Regler
Velkommen inn i
Norges nasjonalparker

På tur i hassellunden på
Øytangen, Jomfruland.
Foto: Aud Torild Stensrud.

Regelverk i kortform

Dette er en nedkortet oversikt over regler i Jomfruland
nasjonalpark. Hvis du ønsker å se alle reglene, finner
du verneforskriften på https://lovdata.no/dokument/
LF/forskrift/2016-12-16-1630 og retningslinjene på
https://jomfrulandnasjonalpark.no/wp-content/
uploads/2019/08/Godkjent-forvaltningsplanjuli-2019.pdf. I denne oversikten er bestemmelser i
verneforskriften vist med fet skrift og retningslinjene i
forvaltningsplanen med vanlig skrift.

Gjelder i nasjonalparken

Reglene gjelder innenfor vernegrensene som vist i
offentlig kartverk. Det er flere soner for sjøfugl og
kulturlandskap der det er egne regler i tillegg til de
som gjelder i hele nasjonalparken. I en sone er det
forbud mot jakt på sjøfugl.
Regler knyttet til annet lovverk gjelder side om side
med disse reglene. Hvis det er motstrid mellom dem,
går reglene for nasjonalparken normalt foran.

Formålet

Reglene må ses på bakgrunn av formålet med
nasjonalparken, som er å ta vare på et større
naturområde med geologisk særpreg med
israndavsetninger og biologisk mangfold i sjø og på
land med særegne og representative økosystemer og
landskap som er uten tyngre naturinngrep. Formålet er
videre å ta vare på:
• Naturtyper på sjøbunnen som tareskog,
ålegrasenger, bløtbunn og skjellsand, herunder
gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr, som
har betydning for økosystemet og økosystemtjenester både i og utenfor nasjonalparken
• Naturtyper på land som kystnære sandmarker, dyner,
strandenger og edellauvskog
• Kystlandskapet på land og i sjø, herunder områder
med rullestein og strandvoller
• Kulturminner på land og i sjø
• Vitenskapelige referanseområder
I A-soner er det et spesielt formål å bevare naturtyper
som skogshagemarker, naturbeitemarker, slåtteenger,
strandenger og lauvingstrær, jfr. kart som følger av § 2
i verneforskriften.
I B-soner er det et spesielt formål å ta vare på sjøfugl
og deres hekkeplasser, jf. kart som følger av § 2 i
verneforskriften.

Ved Tårntjenna på Jomfruland.
Foto: Morten Johannessen.

Videre skal allmennheten gis anledning til opplevelse i
naturen gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med
liten grad av teknisk tilrettelegging.

Landskapet

Naturmiljø og kulturminner skal ikke påvirkes.
Området er vernet mot en rekke tiltak.

Sørstrand på Stråholmen.
Foto: Jan Erik Tangen

Dette er tillatt uten å søke om tillatelse:

Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger
som ikke fører til bruksendring. Vedlikehold skal
skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses
landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging
eller utvidelse.
Adgangen til ytre vedlikehold av bygninger gjelder
overflatebehandling, utskiftning av kledning, taktekke,
vinduer og dører med mer som ikke gir fasadeendring.
Innretninger som for eksempel båtfester eller
garnfester kan erstattes med nye dersom de blir
ødelagt.

Langs Skagerrakstrand.
Foto: Elke Karlsen

Vedlikehold av eksisterende veger, stier, gjerder
og grinder i samsvar med retningslinjer i
forvaltningsplanen.
Med vedlikehold av veger og stier menes tiltak for å
holde dem ved like eller opprettholde samme standard
som stien hadde på vernetidspunktet. Vedlikehold av
veger må skje på en slik måte at vegen ikke endrer
karakter. Det vil normalt være tillatt med nødvendig
grusing og grøfting langs veger, men ikke endring
til annet dekke som f.eks. asfalt eller oljegrus. Grus
til dekke på veger og stier skal normalt ikke ha
fargeinnslag av betydning og være mørkere eller ha
samme gråtone som naturlige løsmasser på stedet. På
traktorveger og stier kan det brukes treflis eller tang
og tare.
Opplag, utsetting og opptak av småbåter på
etablerte steder.
Småbåter på inntil 14 fot og kanoer/kajakker kan
lagres på etablerte steder på stranda på yttersiden av
Jomfruland sør for Saltstein i perioden fra og med 15.
mars til og med 15. november. På øvrige eiendommer
kan småbåter lagres på steder som var etablert før juli
2013. Det kan ikke lagres båter på steder der båten
er til hinder for eller avleder allmenn ferdsel. Der det
er hensiktsmessig, skal det tilstrebes å samle to eller
flere småbåter på felles opplagsplass. Der det finnes
brygger skal opplaget skje i tilknytning til dem. Det
kan bare lagres utstyr som direkte har med båtens
bruk å gjøre. Småbåter kan settes ut og tas opp i

eksisterende renner på steingrunn. Vedlikehold av
renner er begrenset til å gjelde flytting av stein som
havet har flyttet og er til hinder for bruk av renna.
Flyttingen skal skje manuelt med enkle hjelpemidler.
Adgangen gjelder for eiere av bebygd eiendom som
ligger på eller inntil stranda.
Uttak av stein til vedlikehold av steingjerder
på landbrukseiendommer på Jomfruland og til
gravsteiner.
Adgangen til uttak av stein for vedlikehold av
steingjerder er begrenset til å gjelde eier av
landbrukseiendom eller dyreeier i forbindelse med
beiting i landbruket. Grunneier eller den grunneier
gir tillatelse kan ta ut stein til vedlikehold av
steingjerder på Jomfruland fra rullesteinstranda under
stormflomålet. Uttaket skal fordeles over et område
som er stort nok til at det ikke gir synlige endringer i
overflateformen.

Etter søknad kan det gis tillatelse til:

Ombygging og mindre utvidelse av bygninger.
Det kan gis tillatelse til tilbygg i forbindelse med
innlegging av vann og avløp når samlet bebygd areal
på eiendommen med omsøkt tilbygg ikke overstiger
100 kvadratmeter og tilbyggets høyde ikke overstiger
4,5 meter over naturlig terreng, samt at tiltaket
ikke har vesentlig negativ landskapsvirkning, er
negativt for allment friluftsliv eller kan være til skade
for naturverdier. Form, materialbruk og farge skal
tilpasses eksisterende bygning. Det kan settes krav til
utforming. Bygningsareal oppgis som bebygd areal.
Riving av eksisterende bygninger, anlegg og
innretninger, oppføring av nye med samme størrelse
og for samme bruk.
Oppføring av konstruksjoner og installasjoner for å
legge til rette for friluftsliv.
Oppsetting av skilt og merking av stier.
Oppgradering og etablering av stier.
Bygging av brygger etter fjerning av eksisterende
brygger, eller ved samling av eksisterende brygger
i fellesbrygger, oppsetting av bruer, klopper og
fortøyningsfester for båter.

Opplag av småbåter.
Foto: Anette C. Nilsen.

Plakett på stein i eikeskogen på Jomfruland.
Foto: Morten Johannessen.

Det kan gis tillatelse til bygging av fellesbrygge etter
fjerning av eksisterende brygger dersom nyanlegget
gir mindre landskapsvirkning, ikke er negativt
for allment friluftsliv eller kan være til skade for
naturverdier. Nyanleggets areal i sjø og på land skal
være mindre enn summen av arealene til de bryggene
som fjernes. Brygger skal tilpasses landskapet i
form, farge og materialbruk. Det kan settes krav til
utforming.
Mudring utenfor eksisterende brygger for å
vedlikeholde seilingsdybden.

Plantelivet
Vegetasjonen på land og i sjø er vernet mot skade
og ødeleggelse.

Gul hornvalmue.
Foto: Torstein Kiil.

Dette er tillatt uten å søke om tillatelse:

Beiting på Jomfruland, i sone A på Stråholmen og på
Store Fengesholmen i samsvar med retningslinjene i
forvaltningsplan.
Beitetrykket skal være slik at årets tilvekst, inkludert
oppslag av kratt holdes i sjakk, samtidig som det ikke
skal overbeites med fare for at truede plantearter går
ut.
Slått av arealer i sone A anvist i forvaltningsplanen.
Arealer som skal slås er vist på kart i vedlegg til
forvaltningsplanen. Slåtten skal være etter at plantene
har satt frø.
Plukking av bær, frukt, matsopp og vanlige planter
til eget bruk, med unntak av plantearter som er
angitt i forvaltningsplanen.
Det er ulovlig å plukke strandtorn, gul hornvalmue,
marrisp, knollsolleie, nikkebrønsle, sodaurt,
fjærehøymol, vårsalat, jordbærkløver og dverggylden.
Skånsom skjøtsel og beplantning rundt
fritidsboliger og mindre gårdsanlegg i samsvar med
retningslinjene i forvaltningsplanen.
Eksisterende åpne arealer kan holdes åpne. I en sone
på 10 meter fra hovedbygning kan det fjernes busker
og trær som hindrer utsikt mot sjø eller reduserer
solinnstråling fra sør og vest. Grove trær av eik og ask
med diameter i brysthøyde større enn 30 cm kan ikke

hogges uten etter tillatelse. Det kan ikke beplantes
inntil bygninger med arter som er på Fremmedartlista
eller arter som er vurdert til å gi potensiell høy risiko.
Skal det plantes trær, bør det være stedegne lauvtre.
Plukking av død tang og tare på Jomfruland og
Stråholmen til bruk som gjødsel i samsvar med
retningslinjene i forvaltningsplanen.
Det kan tas opp tang og tare på følgende steder
på Jomfruland: Tangbukta sør for Saltstein og
Tangplassen ut for Tårntjenna. På Stråholmen:
Rabbestranda, Kullerbukta og i krikkene ved Nordre
Hue. Uttaksmengden skal tilpasses slik at det blir
liggende igjen tilstrekkelig med tang og tare til at
vollen i hele sin lengde opprettholder funksjonen
som næringskilde for fugl. Mellomlagring kan foregå
på de tradisjonelle tangplassene. Det kan brukes
landbrukstraktor med redskap eller kjøretøy mindre
enn det. Det skal ikke settes varige kjøre- eller
gravespor. Sporvidden til traktor skal ikke være større
enn eksisterende kjørespor.

Etter søknad kan det gis tillatelse til:

Skjøtsel og beplantning rundt fritidsboliger og
mindre gårdsanlegg som ikke er omfattet av
bestemmelsen over om hva som kan gjøres uten å
søke.

Dyrelivet

Dyrelivet på land og i sjø, herunder hi, reir, hekke- og
yngleplasser er vernet mot skade og forstyrrelser.
Utsetting av dyr på land og i sjø er forbudt.

Steinkobbe.
Foto: Gunn Marit Aasen

Dette er tillatt uten å søke om tillatelse:
Høsting av fisk og skalldyr etter vanlig regelverk.
Jakt og fangst av vilt etter vanlig regelverk.
Fiske etter laks og sjøørret etter vanlig regelverk.
Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt hele
året i områdene Beverskjæra, Skadden, Stråholmen,

Kråka og Vestre Rauane. I perioden 1. mars til og
med 1. september er det samme forbudt i områdene
Stråholmstein, Lille Danmark, Raudholmane,
Stutsholmskjæra, Gjesskjæra, Stangskjæra,
Hattholmen, Østre Rauane, Tviskjær og Lille
Fengesholmen. I tillegg er det ikke tillatt med jakt på
sjøfugl i et større område nord for Stråholmen.
Hunder skal holdes i band hele året. Det er unntak
for jakthunder ved lovlig jakt.

Kulturminner

Kulturminner er beskyttet mot skade og ødeleggelse.
Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

Gravrøys.
Foto: Telemark Fylkskommune

Ferdsel og friluftsliv

Ferdsel skal skje varsomt og en skal ta hensyn til vegetasjon
og dyreliv på land og i sjø.
Tur på Skagerrakstrand.
Foto: Morten Johannessen.

Dette er tillatt uten å søke om tillatelse:

Sykling og organisert bruk av hest på veger og stier.

Etter søknad kan det gis tillatelse til:

Organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet.
Når flere enn 30 personer ferdes samlet eller spredt
utenfor veger og stier, er det organisert ferdsel som
kan skade naturmiljøet.
Større arrangementer.
Ferdselen skal normalt foregå på etablerte veger og
hovedstier. Aktivitetene kan ikke innebære konsentrert
bruk av slitesvake arealer, rydding av vegetasjon eller
oppsetting av innretninger.
Ferdsel på land og på sjø nærmere enn 50 meter fra
land i sjøfuglområdene i tiden fra 15. april til 15. juli er
forbudt. I sone på Kråka nord på Jomfruland er det
unntak for registrering og merking av fugl i regi av
Jomfruland fuglestasjon, samt fiske etter sjøørret.
Reglene om ferdsel er ikke til hinder for ferdsel
ved gjennomføring av militær operativ virksomhet
og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet
samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt

av forvaltningsmyndigheten. Det samme gjelder
drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg som
ikke kan utføres utenfor forbudsperioden, samt
næringsfiske der fiskeren er manntallsført og
bruker merkeregistrert båt. Camping, teltslagning
og oppsetning av kamuflasjeinnretninger for
fotografering er forbudt i sjøfuglområdene og på
Stråholmen.
I tillegg er det forbud mot camping, teltslagning,
herunder bruk av hengekøye og oppsetting av
kamuflasjeinnretninger for fotografering nord og vest
for Øitangen gård, på Sandbakken, samt på dyrket
mark og innmarksbeiter på Jomfruland.
Det er forbud mot brenning av bål og bruk av grill
direkte på underlaget.
Forvaltningsmyndigheten kan legge om eller kreve
fjernet merking av stier og løyper, av hensyn til
naturmiljøet og kulturminner.
Miljødirektoratet kan regulere eller forby ferdsel
som kan skade naturmiljøet i avgrensede deler av
nasjonalparken.

Motorferdsel
Motorferdsel på land, på is og i luften lavere enn 300 meter
er forbudt.

Bilde???

Høyonn på Stråholmen.
Foto: Torstein Kiil.

Dette er tillatt uten å søke om tillatelse:

Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ
virksomhet og ambulanse-, politi-, brannvern-,
rednings- og oppsynsvirksomvirksomhet, samt
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver.
Bruk av landbrukskjøretøy med redskap i sone A som
er nødvendig for å drive landbruk.
Kjøretøy og redskap skal ikke gi varige kjøreskader
på vegetasjon eller terreng. Så langt som mulig skal
kjøringen legges til faste traseer som er robuste
mot kjøreskader. Kjøring skal unngås i perioder da
værmessige forhold tilsier at faren for kjøreskader i
terrenget er større enn vanlig.
Transport av drivved, ilanddrevet skipslast
og gravsteiner på Jomfruland og Stråholmen.
Adgangen til transport av drivved eller skipslast
gjelder i begrensede tilfeller med større kvanta. Hvis
flere grunneiere er involvert, skal transporten være
samordnet for å redusere motorferdselen. Transport
kan foregå i traseer som er vist som traktorveger i
temakart for landbruk på Jomfruland og i temakart for
landbruk, ferdsel og bruk på Stråholmen. Gravsteiner
kan også transporteres utenom traktorvegene. Det

kan brukes landbrukstraktor eller mindre kjøretøy
og redskap. Sporvidden til traktorer skal ikke være
større enn eksisterende kjørespor. Kjøring skal unngås
i perioder da værmessige forhold tilsier at faren for
kjøreskader i terrenget er større enn vanlig.
Transport av stein til steingjerder.
Det skal ikke settes nye kjørespor, noe som innebærer
at steinen må transporteres manuelt eller med spesielt
skånsom motorredskap til traseer som er vist som
traktorveger i temakart for landbruk på Jomfruland og
i temakart for landbruk, ferdsel og bruk på Stråholmen.
Det kan brukes landbrukstraktor eller mindre kjøretøy
og redskap. Sporvidden til traktorer skal ikke være
større enn eksisterende kjørespor. Kjøring skal unngås
i perioder da værmessige forhold tilsier at faren for
kjøreskader i terrenget er større enn vanlig.
Nødvendig transport til Øitangen gård.
Adgangen gjelder renovasjon, drift og vedlikehold av
veger og ledningsanlegg, samt nødvendig transport
i forbindelse med driften av Øitangen gård som
besøkssted. Med drift av Øitangen gård menes
transport av større mengder forbruksvarer, redskaper,
maskiner, byggevarer og annet tyngre materiell,

samt ved innleie av håndverksfirma som er bilbasert,
alt i regi av eier eller driver. Gjelder også transport
av overnattingsgjester ved Øitangen gård som er
bevegelseshemmet og ikke er i stand til å gå eller å
sykle, samt deres varer og utstyr. Transport av varer
og utstyr på Hovedveien for andre besøkende kan
skje mellom Øytangen brygge og gårdsbebyggelsen
i regi av driverne på Øitangen gård. Med nødvendig
transport menes transport som er uforholdsmessig
fysisk krevende, tidkrevende eller kostbar hvis den
skal gjennomføres uten motorisert kjøretøy.

Etter søknad kan det gis tillatelse til:

Transport av materialer og utstyr til vedlikehold og
byggearbeid på bygninger, brygger, steingjerder og
lignende.
Transport kan foregå i traseer som er vist som
traktorveger i temakart for landbruk på Jomfruland og
i temakart for landbruk, ferdsel og bruk på Stråholmen.
Det kan brukes landbrukstraktor eller mindre kjøretøy
og redskap. Sporvidden til traktorer skal ikke være
større enn eksisterende kjørespor. Kjøring skal unngås
i perioder da værmessige forhold tilsier at faren for
kjøreskader i terrenget er større enn vanlig.
Annen nødvendig transport av varer og utstyr til
hytter som ligger i nasjonalparken eller som har sin
eneste adkomst gjennom den.
Bestemmelsen gjelder nødvendig transport av
varer og utstyr, ikke rein persontransport. Med
nødvendig transport menes transport som vil være
uforholdsmessig fysisk krevende, tidkrevende eller
kostbar hvis den skal gjennomføres uten motorisert
kjøretøy. Det kan gis tillatelse til kjøring på etablerte
veger og hovedstier. Kjøretøy som kan brukes er
landbrukstraktor, personbil eller mindre kjøretøy
med redskap. Kjøretøy og redskap skal ikke gi
varige kjøreskader på vegetasjon eller terreng.
Sporvidden til traktorer skal ikke være større enn
eksisterende kjørespor. Kjøring skal unngås i perioder
da værmessige forhold tilsier at faren for kjøreskader
på veger og stier er større enn vanlig. Kjøretøyer
skal parkeres på egen eiendom. Ved eventuelle
kjøreskader, skal den som forårsaker skaden selv
sørge for at skadene blir reparert og bekoste dette.

Motorferdsel for varig bevegelseshemmede til egen
fritidsbolig.
Bestemmelsen gjelder også Hovedveien på
Jomfruland. Tillatelser som gis bør være til
enkelttransporter eller til et begrenset antall
transporter. Det bør det gis flerårige tillatelser.
Landing med helikopter og sjøfly. Det bør gis
tillatelse til transport av bygningsmaterialer
og utstyr med helikopter i forbindelse med
godkjent byggearbeid og vedlikehold av
navigasjonsinstallasjoner når det gir mindre samlet
påvirkning av naturmiljø og lokalmiljø enn bakke- eller
sjøtransport. For at det skal kunne gis tillatelse til
landing med sjøfly, bør det enten være dokumentert at
alternativ transport av transporttekniske grunner ikke
er egnet til formålet eller at søker har spesielle behov
ut over ønske om å spare tid. Hvis det gis tillatelse, bør
det gjelde sjøarealer som ikke ligger nær sone B for
sjøfugl eller bebygde områder.
Motorferdsel til hytter som bruker Hovedveien til
Øitangen gård.
Det kan gis tillatelse til kjøring på Hovedveien
og hovedstier. Kjøretøy som kan brukes er
landbrukstraktor, personbil eller mindre kjøretøy
med redskap. Kjøretøy og redskap skal ikke gi
varige kjøreskader på vegetasjon eller terreng.
Sporvidden til traktorer skal ikke være større enn
eksisterende kjørespor. Kjøring skal unngås i perioder
da værmessige forhold tilsier at faren for kjøreskader
på veger og stier er større enn vanlig. Kjøretøyer
skal parkeres på egen eiendom. Ved eventuelle
kjøreskader, skal den som forårsaker skaden selv
sørge for at skadene blir reparert og bekoste dette.
Med nødvendig transport menes transport som vil
være uforholdsmessig fysisk krevende, tidkrevende
eller kostbar hvis den skal gjennomføres uten
motorisert kjøretøy.
Miljødirektoratet kan innføre bestemmelser om
fartsregulering på sjøen i nærmere angitte deler av
nasjonalparken.

Forurensning og støy
Forurensning og forsøpling er forbudt.
Dette er tillatt uten å søke om tillatelse:

Bruk av motordrevne, lette redskaper til rydding
rundt fritidsboliger og gårdsanlegg.

Etter søknad kan det gis tillatelse til:

Brenning av avfall.
Bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Det er forbudt å tømme
kloakkvann i sjøen.
Bruk av motordrevet modellfly eller lignende, for
eksempel droner, er forbudt.

Regler for spesielle tiltak

Inngjerding av beitedyr.
Foto: Morten Johannessen.

Dette er tillatt uten å søke om tillatelse:

Mindre gravearbeider i forbindelse med vedlikehold
av ledningsanlegg som går i kanten av eksisterende
veger og nødvendig istandsetting ved akutt utfall.
Gjelder arbeid som krever lite graving og som i
hovedsak skjer i eksisterende grøftemasser. Terrenget
skal tilbakeføres.
Skånsomt uttak av vann fra naturlig strandbasseng
på Havsjaa/Søndre Hue.
Det kan tas ut vann fra naturlig strandbasseng på
Havsjaa/Søndre Hue i tørkeperioder til bruk på
eiendommen 28/20, 24 og 41.
Oppsetting av midlertidige gjerder til beitedyr i
landbruket.
Midlertidigheten er begrenset til tre år. Gjelder eier
av landbrukseiendom eller dyreeier i forbindelse
med beiting i landbruket. Lett flyttbare gjerder
som strømgjerder eller nettinggjerder med vanlige
gjerdestolper.
Vedlikehold av dreneringsanlegg i beitemarker og
slåtteenger i sone A.
Bruk av midlertidige installasjoner i sjø uten
landfeste og uten tilførsel av for til levendelagring
av villfanget fisk og skalldyr i områder der dette har

foregått tidligere.
Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.
Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og
kraftanlegg.
Nødvendig istandsetting av eksisterende energi- og
kraftanlegg ved akutt utfall.
Hogst av ved i regi av grunneier i nærmere angitte
områder. I et område på eiendommen 29/6 vist på
kart som areal nr. 1 i vedlegg 10 kan det fritt tas ut
gran, furu, osp og bjørk. Ask og lønn med diameter i
brysthøyde mindre enn 20 cm kan også tas ut.
Forsvarets nødvendige lavtflyging med jagerfly i
perioden fra 1. oktober til 1. april.
Motorferdsel på isen ut til Stråholmen for stell og
foring av husdyr.

Etter søknad kan det gis tillatelse til:

Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger
som har gått tapt ved brann eller naturskade.
Det skal normalt gis tillatelse til gjenoppbygging
av bygninger og brygger med samme størrelse
etter brann eller naturskade når skadens omfang

er total og at tiltaket ikke har vesentlig negativ
landskapsvirkning, er negativt for allment friluftsliv
eller kan være til skade for naturverdier. Det er
påregnelig at det vil bli gitt tillatelse til erstatning av
innretninger.
Bruksendring av eksisterende bygninger.

Nye landfester for oppbevaring av notfangst.
Akvakultur uten fast bygningsmasse, uten
forurensningskonsekvenser, uten synlig anlegg over
sjøoverflaten, som ikke er i strid med verneformålet.
Søknader skal inneholde utredninger av om vilkårene i
bestemmelsen er oppfylt.

Oppføring av bygninger, anlegg og innretninger i
sone A som er nødvendig for utøvelse av jordbruk.
Oppføring av bygninger er begrenset til å gjelde skjul
for beitedyr av hensyn til dyrevelferd og nødvendig
lager for grovfor til beitedyr som går ute hele året.
Anlegg er begrenset til å gjelde vannforsyning til
husdyr på beite i nasjonalparken og til jordbruk
utenfor nasjonalparken.

Tiltak for å opprettholde vannspeil i Tårntjenna
på Jomfruland og dammene på Vestrestrand på
Stråholmen.

Oppføring av gjerder i regi av eier av
landbrukseiendom eller dyreeier i forbindelse med
landbruksdrift med beitedyr.

Beiting i andre områder enn der det er tillatt
generelt.
Gjelder beiting som er gunstig for å bevare
eller gjenopprette naturverdier på Stråholmen,
Styrmannsholmen, Larsholmen, Fengesholmen,
Soddaskholmen og Flesa.

Graving i forbindelse med vedlikehold av
ledningsanlegg som ikke omfattes av bestemmelsen
over og nye ledningsanlegg i jord i kanten av veger
og i sjø, samt til eksisterende fritidsboliger.
På land kan det bare gis tillatelse dersom arbeidene
kan utføres slik at de ikke gir fare for skade på
landskap og naturmiljø av betydning, herunder store
og grove trær og arter på norsk rødliste. Hvis det
gis tillatelse til vesentlig gravearbeid, skal det stilles
krav om at terrenget tilbakeføres til slik det var før
arbeidene startet eller til naturlig terreng. Det kan
ikke gis tillatelse til arbeid som krever fjellsprenging.
Nye ledninger i sjø er begrenset til å gjelde ledninger
til Stråholmen, Jomfruland og Styrmannsholmen. Det
kan gis tillatelse dersom arbeidene ikke gir fare for
skade av betydning på naturverdier som ålegrasenger
eller bløtbunnsområder. Hvis det gis tillatelse, skal det
stilles krav om at landtaket legges slik at ledningene
ikke blir synlige.

Oppgradering samt fornying av kraftlinjer for heving
av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt for
virksomheter innenfor nasjonalparken.
Utsetting av saltsteiner.

Levendefangst av dyr i forbindelse med
bestandsovervåking eller forskning, samt i
akvakulturanlegg med tillatelse.
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av
kulturminner.
Ferdsel på land og på sjø i sone B i tiden fra 15. april
til 15. juli i forbindelse med aktiviteter som kan
fremme verneverdiene eller kunnskap om dem.
Øvingskjøring og øvingsflyging for forsvaret og
nødetatene.

Nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre
farledstiltak i regi av Kystverket.
Hytte ved Østre Saltstein.
Foto: Morten Johannessen.

Dispensasjoner

Skjøtsel

Styret for nasjonalparken
kan gjøre unntak fra
verneforskriften dersom
tillatelse ikke er i strid med
formålet med vernet og ikke
kan påvirke verneverdiene
nevneverdig.

Styret kan gjøre tiltak for
å oppnå formålet med
vernet. Tiltak som styret tar
initiativet til og som etter
avtale utføres av grunneier,
kan gjennomføres uten
dispensasjon. Tiltak som
ikke bidrar til å ivareta
verneformålet, skal ha
tillatelse fra styret. Når
nasjonalparken engasjerer
vitenskapelig personell til
å gjøre kartlegginger eller
utarbeide forslag til planer,
skal oppdragstaker varsle
eiere av eiendommene.

Søknad om tillatelse
Etter søknad kan det gis
tillatelse til en del tiltak og
aktiviteter.
Søknad kan sendes
fmtemjo@fylkesmannen.no.

Forvaltningsplan
Nasjonalparken har en
forvaltningsplan med
nærmere retningslinjer
for forvaltning, skjøtsel,
tilrettelegging,
informasjon med videre.
Planen ble godkjent av
Miljødirektoratet i juli 2019.

Grensene for
nasjonalparken og
landskapsvernområdet på
Stråholmen, sjøfuglsonene
og kulturlandskapssonene,
samt område med
forbud mot sjøfugljakt
er å finne på https://
jomfrulandnasjonalpark.no/
dokumenter/.
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