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Invitasjon til møte om forvaltningsplan for marine delene av Ytre Hvaler
nasjonalpark
Arbeidet med forvaltningsplan for sjøområdene i forslaget til Ytre Hvaler nasjonalpark er nå
igangsatt. Fylkesmannen inviterer din organisasjon til å delta i en referansegruppe for dette
arbeidet. Første møte blir 19.juni på Hvaler. Oppstart av arbeidet med forvaltningsplanen har
vært annonsert på våre nettsider og i avisene februar 2009.
Forvaltningsplanen innebærer bl.a å utarbeide forvaltningsmål, bevaringsmål og behov for
overvåking og oppfølgende undersøkelser.
Organisering av arbeidet
Fylkesmannen vil organisere arbeidet med forvaltningsplanen for de marine områdene med 12 dagsmøter for en bredt sammensatt referansegruppe og egne arbeidsseminarer der
myndigheter og næringen inviteres for å bidra med kunnskap og synspunkter med bakgrunn i
sine særinteresser.
Det første møtet i referansegruppen blir fredag 12.juni på Hvaler. Referansegruppen
bestående av flere interesseorganisasjoner inviteres til eget møte i etterkant av
arbeidsseminarene.
Det første arbeidsseminaret ble arrangert 1-3 april. Her ble det jobbet med beskrivelse av
verneverdiene samt bruk av området med de trusler og utfordringer det innebærer. Forslag til
strategier ble også utarbeidet.
På møtet med referansegruppen vil resultatet fra arbeidsseminaret bli presentert med mulighet
for å komme med innspill til dette. Resultatet fra dette møtet med referansegruppen vil være
utgangspunkt for det neste arbeidsseminaret i august.

Forvaltningsplanen
Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme
verneformålet. Den skal samtidig sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi
konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv. Ved hjelp
av forvaltningsplanen skal vi unngå tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være uheldige for
verneverdiene. Gjennom prosessen med utarbeiding av forvaltningsplanen skal det avklares
og tas stilling til hvordan ulike verne- og brukerinteresser skal behandles. Slik vil
forvaltningsplanen også bidra til en mer forutsigbar forvaltning av verneområdet.
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Forvaltningsplanen skal gi retningslinjer for forvaltningen av området i henhold til
verneforskriften. Forvaltningsplanen er i utgangspunktet ikke et juridisk bindende dokument,
men kan være juridisk bindende der bestemmelser i verneforskriften viser direkte til
forvaltningsplanen.
Arbeidet med forvaltningsplanen følger Forvaltningshåndboka kap. 5 (Direktoratet for
naturforvaltning, håndbok nr.17, revidert 2008).
Samarbeid med svenske Kosterhavets nationalpark
Norske og svenske regionale myndigheter (Fylkesmannen i Østfold og Länsstyrelsen i Västra
Götalands län) samarbeider om hvert sitt forslag til nasjonalparker som begge omfatter store
sjøområder i Kosterhavet og utenfor Hvalerøyene. Endelig vernevedtak forventes i løpet av
første halvår 2009. Dette samarbeidet er videreført i interregprosjektet ”Kosterhavet-Ytre
Hvaler: Vårt gemensamme arv” der felles strategier for forvaltning av området er et av 4
deltema. Forvaltningsplanene for de respektive nasjonalparkene vil være utgangspunktet for
slike felles strategier. På svensk side vil et utkast til forvaltningsplan være klart som del av
underlaget for vernevedtaket. På norsk side skal ukast til forvaltningsplan være klart innen
utgangen av 2009.

Forslag til dagsorden
Skjærhalden (tidligere Skjærhalden rorbuer, Hvaler)
19. juni kl. 10-15
• Presentasjon av forslaget til Ytre Hvaler nasjonalpark (Aase Richter, Fylkesmannen)
• Hva er en forvaltningsplan? (Aase Richter, Fylkesmannen)
• Resultatet fra arbeidsseminaret (Liv-Marit Hansen, Fylkesmannen i
Østfold/Oslofjordens Friluftsråd)
Lunsj
• Gruppearbeid med muligheter for å komme med innspill
• Oppsummering og veien videre

Påmelding
Din organisasjon/gruppe inviteres til å delta med 1-2 deltagere. Påmelding innen 12.juni til
aar@fmos.no.

Vel møtt!
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Aase Richter
seniorrådgiver

Saksbehandler: Aase Richter

3

Adresseliste:
Hvaler fiskerforening
v/Jan Gunnarsen
Fredrikstad og Rygge fiskerforening
v/Magnar Fjellbakk
Forum for Natur og Friluftsliv i
Østfold co/ NJFF-Østfold
Østfold naturvernforbund
Naturvernforbundet i
Hvaler v/Elisabeth Torkildsen
Fredrikstad sportsdykkere v/Elin
Larssen
Oslo Sportsdykkeklubb v/ Derek
Strachan
Oslofjorden båteierunion v/Sven
Vatnaland
Kongelig Norsk Båtforening Region
Øst v/ Per Livar Engene
Norges fritids- og småfiskerforbund
v/Elias Arvesen
Norsk Sjøfartsmuseum
Oslofjordens friluftsråd
WWF-Norge
Riksantikvaren v/Ivar Aarestad
Kystverket

1684 Vesterøy
Boks 22
Boks 31
Fylkeshuset i
Sarpsborg, PB 220

1560
Larkollen
1891
Rakkestad
1702
Sarpsborg
1684 Vesterøy

Folkestadhøgda 4 B

1526 Våler

P.b.58 Romsås

0907 Oslo

Dyreveien 131

1525 Moss

Aksel Olsens v 13

1597 Moss
1626 Manstad

Bygdøynesveien 37
Gamle Drammensvei
203
Postboks 6784
St.Olavs Plass
Boks 8196 Dep.
Serviceboks 2

0286 Oslo
1337
Sandvika
0130 Oslo
0034 OSLO
6025 Ålesund

Deltagere på arbeidsseminaret inviteres også til referansegruppen:
Fiskeridirektoratet Region Sør v/Gunnar S. Larsen
Havforskningsinsituttet v/Torjan Bodvin
NIVA v/Mats Walday
Sven Lovén Center for Marin Vetenskap– Tjärnö v/Anita Tullrot og Per Nilsson
Hvaler fiskerlag v/Frank Askeli
Fiskerlaget Sør v/Trygve Bjørnerem
Hvaler kommune v/Laila K. Rød og Eivind Børresen
Fredrikstad kommune v/Tor Christiansen

