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Miljøverndepartementets svar vedr. skjøtselsplan for Yttersø. 
Vi har mottatt ulike brev fra Miljøverndepartementet av 01.04.05 adressert henholdsvis til oss og til 
Larvik kommune uten kopi vice versa. Brevene fastslår at skjøtsel og håndtering av Yttersøområdet 
skal skje på en helhetlig måte. Departementet påpeker uttrykkelig at forvaltning og skjøtsel gjøres 
innenfor avtalen mellom Larvik kommune og Miljøverndepartementet, samt at avtalen ikke krever 
opparbeidelse av arealer utover til friluftsformål. Departementet er også glad for at vi engasjerer oss 
med gode råd. 
 
Departementets svar innebærer at Yttersøområdet skal skjøttes helhetlig uten at eier av det fredede 
gårdsanlegget anses å være part i saken. Det kan muligens formelt anses å være riktig, men er i praksis 
en umulighet, da ethvert tiltak som formidler anleggets virkning i miljøet er avhengig av vår skjøtsel 
av vårt eget tomteareal. Derfor har vi engasjert oss og ønsket en helhetlig skjøtsel som involverer oss 
som eiere av det fredede anlegget. Departementets svar undergraver kommunens forpliktelse i så måte. 
 
Departementet fastslår i realiteten at opparbeidelse av arealer på antikvarisk grunnlag ikke inngår i 
avtalen mellom Miljøverndepartementet og Larvik kommune. Avtalen angir eksplisitt tiltak i 
friluftshenseende avgrenset til elvebredden, men fastslår også: ”krav om å sikre en helhetlig 
forvaltning av miljøverdiene i området i samsvar med fredningens formål. ..skjøtselsplanen skal sikre 
de kulturhistoriske verdiene. Avtalen setter ikke fredningsvedtakets bestemmelser om tiltak og 
bruksendringer til side.” 
 
Fredningsvedtakets bestemmelser og intensjon er eksplisitte i retning av at formålet med fredningen er 
å beskytte den kulturhistoriske sammenheng lystgårdanlegget er en del av. Denne sammenhengen 
fremstår i dag sterkt redusert da lystgårdanleggets kulturhistoriske sammenheng har liten mening uten 
å inkludere en parkmessig visuell kontekst. Formidling av anlegget til omgivelsene innebærer å fjerne 
den tette vegetasjonsskjerm som i dag tildekker anleggets front. Fjerning av den tette 
vegetasjonsskjermen forutsetter at vår eiendom og kommunens eiendom skjøttes i samforstand. Skal 
vi åpne vår eiendom må kommunen tilsvarende utføre enkle tiltak som bringer kommunens areal i 
samvirke med vårt areal. Kommunen og vernemyndighetene er derfor avhengige av vårt samarbeide 
om fredningens formål skal oppfylles og intensjonen om å sikre en kulturhistorisk sammenheng 
realiseres. 
 
Slik departementets svar er formulert, gir departementet kommunen legitimitet til å fortsette sin 
obstruksjon av forsøk på samarbeide og helhetlig skjøtsel. Vi er samtidig enige i Riksantikvarens 
formuleringer i brev av 11.01.2005. Departementet svar gir en uheldig retning til Riksantikvarens 
diplomatiske henstilling til Larvik kommune. Vi kan ikke se at situasjonen departementets svar 
befester, gir noe grunnlag for videre samarbeide mellom partene. En skjøtselsplan som ikke ivaretar 
kulturhistoriske forhold har liten mening. Departementets svar samsvarer ikke med intensjonen i 
fredningen i den grad svaret låser situasjonen til et status quo. En skjøtselsplan uten føringer for 
parkmessig rekonstruksjon blokkerer også fremtidige forhandlinger om tiltak for rekonstruksjon. 
 
I avtalens punkt 3 står det eksplisitt at de kulturhistoriske verdiene i området skal sikres. Pr i dag 
besitter ikke kommunens areal kulturhistoriske verdier. De kulturhistoriske verdiene befinner seg på 
vår eiendom. Avtalen kan derfor bare forstås slik at kommunens arealer må skjøttes i oppslutning til 



og i samforstand med den fredede lystgården. Vi ber departementet svare på hvordan det er mulig å 
ivareta de kulturhistoriske verdiene og dermed sammenhengen med lystgården uten å samarbeide med 
eierne som besitter den kulturhistoriske verdien. Vi kan ikke forstå at hverken kommunens eller 
departementets forståelse kan være i tråd med intensjonen bak Stortingets bevilgning av 3.75 millioner 
kroner for kommunal anskaffelse av det fredede arealet. 
 
Siden Børge Brende besøkte Yttersø i 2002, har vi lojalt fulgt hans oppfordring om å samarbeide. Vi 
har siden registrert at Larvik kommune ikke ønsker et slikt samarbeid og vi beklager at 
Miljøverndepartementet nå imøtekommer kommunens holdning.  
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