BORREPARKEN MED BORREHAUGENE – VEDTEKTER
Vedtatt i fylkestinget 20.6.2013
Borreparken er et område med kulturminner fra yngre jernalder og vikingtid. Borre har en sentral
plass i norsk kulturhistorie som maktsenter for konger i Vestfold mellom 600-1000 e.Kr.
§ 1. Formål.
Borreparken benyttes til formidling og opplevelse av historie, i tillegg er parken tilrettelagt for almen
ferdsel, turer og rekreasjon.
§ 2. Borreparken leies av Vestfold fylkeskommune i henhold til festekontrakt av 9. november og 10.
desember 1934, approbert av Kirkedepartementet den 7. mai 1935, og forvaltes på vegne av
fylkestinget av kultursektoren i Vestfold fylkeskommune.
§ 3. Kultursektoren fører tilsyn med Borreparken og har ansvar for å påse at parken fremstår i tråd
med gjeldende skjøtselsplan. Allmenheten oppfordres til å benytte området med varsomhet, og
utvise respekt for de fredete kulturminnene.
§ 4. Borreparken er åpen for besøkende uten betaling. Tilgjengeligheten kan være begrenset helt
eller delvis på grunn av arrangementer jf. § 5. Enhver ferdsel og bruk må skje uten forstyrrelse av den
offentlige ro og orden.
§ 5. Enhver som ønsker avholdt organisert aktivitet i ikke-fylkeskommunal regi i Borreparken, må
søke om forhåndstillatelse. Søknad sendes Vestfold fylkeskommune ved kultursektoren i god tid før
det planlagte arrangementet. Søknaden må redegjøre for ansvarlig arrangør, arrangementets navn
og innhold. Videre skal søknaden beskrive arrangementets varighet, omfang, og eventuelt
riggebehov. Det må angis hvilke deler av området som ønskes benyttet. Anvisninger og pålegg fra
ansvarlig forvaltningsmyndighet samt gjeldende ferdselsregler må følges. Arrangør må i kontrakten
vedstå seg økonomisk ansvar for å rehabilitere parken og kulturminnene ved eventuelle skader som
oppstår. Arrangøren har selv ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser i forbindelse med
arrangementet. Til større arrangementer og stevner kan det for begrensede deler av parken tillates
solgt billetter. Ved slike arrangementer kan det kreves leie til inndekning av skjøtsel og vedlikehold av
parken.
Arrangementer i regi av Vestfold fylkeskommune har forrang før andre arrangementer. Søknader om
arrangementer kan bli avslått dersom de vurderes å komme i konflikt med bestemmelser i
vedtektene, eller parallelle arrangementer i parken.
§ 6. I tråd med bestemmelsene i § 4 og 5 kan det kreves leie for bruk av Borreparken til organisert
aktivitet. Leie vil primært kreves for arrangementer hvor det selges billetter og almen ferdsel
begrenses.
Dagleie frivillige lag og foreninger: kr. 1 500,Dagleie øvrige arrangører: kr. 3 000,-

