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Sak 2019/35: Søknader til Miljødirektoratet om midler til styret, planlegging og
tiltak i 2020, samt revisjon av tiltaksdelen i forvaltningsplanen
Søknader 2020
I møte 22. november avklarte styret at søknader om midler fra Miljødirektoratet i 2020 kan
behandles pr. e-post. Søknadene skal være levert elektronisk før 10. januar og styret har sitt
neste møte 12. mars.
Styret
Styrets budsjett har vært 250 000 kroner i 2019. Det ble et underforbruk på ca. 30 000 kroner
som er brukt til å dekke overforbruk til planlegging. Den største enkeltutgiften var fellesmøte
med Rådgivende utvalg, et møte som vil bli holdt også i 2020. Det er nytt styre fra 2020 og
det vil bli holdt et endagskurs for faste medlemmer og varamedlemmer, noe som muligens
kan kombineres med et styremøte. Utgiften kan anslås til 20 000 kroner. Videre er styret
invitert til å delta på nasjonalparkkonferanse 5 – 6 mai. Miljødirektoratet dekker oppholdet i
Trondheim, men styret må dekke reisen selv. Hvis alle styremedlemmer deltar, vil utgiften
være ca. 35 000 kroner. På bakgrunn av dette foreslås det å søke Miljødirektoratet om
275 000 kroner til drift av styret i 2020.
Planlegging
I henhold til forvaltningsplanen bør det utarbeides skjøtselsplaner for kystlyngheiene på
Styrmannsholmen og Larsholmen, samt for rullesteinstranda på Jomfruland. Kostnadene kan
anslås til henholdsvis 75 000 og 150 000 kroner. Det foreslås å søke om 225 000 kroner i
planmidler i 2020.
Tiltak
Det foreslås å søke om 2 262 000 kroner til tiltak i 2020, se vedlegg. Av dette søkes det om
100 000 kroner som overføres Statens naturoppsyn direkte til bestandskontroll av mink.
Tiltaksoversikten er basert på oversikt over igangsatte tiltak som videreføres, tiltaksdelen i
forvaltningsplanen, skjøtselsplaner utarbeidet i 2017 – 2019, samt noen tiltak som har blitt
aktuelle underveis.
Statens naturoppsyn gjennomfører noen tiltak innenfor eget budsjett. Forvalter har
bestillingsmøte med SNO 12. desember der det vil bli avtalt hvilke tiltak det gjelder.
Revisjon av tiltaksdelen i forvaltningsplanen
Tiltaksdelen i forvaltningsplanen (vedlegg 4 i planen) skal i utgangspunktet revideres hvert
år. Etter som det tok tid før planen ble godkjent, begynner tiltaksdelen allerede å bli foreldet.
Forvalter tar sikte på å legge fram sak om revisjon for styret i første halvår 2020.

Innstilling
Miljødirektoratet søkes om 275 000 kroner til drift av styret, 225 000 kroner til planlegging og
2 262 000 kroner til tiltak i 2020.
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