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Høring av forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark
Bakgrunn
Ytre Hvaler nasjonalpark ble vedtatt i Statsråd 26.06.2009 (kgl.res). Dette er den første nasjonalparken
i Norge som omfatter kystlandskap og sjøarealer med vern av sjøbunnen. Den offisielle åpningen
9.09.2009 ble arrangert på Skjærhalden i Hvaler kommune sammen med åpningen av svenske
Kosterhavets nasjonalpark. Kunngjøring av oppstart av forvaltningsplanen ble sendt ut 9.03.2009.
Organiseringen og prosessen
Et rådgivende utvalg har bistått Fylkesmannen i arbeidet med forvaltningsplanen. Fem ulike
temagrupper har bidratt innenfor friluftsliv, skjøtsel av vegetasjonen, hytter, kulturminner og
informasjon. En referansegruppe med frivillige interesseorganisasjoner har deltatt med innspill under
arbeidet med forvaltningsplanen. Det har blitt arrangert to arbeidsseminarer for deler av den marine
forvaltningsplanen. I tillegg har Fylkesmannen mottatt innspill fra grunneiere og andre berørte parter
etter at kunngjøringen av oppstart ble offentliggjort (vedlegg 9 i forvaltningsplanen). Hver enkelt har
ikke fått skriftlig svar, men innspillene har blitt tatt opp til vurderinger gjennom prosessen. Vi
oppfordrer alle til å lese forvaltningsplanen spesielt under sine berørte tema.
Høringen
Forvaltningsplaner for nasjonalparker sendes normalt på en felles lokal og sentral høring for berørte
grunneiere, andre rettighetshavere, brukergrupper, lokale lag og foreninger, lokale myndigheter og
organisasjoner, i tillegg til direktorater og nasjonale organisasjoner. Fristen for høringen er satt til 2
måneder. Etter gjennomgang av uttalelsene vil forslag til forvaltningsplan sendes Direktoratet for
naturforvaltning for endelig godkjenning.
Hva ønsker vi tilbakemelding på i høringen?
Høringsdokumentet består av forvaltningsplanen og 11 vedlegg. Den hele versjonen av vedlegg 2 som
omfatter skjøtselssoner rundt hyttene sendes bare til hytteeierne, kommunene og enkelte
organisasjoner. Den fullstendige versjonen av vedlegg 6 som omfatter skjæregårdsbeiting på Hvaler
sendes ut til grunneiere med landbrukseiendom i nasjonalparken, Hvaler kommune og en del
offentlige instanser og organisasjoner.
Alle som er berørt eller har meninger om forvaltningsplanen er velkomne til å uttale seg.
Vi ber spesielt hytteeierne se hvordan vi foreslår å løse problematikken med skjøtsel av vegetasjonen
rundt hyttene (vedlegg 2), adkomst og skjøtsel av stier og kjøring fram til hyttene.
Når det gjelder friluftsliv ønsker vi tilbakemeldinger både fra brukerne og tilretteleggere (kommuner,
friluftsråd) på hvordan vi har lagt opp til at rutinene vedrørende søknader i dispensasjonssaker skal
fungere, om foreslått tilrettelegging vil tilfredsstille brukerne av friluftsinteressene, samt om
informasjonen i nasjonalparken. Se spesielt vedlegg 3, 4, 5 og 7.
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Fra grunneiere med landbrukseiendom ber vi i første rekke om innspill på delen som gjelder landbruk
med skjøtsel, beiting, gjerding og tilsyn av beitedyr, se vedlegg 6 ”Skjæregårdsbeiting på Hvaler”,
samt om motorferdsel, stier og informasjon.
Ferdsel på sjøen og brukerne av marine områder må forholde seg til spesielle restriksjoner (se vedlegg
5 og 8). Det må søkes tillatelser til forskjellig type bruk. Vi ber ulike brukergrupper/interesegrupper se
hvordan dette er foreslått løst bl.a. i forbindelse med bøyer og moringer, brygger, oppankring og bruk
av flerårige tillatelser.
Når det gjelder naturverdiene på land og i marine områder, ber vi spesielt faginstitusjoner,
organisasjoner, etater og foreninger komme med innspill på om bl.a. overvåkingsdelen og restriksjoner
i forhold til naturverdier og naturhensyn generelt er godt nok ivaretatt. Bruk av økologisk skjøtsel og
bevaringsmål ønsker vi også innspill på.
Dokumentasjonen av naturverdiene i Ytre Hvaler nasjonalpark har vært gjort over mange år. I den
forbindelse gjør vi oppmerksom på at forvaltningsplanen gir oversikter over rødlistearter som bygger
på den første Rødlista 1998 og Rødlista 2006. Det ble offentliggjort ny Rødliste i november 2010. Alle
nødvendige oppdateringer i henhold til Rødliste 2010 vil innarbeides i forvaltningsplanen før den
endelig skal godkjennes.
Mangler i adresselista og oversikt over berørte eiendommer
Vi ber om snarlig tilbakemelding dersom grunneiere, rettighetshavere eller berørte organisasjoner
mangler i adresselista.
Fylkesmannen har ikke planlagt fellesmøter i forbindelse med høringen, men vi ber om at det tas
kontakt med oss dersom for eksempel ulike interessegrupper ser behov for møter på særskilte tema.
Spørsmål kan rettes til Aase Richter eller Kristine Ekelund tlf. 69 24 70 00, e-post
postmottak@fmos.no
Høringsfrist
Frist for innspill til forvaltningsplanen er fredag 21. januar 2011. Høringsuttalelsen kan sendes til
Fylkesmannen i Østfold, PB 325, 1502 MOSS eller på e-post: postmottak@fmos.no

Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Kjersti Gram Andersen e.f.
miljøverndirektør

Kristine Ekelund
rådgiver

Saksbehandler: Kristine Ekelund
Vedlegg:

Adresseliste
Høringsdokumentet ”Høring Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark”
Vedlegg 2 Sone for skjøtsel og beplantning rundt hytter Ytre Hvaler
nasjonalpark. Fullstendig versjon sendes bare til enkelte
Vedlegg 6 Skjæregårdsbeiting på Hvaler. Fullstendig versjon sendes bare til
enkelte

Kopi til:
Direktoratet for naturforvaltning

Postboks 5672 Sluppen

7485

Trondheim

3

