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Sak 2018/27: Søknad om økonomisk tilskudd til Jomfrulandsløftet 29. juli
Bakgrunn
Jomfruland hytteeierforening ved Thomas Vogth-Eriksen har 10. juni søkt om tilskudd til
fellesarrangementet Jomfrulandsløftet 29. juli. Søknaden sier følgende:
For at dette skal bli bra er vi avhengige av at organisasjonene med tilknytning til Jomfruland
støtter opp, også økonomisk. Jomfruland Vel og Jomfruland Hytteeierforening har allerede
gitt tilsagn til støtte av arrangementet, og vi håper også at Nasjonalparken kan bidra med
økonomisk støtte. Opprettelsen av Nasjonalparken bidrar til ytterligere oppmerksomhet og
tilstrømming av turister, så det ville være både riktig og viktig.
Budsjettet er under utforming, men for at dette skal bli bra for alle, er det viktig at vi allerede
nå vet hva vi kan regne med. Fullstendig budsjett og regnskap blir utarbeidet som endel av
planleggingen, men et tilskudd fra Nasjonalparken i størrelsesordenen kr 8-10.000 kroner
håper vi på. Fint om vi kunne få en tilbakemelding i løpet av 2 uker.
Forvalters vurdering
Forvalter har vært kjent med planleggingen av arrangementet som har pågått siden før
årsskiftet i regi av Jomfruland hytteeierforening. Nasjonalparken har ikke deltatt aktivt i
utformingen, men har sagt ja til å være ført opp som medarrangør. Styret er invitert, jf. mail
06.06.18. Økonomisk bidrag er ikke avtalt.
Tiltaksmidlene som styret disponerer er tildelt av Miljødirektoratet i henhold til søknad og skal
i utgangspunktet brukes til tiltak det er søkt om. Med flere enn 20 forskjellige tiltak, er det
likevel slik at noen tiltak koster mer enn planlagt og noen mindre, samt at andre tiltak ikke lar
seg gjennomføre i løpet av året. Av den grunn er det nødvendig med fleksibilitet i driftsåret en fleksibilitet styret har så lenge det lar seg forsvare i forhold til verneforskriften og
forvaltningsplanen.
Selv om forvaltningsplanen ikke er gjeldende, har den et forvaltningsmål om at tilrettelegging
og informasjon på Jomfruland skal være samordnet og et kommunikasjonsmål om å skape
fundament for god, samordnet informasjon. På bakgrunn av at arrangementet er et aktuelt
tiltak i henhold til målene og at arrangementet involverer flere grupper og kan bidra til økt
innsikt, motivasjon og samhandling på tvers, bør det gis tilskudd som omsøkt.
Det er tidligere i år gitt økonomisk tilskudd til Det skjer i Kragerø, Jomfrulandsguiden og
Kulturkameratene. I forbindelse med innsamling av marint avfall, er det gitt tilsagn om

tilskudd til premier i Kystlotteriet. Alle tilskuddene er i samme størrelsesorden som i denne
saken. Videre er det en sak til behandling i styret om utvidet tilskudd til Kulturkameratene.
Så langt har ikke nasjonalparken hatt mulighet til å gi ut egen trykket informasjon eller sette
opp informasjonspunkter, da forvaltningsplanen må være godkjent først. Forvalters vurdering
er at den situasjonen tilsier at det er større behov for å være «synlig» i andre kanaler, slike
som nevnt over.
Når forvaltningsplanen er på plass, forhåpentligvis i løpet av høsten 2018, bør styret vurdere
videre tilskuddspraksis.
Innstilling
Det gis 10 00 kr i tilskudd til arrangementet Jomfrulandsløftet som omsøkt. Styret ber om at
det legges fram sak om tilskuddspraksis når forvaltningsplanen er godkjent.
Behandling
Vedtak
Det gis 10 00 kr i tilskudd til arrangementet Jomfrulandsløftet som omsøkt. Styret ber om at
det legges fram sak om tilskuddspraksis når forvaltningsplanen er godkjent.
Utskrift til
Jomfruland hytteierforening

