Fylkesmannen i Østfold

Ytre Hvaler
nasjonalpark

Forslag til representanter i temagruppene etter møte i Rådgivende Utvalg 05.09.08
med forslag til organisasjoner eller miljøer som bør være med i tillegg til fylkesmannen:
•

friluftsliv og ferdsel:
kommunene Hvaler/Fredrikstad, Oslofjordens friluftsråd (OF ), Forum for natur og
friluftsliv (FNF), DNT Fredrikstad, grunneierrepresentant, Opplev Fredrikstad,
Båtforeningsrepresentant

•

skjøtsel av vegetasjon og sårbare naturtyper:
kommunene H/F, FNF v/ Østfold Botaniske Forening, grunneierrepresentanter
(bl.a husdyreiere/beitebrukere), OF

•

hytter og aktiviteter i tilknytning til disse:
Hvaler kommune, representanter for hytteeierne, grunneierrepresentant

•

kulturminner:
Hvaler kommune, fylkeskommunen, Kystmuseet Hvaler, Kystverket, OF

•

informasjon:
kommunene H/F (evt. v/ Opplev Fredrikstad), fylkeskommunen, Opplev
Fredrikstad, OF, fiskerirepresentant, FNF

Mandat for temagruppe Friluftsliv og ferdsel:
Temagruppen skal bidra i arbeidet med utkast til forvaltningsplan for Ytre Hvaler
nasjonalpark, og bidra til å avklare og ta stilling til hvordan ulike verne- og
brukerinteresser skal behandles i forhold til gruppens arbeidsområde. Temagruppene
skal legge til grunn de rammer som er gitt i verneforskriften slik det fremstår i
fylkesmannens tilråding til DN. Temagruppens arbeidsområde omfatter forhold knyttet
til friluftsliv og ferdsel. Ellers skal de:
•
•
•
•
•

•
•

Komme med forslag til tiltak for å ivareta verneformålet
Gi innspill til prosjektleder og de andre temagruppene
Rapportere til rådgivende utvalg
Bidra til samarbeid på tvers av tema
Medlemmene av gruppa skal gjennom sine organisasjoner/etater/kontakter
informere om gruppas arbeid. De skal også bringe aktuelle tema inn til
diskusjon i gruppa
Fylkesmannen er sekretær for utvalget
Fylkesmannen oppløser temagruppene når arbeidet anses for utført

Sammensetning
Hvaler kommunene: Eivind Børresen (skjærgårdstjenesten)
Fredrikstad kommunene: Tor Christiansen
Oslofjordens friluftsråd: Liv Marit Hansen (vara Morten Gluva)
Forum for natur og friluftsliv: Morten Viker
DNT Fredrikstad: Roar Hovde
Grunneierrepresentant: Trygve Lie
Opplev Fredrikstad: ikke kapasitet til å stille; prioriterer informasjonsgruppa
Båtforeningsrepresentant: Martin Bjørkholt eller Svenn Vatnaland

Mandat for temagruppe skjøtsel av vegetasjon og sårbare naturtyper:
Temagruppen skal bidra i arbeidet med utkast til forvaltningsplan for Ytre Hvaler
nasjonalpark, og bidra til å avklare og ta stilling til hvordan ulike verne- og
brukerinteresser skal behandles i forhold til gruppens arbeidsområde. Temagruppene
skal legge til grunn de rammer som er gitt i verneforskriften slik det fremstår i
fylkesmannens tilråding til DN. Temagruppens arbeidsområde omfatter forhold knyttet
til skjøtsel av vegetasjon og sårbare naturtyper. Ellers skal de:
•
•
•
•
•

•
•

Komme med forslag til tiltak for å ivareta verneformålet
Gi innspill til prosjektleder og de andre temagruppene
Temagruppen skal rapportere til rådgivende utvalg
Bidra til samarbeid på tvers av tema
Medlemmene av gruppa skal gjennom sine organisasjoner/etater/kontakter
informere om gruppas arbeid. De skal også bringe aktuelle tema inn til
diskusjon i gruppa
Fylkesmannen er sekretær for utvalget
Fylkesmannen oppløser temagruppene når arbeidet anses for utført

Sammensetning
Hvaler kommunene: Laila Kjølbo Rød
Fredrikstad kommunene: Tor Christiansen
Oslofjordens friluftsråd: Morten Gluva (skjærgårdstjenesten) (vara Liv Marit Hansen)
FNF v/ Østfold Botaniske Forening: Bjørn Petter Løfall
Grunneierrepresentanter: Hans Herman Utgård (Hvaler beitelag) og
Vidar Brenne (Hvaler Bondelag)

Mandat for temagruppe hytter og aktiviteter i tilknytning til disse:
Temagruppen skal bidra i arbeidet med utkast til forvaltningsplan for Ytre Hvaler
nasjonalpark, og bidra til å avklare og ta stilling til hvordan ulike verne- og
brukerinteresser skal behandles i forhold til gruppens arbeidsområde. Temagruppene
skal legge til grunn de rammer som er gitt i verneforskriften slik det fremstår i
fylkesmannens tilråding til DN. Temagruppens arbeidsområde omfatter forhold som
berører hytter og aktiviteter i tilknytning til disse. Ellers skal de:
•
•
•
•
•

•
•

Komme med forslag til tiltak for å ivareta verneformålet
Gi innspill til prosjektleder og de andre temagruppene
Temagruppen skal rapportere til rådgivende utvalg
Bidra til samarbeid på tvers av tema
Medlemmene av gruppa skal gjennom sine organisasjoner/etater/kontakter
informere om gruppas arbeid. De skal også bringe aktuelle tema inn til
diskusjon i gruppa
Fylkesmannen er sekretær for utvalget
Fylkesmannen oppløser temagruppene når arbeidet anses for utført

Sammensetning
Hvaler kommune: Anna Auganes
Representanter for hytteeierne: Torill Ottesen og Pål Nordheim
Grunneierrepresentant: Tore Mads Holte

Mandat for temagruppe kulturminner:
Temagruppen skal bidra i arbeidet med utkast til forvaltningsplan for Ytre Hvaler
nasjonalpark, og bidra til å avklare og ta stilling til hvordan ulike verne- og
brukerinteresser skal behandles i forhold til gruppens arbeidsområde. Temagruppene
skal legge til grunn de rammer som er gitt i verneforskriften slik det fremstår i
fylkesmannens tilråding til DN. Temagruppens arbeidsområde omfatter forhold som
berører kulturminner. Ellers skal de:
•
•
•
•
•

•
•

Komme med forslag til tiltak for å ivareta verneformålet
Gi innspill til prosjektleder og de andre temagruppene
Temagruppen skal rapportere til rådgivende utvalg
Bidra til samarbeid på tvers av tema
Medlemmene av gruppa skal gjennom sine organisasjoner/etater/kontakter
informere om gruppas arbeid. De skal også bringe aktuelle tema inn til
diskusjon i gruppa
Fylkesmannen er sekretær for utvalget
Fylkesmannen oppløser temagruppene når arbeidet anses for utført

Sammensetning
Hvaler kommune: Christine Stene
Østfold fylkeskommune: Linda Nordeide
Kystmuseet Hvaler: Morten Skadsem
Kystverket: Hilde Andresen
OF: Bente Godheim Eikås

Mandat for temagruppe informasjon:
Temagruppen skal bidra i arbeidet med utkast til forvaltningsplan for Ytre Hvaler
nasjonalpark, og bidra til å avklare og ta stilling til hvordan ulike verne- og
brukerinteresser skal behandles i forhold til gruppens arbeidsområde. Temagruppene
skal legge til grunn de rammer som er gitt i verneforskriften slik det fremstår i
fylkesmannens tilråding til DN. Temagruppens arbeidsområde omfatter forhold knyttet
til informasjon. Ellers skal de:
•
•
•
•
•

•
•

Komme med forslag til tiltak for å ivareta verneformålet
Gi innspill til prosjektleder og de andre temagruppene
Temagruppen skal rapportere til rådgivende utvalg
Bidra til samarbeid på tvers av tema
Medlemmene av gruppa skal gjennom sine organisasjoner/etater/kontakter
informere om gruppas arbeid. De skal også bringe aktuelle tema inn til
diskusjon i gruppa
Fylkesmannen er sekretær for utvalget
Fylkesmannen oppløser temagruppene når arbeidet anses for utført

Sammensetning:
kommunene H/F evt. v/ Opplev Fredrikstad
Østfold fylkeskommune: Fredrik Norland
Opplev Fredrikstad: Ann-Jorid Pedersen (vara Bente Kjenstad Jæger)
OF: Rune Svensson
Fiskerirepresentant: Jan Gunnarsen
FNF: Pål Bugge

I følge DNs forvaltningshåndbok skal forvaltningsplaner:
▬ presisere og utdype verneforskriften, både verneformålet og
enkeltbestemmelser
▬ dokumentere tilstand for natur, kulturmiljøer, kulturminner og brukerinteresser
▬ definere forvaltningsmål, herunder bevaringsmål, ut fra punktene over
▬ definere nødvendige og/eller ønskede tiltak
▬ gi en oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet
▬ gi retningslinjer for dispensasjonspraksis og bruk av området
▬ gi en oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet
▬ gi rutiner for behandling av saker etter verneforskriften
En forvaltningsplan kan videre inneholde en eller flere tiltaksplaner:
▬ Bruks- og driftsplan, dvs. en plan over rettshavernes bruk og/eller ulike
tilretteleggings- og informasjonstiltak.
▬ Skjøtselsplan
▬ Plan for overvåking og/eller forskning.

