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Søknaden fra Kragerø kommune om status som 
nasjonalparkkommune er innvilget  

Vi viser til søknad fra Kragerø kommune mottatt 12.11.2018 om status som 
nasjonalparkkommune og om å bli aktør under merkevaren "Norges 
nasjonalparker" og ettersendt handlingsplan mottatt 11.2.2020. 
 

Kragerø kommune har et nasjonalparkareal på land større enn 1 km2 og er med det kvalifisert for å 
søke om status som nasjonalparkkommune etter nye vilkår.  
 
Vedlagt søknaden er følgende vedtak i kommunestyret 08.11.2018: 
 
"Kragerø kommune søker om status som nasjonalparkkommune.  
 
Kriteriene for nasjonalparkkommuner oppfylles på følgende måte:  

Kragerø kommune vil forankre sin status som aktør under merkevaren Norges 
nasjonalparker i kommuneplanen med mål og strategier, med konkrete tiltak, samarbeid 
med andre, og innarbeide verneområdene og verneverdiene i arealplaner. Besøksstrategien 
for Jomfruland nasjonalpark vil være veiledende. Endringer og forbedringer vil være til 
beste for bærekraftig besøk. Verdiskapning og vern revideres årlig i handlingsdelen. Status 
for kriteriene gjennomgås ved hver rullering av kommuneplanen." 

 
Når kommunestyret har vedtatt at kommunen skal oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner, 
kan kommunen tildeles status som nasjonalparkkommune, gitt at øvrige kriterier er oppfylt. 
Kommunen er da også en aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker". Målet for merkevaren 
"Norges nasjonalparker" er flere besøkende, bedre vern og større verdiskaping.  
 
Med søknaden følger vedlegget "Handlingsplan for nasjonalparkkommune Kragerø". Handlingsplanen 
viser tiltak kommunen har gjort og vil gjøre videre for å innarbeide kriteriene i kommunens planverk 
og øvrige virksomhet. 
 
Søknaden gir de nødvendige opplysninger for at Miljødirektoratet kan behandle søknaden.  
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Søknaden fra Kragerø kommune om å bli en aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker" og få 
status som nasjonalparkkommune etter nye vilkår er innvilget.  
 
Som godkjent nasjonalparkkommune, skal Kragerø kommune ta i bruk merkevaren med tilhørende 
designmanual og retningslinjer. Designmanualen ligger på adressen nedenfor og oppdateres 
kontinuerlig: https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/ 
 
Nasjonalparkkommunen Kragerø har ansvar for å legge til rette for lokal verdiskaping og kommunen 
skal bidra til at Jomfruland nasjonalpark blir mer synlig og tilgjengelig og at verneverdiene og 
kvalitetene i nasjonalparken blir tatt vare på. Når nasjonalparkkommunen gjør tiltak for å følge opp 
kriteriene, vil det legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, forvaltningsstyret og 
andre kommersielle og ikke-kommersielle aktører. 
 
Nasjonalparkkommunene skal en gang i løpet av hver valgperiode sette opp status for hvordan 
kommunen oppfyller kriteriene. Det vil synligjøre hvordan kommunen arbeider for å nå 
målsettingene for merkevaren. Miljødirektoratet vil komme tilbake til hvordan rapporteringen skal 
foregå.  
 
Miljødirektoratet har store forventninger til det videre samarbeidet med nasjonalparkkommunene.  
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