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Sak 2018/40: Søknad om støtte til Stråholmenboka 

Bakgrunn 

Stråholmen vel har 01.09.18 søkt om økonomisk støtte til utarbeidelse av Stråholmenboka. 

Innretningen på boka og finansieringsplan framgår av vedlagte søknad og prospekt. 

Vurdering  

Det er grunn til å tro at kulturbetingede naturverdier i nasjonalparken og i landskapsvern-

området vil være tema i boka og at den vil ha informasjons- og kommunikasjonsverdi for 

nasjonalparken. Forvalter har likevel et inntrykk av at hovedinnretningen vil vær kulturhistorie 

og slektshistorie. Etter som kulturhistorie ikke er blant formålene med nasjonalparken, 

«treffer» ikke den delen av boka direkte. Det vurderes som uaktuelt å bidra med tilskudd fra 

nasjonalparken til slektshistorie. 

Så langt har styret hatt praksis for å gi noe tilskudd til spleiselag som Det skjer i Kragerø, 

Kragerøguiden, Jomfrulandsguiden, Kittelsen i nasjonalparken og Jomfrulandsløftet som i 

varierende grad treffer formålene med parken, men som i en situasjon da nasjonalparken 

ikke har kunnet utgi eget informasjonsmateriell (pga. manglende forvaltningsplan), har vært 

kanaler for å gjøre nasjonalparken en del synlig. På denne bakgrunn er det rimelig at 

nasjonalparken også bidrar til Stråholmenboka, men hvis det skal gis tilskudd ut over det de 

andre har fått (i størrelsesorden 10 000 kr), bør det være en forutsetning at nasjonalparken 

og landskapsvernområdet gis en god del plass i boka og at kommunikasjonen er i tråd med 

nasjonalparkens formål og forvaltningsplanen, herunder kommunikasjonsdelen. 

For finansiering vises det til sak 2018/35: Halvårsregnskap og prioriteringer resten av året. 

Prognosen viser et lite samlet underskudd hvis styret velger å igangsette to nye foreslåtte 

tiltak i år. 

Innstilling 

Det gis 30 000 kroner i støtte til Stråholmen-boka som omsøkt. Det forutsettes at 

nasjonalparken og landskapsvernområdet gis en god del plass i boka og at kommunika-

sjonen er i tråd med nasjonalparkens formål og forvaltningsplanen, herunder 

kommunikasjonsdelen. Nasjonalparken ved forvalter skal gis anledning til å kommentere 

utkast til den delen av boka som gjelder nasjonalparken. 

Vedtak 

Det gis 30 000 kroner i støtte til Stråholmen-boka som omsøkt. Det forutsettes at 

nasjonalparken og landskapsvernområdet gis en god del plass i boka og at kommunika-

sjonen er i tråd med nasjonalparkens formål og forvaltningsplanen, herunder 

kommunikasjonsdelen. Nasjonalparken ved forvalter skal gis anledning til å kommentere 

utkast til den delen av boka som gjelder nasjonalparken. 



 

Vedlegg: 

-Søknad 

-Prospekt  


