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Sak 2017/12: Prioritering av oppgaver fram til åpningsarrangementet 

Det er ønskelig at styret gjør en prioritering av oppgaver de nærmeste månedene, slik at det 

er en rimelig sikkerhet for at de mest sentrale oppgavene blir løst.  

Oppgaver i forbindelse med etableringen som er gjennomført eller oppstartet 

 Vernet er kunngjort i avisene. 

 Informasjon om vernet og adgangen til å kreve erstatning er sendt grunneierne. 

 Grunnlagsdokumenter er sendt advokatfirma som representerer Miljødirektoratet ifm. 

erstatningskrav. 

 Informasjon om vernet er sendt alle øvrige høringsparter. 

 Krav om grensegang etter jordskifteloven med innmåling og grensemerking er sendt 

Nedre Telemark Jordskifterett.  

 Verneskilt til oppsetting på utvalgte steder er bestilt. Oppsetting er avtalt med Nedre 

Telemark Jordskifterett og Statens naturoppsyn. 

 Mulige steder for oppsetting av nasjonalparkportaler er gjennomgått. Det gjenstår å 

avklare ett eller to steder for oppsetting i år, bestille, få levert og sette opp. 

 Dispensasjonssøknader er behandlet. 

 Klage på høringsprosess er videresendt Miljødirektoratet. 

 Prosess med tilsetting av nasjonalparkforvalter er innledet. 

 Planlegging av åpningsarrangement er oppstartet, jf. sak 2017/4. 

 Tilskudd til tiltak i 2017 er omsøkt og mottatt, jf. sak 2017/5. 

 Innføringskurs og konstituerende møte for nasjonalparkstyret er forberedt. 

Oppgaver i forbindelse med etableringen som ikke er oppstartet 

 Utarbeide og produsere brosjyre/flyer), roll-up og temaplakater. 

 Opptrykk av fakta-ark. 

Vurdering 

Oppstartet arbeid vil kreve den kapasiteten som Fylkesmannen har avsatt. Omfang av arbeid 

med åpningsarrangement er usikkert, men antas å være stort. Oppstartede oppgaver bør 

derfor være prioritert. Av eventuelle øvrige oppgaver før sommeren, bør oppstart av arbeid 

med forvaltningsplan være prioritert, og da spesielt retningslinjene til verneforskriften av 

hensyn til behov for enhetlig forvaltningspraksis.  

Innstilling 

Gjennomføring av oppstartet arbeid er prioritert fram til åpningsarrangementet. Hvis 
utviklingen tilsier det, er oppstart av arbeid med forvaltningsplan og da spesielt 
retningslinjene til verneforskriften prioritert blant øvrige oppgaver. 

 



Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende endringsforslag: Forvaltningsplan med besøksstrategi, turskilt, 

nasjonalparksenter og fjordtorsk er prioritert i tillegg til de oppgavene som er igangsatt. 

Tone Berge Hansen fremmet følgende endringsforslag: Sak med status for gjennomføring av 

oppstartet arbeid og nytt forslag om prioritering av oppgaver bes lagt fram på neste møte. 

Torstein Kiil trakk sitt endringsforslag. 

Enstemmig vedtak 

Sak med status for gjennomføring av oppstartet arbeid og nytt forslag om prioritering av 

oppgaver bes lagt fram på neste møte. 

 


