Velkommen
inn i naturen

Jomfruland
nasjonalpark
Nasjonalparken skal sikre
kystnaturen, landskapet og
kulturarven. Samtidig skal
områdene kunne brukes til fiske,
landbruk, friluftsliv og opplevelser.
Nasjonalparken skal også gi mer
kunnskap, stolthet og større
attraksjonskraft.

Foto: niva.no

Jomfruland nasjonalpark er på
117 000 mål og omfatter produktive
sjøområder, rikt naturmangfold og
vakre landskap. Parken er 27 kilometer
lang og ligger på den ytre delen av
kysten i Kragerø. En stor del av arealet
er sjø og sjøbunn. Deler av Jomfruland
og Stråholmen, Stangnes på fastlandet
og 160 holmer utgjør landarealet.

Verneverdier

Tangsprell.

«Blå regnskog»
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Sjø og sjøbunn utgjør den klart
største delen av nasjonalparken.
Omtrent 15 000 mål med tareskoger,
ålegrasenger, bløtbunn, skjellsand
og israndavsetninger har nasjonal
verdi som naturtyper. De har viktige
økologiske funksjoner både i og utenfor
nasjonalparken, blant annet som
oppvekst- og leveområder for fisk og
skalldyr. De leverer samtidig viktige
økosystemtjenester til oss mennesker.

Stråholmen og Jomfruland i sør.

Sjøfugl og sjøpattedyr
I de grunne områdene nord for
Stråholmen, sør og nord for Jomfruland

er det mye sjøfugl. Det er flere
viktige hekkeområder for sjøfugl i
nasjonalparken og fast bestand av
steinkobbe.

Naturtyper på land
Jomfruland har kanskje de fineste
skogshagemarkene i kyststrøk i
landet og store, rike kystkantkratt.
Sandkystvegetasjonen på Jomfruland
har nasjonal verdi og sandtørrengene
er de største i Norge. På Stråholmen
er det strandenger, tang- og tarevoller
og brakkvannsdammer med mulig
internasjonal verdi.

Artsmangfold på land
hornvalmue. Området er dessuten et av
landets viktigste områder for planter med
genressursverdi for mat og landbruk.
Skogshagemarkene på Jomfruland
er viktige for ved- og marklevende
sopp. Den gamle eik/hasselskogen
og eikekjempene er levesteder for
mange billearter. De tørre områdene på
Jomfruland og på Stråholmen er spesielt
viktige for beitemarksopp. Den åpne og
solrike sandgrunnen nord på Jomfruland
er hot-spot for biller og sommerfugler.

I nasjonalparken er det sterkt truede
plantearter som strandtorn, sodaurt,
jordbærkløver, fjærehøymol og gul

Hvis en ser alle organismegrupper
under ett, er 154 arter oppført på Norsk
Rødliste.
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Ringmerking på fuglestasjonen.

Landskapsverdier
Det er mange steingjerder både på
Stråholmen og Jomfruland som deler inn
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Jomfruland og Stråholmen er svært
viktige rasteområder for fugl under
trekket. Nord på Jomfruland og på
Stråholmen hekker nattergal, tornirisk
og av og til tornskate og rosenfink.
Jomfruland Fuglestasjon har registrert
318 fuglearter. Bare på Lista er det
registrert flere her i landet.

Raet dominerer i hele nasjonalparkens
lengde, både i sjø og på land.
Rullesteinstranda på utsiden av
Jomfruland er nesten sju kilometer lang
og den lengste åpne rullesteinstranda
i Skagerrakområdet. Flere steder på
holmene og på Stangnes er det jevne og
fine svaberg og jettegryter.

Billehotell

landskapet og gir det særpreg. Omtrent
700 mål av arealet i nasjonalparken på
Jomfruland og Stråholmen er preget
av beiting, slått og rydding gjennom
tidene. Flere områder har nasjonal
landskapsverdi.

Kulturminner
I tillegg til steingjerdene er det noen få
kjente, eldre tids kulturminner på land.
Antakelig er det en del eldre kulturminner
som ikke er kjente. Det er registrert 18
kulturminner fra nyere tid på Jomfruland
og Stråholmen. I sjø er det registrert 12
skipsvrak fra perioden 1700 til 1928.
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Landarealet på 2 600 mål utgjør bare ca.
to prosent av nasjonalparken, men med
stor variasjon i livsmiljøer, er områdene
svært artsrike i norsk sammenheng.

Isen og havet har formet
landskapet

Rullesteinstranda på utsiden av Jomfruland.
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Landbruk
Eierne av tre gårder på Jomfruland
driver med storfe, hest og sau. De driver
også de andre gårdene. På Stråholmen
er det en besetning med sau. Med lang
vekstsesong kan storfe og hest gå ute
store deler av året og sau går ute hele
året. I nasjonalparken på Jomfruland
er det 73 mål med innmarksbeite.
På Stråholmen er det 95 mål med
overflatedyrket mark og 17 mål med
innmarksbeite. Landbruket på Jomfruland
og Stråholmen er godt organisert.

Fiske på Stangnes april.
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Reketråling er det viktigste fiskeriet
i Telemark, både i mengde og verdi.
Det drives på dypt vann utenfor
nasjonalparken. Det er ca. 40 fiskere
i Kragerø og Bamble. Fritidsfiske er
viktig for kystkulturen og har verdi
som fritidsaktivitet og tilskudd til
husholdningene. Fritidsfiskerne tar ut mer
fisk enn næringsfiskerne om sommeren
og en stor del av hummeren. Flere steder
er det godt fiske etter sjøørret.

Makrellfiske ut for Stråholmsteinen.

Sau på beite på Stråholmen.
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Næringsfiske og
fritidsfiske

Slått på Stråholmen.

Tips om
friluftsliv og
naturopplevelser
Det er mye båtliv i nasjonalparken i sommermånedene.
Spesielt mange besøker Jomfruland, men både
Stråholmen, holmene ellers og Stangnes på fastlandet
har mye besøk. 22 landområder i nasjonalparken er
sikret for allmennheten til friluftsliv. De fleste besøker
nasjonalparken på våren og om sommeren, men den byr
også på opplevelser på høsten og vinteren. De beste
opplevelsene får en gjerne når en utforsker selv, men her
er noen av mange muligheter:

Sjø
Kose- og opplevelsestur med saktegående båt.
Ha med kikkert og fotoapparat. Bruk god tid.
Ligge i «Skjæra»
Flere av de større holmene innbyr til besøk med
eller uten overnatting. Bading, fisking og kos.
Varierte Jomfruland
Tur til fots fra Tårnbrygga og nordover
gjennom skog, på rullestein, grunnfjell,
skogshagemarker og åpne enger.
Tur til fots fra Aasvik brygge og sørover
gjennom jordbrukslandskap, beitemarker,
rullestein og kystkratt.

Foto: Morten Johannessen, Fylkesmannen i Telemark

Åpne Stråholmen
Bading, telting og turgåing på Østre Øya.

Båt- og badeliv på Skratta.

Stangnes
Fra parkeringsplass på sti til Stangnes med
flotte svaberg med bademuligheter og fredet
fiskerbruk.
Portør
Fint utsyn over nasjonalparken fra Vakthusheia.

Det er lett adkomst til Jomfruland med ferge fra Kragerø. Du
kan ha med deg sykkel på ferga eller leie ved Tårnbrygga. Det
går taxibåter fra Kragerø og Valle som kan frakte deg til alle
steder der de kan legge til land.
Det er flere større charterbåter i regionen. Har du båt selv,
kan du besøke de offentlig sikrede friluftslivsområdene. Med
liten båt eller kajakk og stille vær kan du legge til nesten hvor
som helst. Med bil fra landsiden kan du besøke Stangnes eller
Portør.

Forvaltning
Det er et eget styre for Jomfruland nasjonalpark. Styret skal
forvalte området i samsvar med internasjonale forpliktelser,
naturmangfoldloven og verneforskriften.

Informasjon
Det vil komme en permanent hjemmeside for nasjonalparken.
Foreløpig finner du informasjon på http://prosjekt.
fylkesmannen.no/Jomfruland-nasjonalpark/ .
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Hvordan komme til nasjonalparken?

