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Sak 2020/30: Tiltaksplan 2021 

Bakgrunn 

I forvaltningsplanen er det en samlet tiltaksplan for en femårs periode som ble rullert i 

styremøte 23.03.20.  

Hovedfinansieringen av tiltak i nasjonalparken er statsbudsjettets kapittel 1420 post 31. Det 

tildeles midler derfra etter søknad til Miljødirektoratet før 10. januar. I søknaden må hvert 

enkelt tiltak spesifiseres. Tiltaksplanen i denne saken er en forberedelse til søknaden. 

I tillegg til å følge opp forvaltningsplanen er det lagt inn «nye» tiltak som følge av 

skjøtselsplan for rullesteinstrendene på Jomfruland. 

I tillegg til denne planen kommer tiltak som gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO), 

finansiert over deres budsjett. Hvilke tiltak det gjelder, vil bli avklart etter bestillingsmøte med 

SNO som er planlagt 19. november. Forvalters innspill til SNO framgår av andre vedlegg. 

Tiltak med blå skrift er igangsatt i år. Noen av dem vil utgå hvis de blir ferdige i år. 

Det er også andre tiltak med annen finansiering. Det gjelder blant annet nytt anlegg med tårn 

på Øytangen og omlegging fra høy- og lavspent luftstrekk til jordkabler Jomfruland nord. 

Forvalters vurdering 

Tiltaksplanen er forholdsvis omfattende med 51 små og større tiltak og samlet anslått 

kostnad på 2 mill. kr. I 2020 ble nasjonalparken tildelt 1,3 mill. kr etter søknad om 2,6 mill. kr. 

Hvor stor tildelingen blir, avhenger av hvor godt søknaden treffer tiltak som er prioritert i 

Miljødirektoratet. Vurderingen er at tiltakene i 2021 stort sett er i tråd med direktoratets 

prioriteringer og at tildelingen ikke behøver å bli mindre enn i 2020, selv om samlet 

søknadsbeløp er mindre. 

Når det gjelder antall tiltak, merker forvalter at såpass mange tiltak er i grenseland når det 

gjelder administrasjon. 

Forvalter foreslår at det også søkes om 100 000 kroner til å få utarbeidet skjøtselsplaner for 

Styrmannsholmen og Larsholmen (kystlyngheier). Det vil da være en søknad om midler fra 

kapittel 1420, post 21. Det er utarbeidet seks skjøtselsplaner for nasjonalparken: Den 

sjuende og siste forvaltningsplanen legger opp til, er for Styrmannsholmen og Larsholmen. 

Innstilling 

Styret tar tiltaksplanen til orientering. Forvalter bes om å fremme sak våren 2021 om rullering 

av tiltaksplan 2021 – 2025. Styret slutter seg til forslag om søknad om midler til skjøtselsplan 

for Styrmannsholmen og Larsholmen i 2021. 



Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag:  

• Utarbeidelse av vei- og stiplan for Jomfruland prioriteres og innarbeides i tiltaksplanen for 

2021. Planen skal gi grunnlag for fremstilling av både et turkart og et forvaltningskart hvor 

standard vei, skilting, rasteplasser mm. er innarbeidet.  

• Investering i nye, digitale klaver til sau på Stråholmen utsettes til 2022. 

• Sak om prioritering av tiltak fremmes for styret når økonomisk ramme fra Miljødirektoratet 

er avklart. 

Knut Jarle Sørdalen fremmet følgende forslag: I forbindelse med rullering av tiltaksplanen 

gjør styret en evaluering av et utvalg av tidligere vedtatte tiltak. 

Bjørn Kristian Dolva fremmet følgende forslag: Det bør utarbeides årsrapporter for 

nasjonalparken som informerer om de viktigste tiltakene hvert år. 

Forvalter fremmet følgende tilleggsforslag: Ny sti som tverrforbindelse mellom stiene på 

innsiden og utsiden nord på Øytangen utredes og ny sak legges fram for styret. Tiltaket 

legges inn som del av søknad om tiltaksmidler i 2021. 

Vedtak 

1. Styret tar tiltaksplanen til orientering. Forvalter bes om å fremme sak våren 2021 om 

rullering av tiltaksplan 2021 – 2025. Styret slutter seg til forslag om søknad om midler til 

skjøtselsplan for Styrmannsholmen og Larsholmen i 2021. 

2. Utarbeidelse av vei- og stiplan for Jomfruland prioriteres og innarbeides i tiltaksplanen for 

2021. Planen skal gi grunnlag for fremstilling av både et turkart og et forvaltningskart hvor 

standard vei, skilting, rasteplasser mm. er innarbeidet. 

3.  Investering i nye, digitale klaver til sau på Stråholmen utsettes til 2022. 

4. Sak om prioritering av tiltak fremmes for styret når økonomisk ramme fra Miljødirektoratet 

er avklart. 

5. I forbindelse med rullering av tiltaksplanen gjør styret en evaluering av et utvalg av 

tidligere vedtatte tiltak. 

6. Det bør utarbeides årsrapporter for nasjonalparken som informerer om de viktigste 

tiltakene hvert år. 

7. Ny sti som tverrforbindelse mellom stiene på innsiden og utsiden nord på Øytangen 

utredes og ny sak legges fram for styret. Tiltaket legges inn som del av søknad om 

tiltaksmidler i 2021. 

Vedlegg 

1. Tiltaksplan 2021 med kostnadsanslag 

2. Innspill til oppdragsliste for Statens naturoppsyn 

 
 
 


