
 

Oslo, 27. april 2005

Supplerende verneplan for hekkeområder for sjøfugl i Telemark. 
Lokal  og sentral høring

Det vises til fylkesmannens forsendelse av 28. februar. 
Norges Naturvernforbund samlet - vårt  fylkeslag og forbundet sentralt  - har følgende 
kommentarer til forslaget:

1)
Utvidet verneperiode til ut juli virker berettiget for flere av både 
Gamle og foreslåtte nye verneområder. Vi viser her til NOF sin rapport omkring
dette spørsmålet (Steel 2003). Vi stiller oss bak de vurderingene som er
gjort der om at spesielt arter som sildemåke, fiskemåke og teist vil nyte
godt av en slik forlengelse, og at påfallende mange arter har en del
flygeudyktige unger igjen etter 15. juli. Kommentarer fra tidligere
fiskerioppsynsmann Salvesen i Kragerøavisene om at det de senere år er
observert tidligere hekking er interessante, men må underbygges med
skikkelig dokumentasjon før det eventuelt kan gis noen forvaltningsmessig
følge.

2)
Flere av sjøfuglene i Telemark har en jevnt negativ bestandsutvikling
(Lorentzens rapportserie), og tilgjengelig hekkeareal er sterkt begrenset 
av båttrafikk og sommerturisme. Det sterke brukerpresset på skjærgården gjør
det enda mer påtvingende nødvendig med båndlegging av areal for sjøfugl, og
kanalisering av båtturisme. Mange av områdene som er vernet idag eller
foreslått vernet, er godt valgt da de ikke er i særlig konflikt med
hovedtrykket av båtturisme. Spesielt bør nevnes skjæret utenfor Vestre
Rauane, og deler av Østre Rauene, som er svært vanskelig tilgjengelige med
båt (bratt ilandstigning, omgitt av farlige båer og svært værutsatt).
Kommentarer i Kragerøvisene de seneste ukene om at disse områdene bør
forbeholdes båtfolk heller enn sjøfugl, virker dermed ikke riktig da det kun
er spesielt interesserte båtfolk, og ikke den allmenne båtturist, som vil
kunne ha glede av dette.

3)
Vi har fått meldinger om en del overtredelse av vernesonene i Telemark,
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spesielt lavtflyving med helikopter og småfly, landfeste av dykkerfartøy, 
og ilandstigning av båtfolk med hund. Vi foreslår følgende forbedringer av
informasjon til publikum om verneområdene:
a) Annonsering i turistbrosjyrene i kystkommunene.
b) Skilt bør være lesbare og lett gjenkjennelige på 50 meters hold.
c) Skriftlig henvendelse til dykkerklubber og båtforeninger, og til småfly-
    og helikoptereiere  med landsted i skjærgården.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Thor Midteng
fagkonsulent

Gjenpart sendt:
- Direktoratet for Naturforvaltning
- Naturvernforbundet i Telemark


