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Sak 2017/19: Prioritering av forvaltningstiltak i 2017
Bakgrunn
Styret gjorde følgende vedtak 06.04.17 i sak 2017/5:
Styret ber om utredning og forslag til prioritering av tiltak i 2017 på neste styremøte.
Bakgrunnen for sak 2017/5 var at Fylkesmannen over mange år har administrert
forvaltningstiltak i de tidligere verneområdene som nå ligger i nasjonalparken.
Gjennom bestillingsdialogen med Statens naturoppsyn i november 2016 og søknad til
Miljødirektoratet i januar 2017, ba Fylkesmannen om ressurser til å videreføre etablerte tiltak
og å sette i gang noen nye tiltak. Fylkesmannen var på det tidspunktet forvaltningsmyndighet
for nasjonalparken. Det ble tildelt 400 000 kr til forvaltningstiltak i 2017.
I sak 2017/5 foreslo sekretariatet at gjennomføring av de etablerte tiltakene i 2017 overlates
til Fylkesmannen som har personell som kjenner områdene og tiltakene godt, noe som vil
sikre gjennomføring i en etableringsperiode da mange andre oppgaver også skal løses.
Sekretariatet tolker styrevedtaket dithen at styret ikke motsetter seg det, men ønsker en
nærmere beskrivelse som grunnlag for prioritering av nye tiltak.
Kostnadene til videreføring av etablerte tiltak er beregnet til 214 000 kr. Kostnadene fordeler
seg slik:
Øytangen
Tjenestekjøp (krattrydding, hogst, nye gjerder, slått Øytangen, flishogging Sandbakken,
kartlegging strandtorn Telemark botaniske forening), til sammen 110.000 kr. Det som utføres
av Statens naturoppsyn (SNO) dekkes over SNO’s budsjett.
Stråholmen
Dyreeier kr 39.000 for tilsyn mm. Stråholmen Vel, diverse rydding (vedlikehold av
krattoppslag, slått, tilpasset sauebeite på rynkerose) kr 55.000. Til sammen 94.000 kr.
Skadden
Fjerning av trevirke samlet sammen i aksjon i 2016 i regi av Skjærgårdstjenesten. Det
gjenstår fjerning av en del oppsamlet trevirke. Kostnad 10.000 kr.

I tillegg kommer disse forvaltningstiltakene som dekkes over andre budsjetter:
Bekjempelse av rynkerose
Ett område på Stråholmen (Gåsholmen), samt ett på Øitangen og tre områder på
Sandbakken. Inngår i en større felles anskaffelse.
Sjøfuglregistreringer
Tellinger/bestandsovervåking av hekkende sjøfugl i verneområder på hele Telemarkskysten,
men en relativt stor andel ligger i nasjonalparken.
Bekjempelse av mink
SNO utfører dette hovedsakelig innenfor nasjonalparkområdet (muligens noe på utsiden) på
oppdrag fra Fylkesmannen. Kostnader dekkes over SNO’s budsjett.
Kartlegging av stillehavsøsters
Fylkesmannen er tildelt midler til å sette i gang kartlegging av utbredelse av stillehavsøsters
på Telemarkskysten. Hvordan kartleggingen blir lagt an er foreløpig ikke avklart, men det er
god grunn til å tro at nasjonalparken er aktuell i tillegg til andre områder. De grunne
områdene på innsiden av Stråholmen peker seg ut.
Med en tildeling på 400 000 kr til forvaltningstiltak i nasjonalparken og 214 000 kr som går til
å dekke igangsatte tiltak, er det i utgangspunktet 186 000 kr til disposisjon for å dekke
kostnader til nye tiltak. Det er dessuten forhåndsutbetalt 50 000 kr til tjenestekjøp på
Jomfruland. Om det står igjen ubrukte midler innenfor den rammen, kommer det i tillegg.
I søknaden om midler til nye tiltak i 2017 la Fylkesmannen blant annet dette til grunn:
Kartlegging stillehavsøsters (30 000 kr) og kartlegging av hageeple i nasjonalparken på
Jomfruland (50 000 kr). Stillehavsøsters er lite aktuelt, da det er tildelt andre midler til det.
I vedlegg 5 til utkast til forvaltningsplan datert februar 2016 er det et forslag til en forholdsvis
omfattende plan for gjennomføring av tiltak, innhenting av ny kunnskap, overvåking og
utredninger – se lenke som vedlegg nedenfor.
Vurdering
Sekretariatet har foreløpig ikke hatt mulighet til å vurdere tiltaksdelen i forvaltningsplanen
grundig, og har derfor et noe svakt grunnlag for å foreslå nye tiltak. Blant mange aktuelle er
likevel disse tiltakene aktuelle og kan igangsettes/gjennomføre i 2017:
 Skjøtselsplaner for delområdene 4, 6, 8 og 9 på Jomfruland (Vestre Saltstein, Tangbukta,
Tårnskogen og Tårntjernet). Antatt kostnad ca. 100 000 kr.
 Produksjon og oppsetting av fem temaplakater: Sørstrand på Stråholmen om sjøfugl og
havstrender, om truede arter og ferdsel ved Saltsteinbukta, på Øytangen og på
Sandbakken på Jomfruland, samt om telting på Jomfruland. Antatt kostnad ca.75 000 kr.
 Kanalisering av ferdsel med stiskilt ved Saltsteinbukta og nord for Heggeneset på
Jomfruland. Antatt kostnad ca. 5 000 kr.
Styret inviteres til å anvise eventuelle andre tiltak.
I verneområder der Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet skal midlene brukes til de
tiltakene som er lagt til grunn i søknaden. Styret har imidlertid større frihet.
Innstilling
Gjennomføring av etablerte forvaltningstiltak overlates til Fylkesmannen i 2017. Nye tiltak
beskrevet i saksframstillingen settes i gang/gjennomføres i 2017 innenfor en ramme på
186 000 kr.

Behandling
Torstein Kiil fremmet forslag om at det produseres og settes opp noen midlertidige, enkle
skilt med kart over nasjonalparken på Jomfruland og Stråholmen.
Enstemmig vedtak
Gjennomføring av etablerte forvaltningstiltak overlates til Fylkesmannen i 2017. Nye tiltak
beskrevet i framstillingen i sak 2017/19 settes i gang/gjennomføres i 2017 innenfor en
ramme på 186 000 kr.
Det produseres og settes opp noen midlertidige, enkle skilt med kart over nasjonalparken på
Jomfruland og Stråholmen.
Ekspederes til
Fylkesmannens miljøvernavdeling

Vedlegg:


Notat om skjøtsel i tidligere Jomfruland landskapsvernområde i 2016-2017, utarbeidet av
Trond Eirik Silsand 09.11.16.
 Utkast til forvaltningsplan
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Jomfruland/Dokument/Oversendelse%20til%20Mdir/V
edlegg%2013%20Utkast%20forvaltningsplan%20februar%202016.pdf

