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Sak 2021/39: Prioritering i forbindelse med søknad om tiltaksmidler fra
Miljødirektoratet i 2022.
Bakgrunn
I forvaltningsplanen er det en samlet tiltaksplan for en femårs periode som ble rullert i
styremøte 26.02.21.
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 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 før jul.
Det er også tiltak med annen finansiering. Det gjelder blant annet nytt anlegg med tårn på
Øytangen.
Forvalters vurdering
Tiltaksplanen er forholdsvis omfattende med 42 tiltak med samlet anslått kostnad på 2,4 mill.
kr. Av dette vil 0,1 mill. kr bli overført SNO (bestandskontroll mink).
I 2021 er nasjonalparken tildelt 1,625 mill. kr. Ordinær tildeling i februar var 1,0 mill. kroner,
0,5 mill. kr var øremerket andel i høyspentprosjektet og 0,125 mill. kr er til å rette opp
feilføring i regnskapet for 2020.
Hvor stor tildelingen blir, avhenger av hvor godt søknaden treffer tiltak som er prioritert i
Miljødirektoratet. Tiltakene i 2022 er stort sett i tråd med direktoratets prioriteringer og
tildelingen kan bli på nivå noe lavere enn i 2021.
Forvalter foreslår at det også søkes om 100 000 kroner til å få utarbeidet skjøtselsplaner, det
samme som i 2021. Når skjøtselsplan for Styrmannsholmen og Larsholmen foreligger
seinere i høst, er den sjuende og siste skjøtselsplanen som ligger i forvaltningsplanen
utarbeidet. Styret bes om å vurdere behov og foreslå andre skjøtselsplaner.
Forvalter foreslår videre at det søkes om 250 000 kroner til styrets drift. I 2021 er tildelingen
på 240 000 kroner. Det blir for tiden drøftet om det skal være en fysisk,
nasjonalparkkonferanse, noe som vil medføre en del reiseutgifter.
De to sistnevnte søknadene vil være om midler fra kapittel 1420, post 21.

Innstilling
Styret tar tiltaksplanen til orientering. Styret ber om sak våren 2022 om rullering av tiltaksplan
2022 – 2026. Styret slutter seg til forslag om søknad om midler til skjøtselsplaner og styrets
drift. Av skjøtselsplaner bør Xxxxxxxx være prioritert.
Behandling
Vedtak
Vedlegg
1. Tiltaksplan 2022 med kostnadsanslag (Excelark)

