/Nasjonal region: Skagerrakkysten,
underregion Ytre Oslofjord). Slik sett er det en
typelokalitet for kystlandskap med nasjonal og
nordisk verdi. Området er nasjonalt viktig med
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hensyn til kvartærgeologi. Det er også botanisk viktig,
med forekomster av enkeltarter (rødlistearter) av
nasjonal betydning, og med vegetasjonssamfunn av
regional betydning. Området har insektforekomster
av nasjonal betydning og flere regionalt viktige
hekkeplasser for sjøfugl.

Verneområdet blir mye benyttet til båtliv, fritidsfiske
og annen rekreasjon, samt sjøbaserte næringer som
fiskeri og sjøfart. Mange av øyene er tilrettelagt for
friluftsliv, de fleste på et moderat nivå.

Rødlistearten hettemåke. ©Foto: Birgit Brosø

Det marine miljøet er mindre kjent, og vil bli bedre
utredet som del av verneplanen. Naturtyper i de
grunnere områder er bedre kjent, og her er det
betydelige forekomster av bløtbunnsområder og
ålegrasenger.
Området har et verdifullt og særpreget
kulturlandskap rikt på kulturminner, som inngår i de
nasjonale «utvalgte kulturlandskap av særlig verdi».  
Mange av de nå ubebodde øyene har hatt fast
bosetting og har synlige spor etter dette. Det drives
fortsatt landbruk på noen av øyene, men det er kun
ett gårdsbruk i drift. Utmarksbeiting foregår på en
rekke øyer. Bilveier finnes bare på de største øyene,
og da kun korte strekninger. Tolv av øyene har
fritidsbebyggelse.

Hummerfiske. ©Foto: Yngve Rakke

Nye tekniske inngrep som vesentlig kan endre eller
virke inn på landskapet, er den største trusselen
mot verneverdiene. Vernets hovedmål er derfor å
sikre området mot slike inngrep. Dette innebærer at
eksisterende bruk av området stort sett kan foregå
som før. En annen betydelig utfordring er gjengroing
av kulturlandskapet som følge av store endringer i
landbruket.

Barskog på Vestre Bolæren. ©Foto: Birgit Brosø

Beitedyr på Ildverket ©Foto: Hilde Marianne Lien
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3. Faglig utredningsprogram
Verneplanen for nasjonalparken i Vestfold utløser
ikke krav om konsekvensutredning etter forskriften.
Størrelsen på området og de forholdsvis små endringene i restriksjoner på bruk, tilsier ikke at det skal
gjøres en konsekvensutredning. Se også punkt 1.2.
Det er etablert et betydelig kunnskapsgrunnlag i
forbindelse med verneprosessen for Ormø - Færder
landskapsvernområde. Det vil komme direkte til nytte
i arbeidet med nasjonalparken.
Fylkesmannen vil likevel sette i verk følgende
tilleggsutredninger som grunnlag for verneforslaget,
med oppstart i mai-juni og avslutning i september
2012:
Marine naturkvaliteter
Dagens landskapsvernområde skal først og fremst
bevare landskapet og de verdifulle natur- og kulturkvalitetene det har. I en nasjonalpark er det større
forventninger til at også marine naturkvaliteter på
sjøbunnen blir vernet. Vannsøylens marine liv forutsettes forvaltet gjennom havressurslovgivningen, og
tas ikke inn i vernet.

Taskekrabbe. ©Foto: Yngve Rakke

Ålegrasenger og grunne bløtbunnsområder er
allerede kartlagt. Ut over dette mangler vi marint
kunnskapsgrunnlag. Dette skal skaffes gjennom
følgende faglige registreringer:

•
•
•
•

Sammenstilling av eksisterende kunnskap om
marine verneverdier ut over ålegrasenger og
grunne bløtbunnsområder
Modellering av sannsynlige forekomster av slike
verneverdier
Feltregistreringer av utvalgte forekomster
Sammenstilling av resultatene i et temakart for
marine verneverdier med angivelse av de ulike
marine naturtypene

Naturtyper
Ikke hele området er naturtypekartlagt, og det
er sterkt ønskelig med en best mulig oversikt når
området blir nasjonalpark. Det er derfor behov for
å supplere tidligere registreringer, men dette vil ikke
kunne skje i forkant av verneforslaget.
Sjøørett. ©Foto: Yngve Rakke

Det er ønskelig å få en oversikt over hvilke marine
naturkvaliteter som finnes eller forventes å finnes
på sjøbunnen, både innenfor dagens landskapsvernområde og i sjøområdene rundt dette (til kommunegrense mot Tønsberg i nord, mot fylkesgrensen mot
Østfold i øst, mot Tjømebåen i syd og kommunegrensen mot Sandefjord i vest). Sjøområdene er vist
som utredningsområder i oversiktskartet. Denne
kunnskapen vil være grunnlag for beslutninger både
om grensene for nasjonalparken og eventuelle
vernebestemmelser for marine naturkvaliteter.

Flyvesanddyner, Sandø nord. ©Foto: Birgit Brosø
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Geologiske naturkvaliteter
Området har store geologiske verneverdier, men det
mangler en systematisk oversikt over eksisterende
kunnskap. Det kan også være behov for nyregistreringer med sammenstilling av eksisterende kunnskap
om geologiske naturkvaliteter, supplerende registreringer og verdivurdering av de geologiske naturkvalitetene. Det er ennå uklart om dette kan skje i forkant
av verneforslaget.

Rødlistearten kubjelle, Sandø. ©Foto: Birgit Brosø

Registrerte rødlistearter
Det vil bli gjennomført en oppdatering av oversikten
over rødlistearter i forkant av verneforslaget.

Gravrøys, Vestre Bolæren. ©Foto: Birgit Brosø

Kulturminner
Området har kulturminner fra mange tidsperioder,
med ulik frednings- og vernestatus. Kulturminner finnes både på land og i sjø. Det er behov for
både nye registeringer og kontrollregistreringer, og
vurderinger av sårbarhet, skjøtselsbehov og tilrettelegging. Dette kan av ressursmessige grunner ikke
gjennomføres i forkant av verneforslaget.
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