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Sak 2021/7: Tiltaksplan 2021 - revisjon 

Bakgrunn 

Styret behandlet tiltaksplan for 2021 i møte 04.12.20 og gjorde følgende 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. 

Søknader til Miljødirektoratet om midler til 47 tiltak, inkludert tiltak som styret vedtok ble levert 

i god tid før fristen 10. januar. I sum var søknadene på 2 483 000 kroner. Delfinansiering av 

prosjekt med omlegging av høy- lavspent strøm fra luft- til jordkabler med 500 000 kroner var 

en av søknadene. Beløpet skulle vært utbetalt direkte fra Miljødirektoratet i 2020 og 2021, 

men faktura for 2020 ble mottatt for seint i forhold til regnskapsavslutning. Direktoratet 

oppfordret da forvalter om å legge beløpet inn for 2021 sammen med øvrige tiltak. 

Tildeling av tiltaksmidler ble avklart 01.02.21. Jomfruland nasjonalpark fikk tildelt 1 100 000 

kroner. 500 000 kroner var bundet opp til arbeid med omlegging av høy- og lavspent strøm til 

jordkabler og kostnader til igangsatt skogrydding kan stipuleres til 300 000 kroner. I 

forbindelse med prosjektet nytt anlegg med tårn på Øytangen, har nasjonalparken avklart å 

dekke halvparten av kostnadene til oppgradering av stien gjennom Hassellunden som 

forsiktig kan anslås til 60 000 kroner. Videre utgjør kostnadene til årlige basistiltak (beiting, 

rydding og slått på Jomfruland og Stråholmen) ca. 240 000 kroner. I sum er dette 1 100 000 

kroner, og det var derfor ikke midler igjen til de andre tiltakene. 

Forvalter ba Miljødirektoratet om å gjøre en ny vurdering. Begrunnelsen var at høy- og 

lavspentprosjektet må ses på som et spesialtiltak, etter som det ble avtalt særskilt med 



direktoratet før sommeren 2020 og at kostnadene skulle faktureres direkte. Direktoratet har 

22.02.21 gledelig nok etterkommet henvendelsen ved å orientere om at nasjonalparken vil bli 

tildelt 500 000 kroner ekstra i andre tildelingsrunde som vanligvis er i mai/juni. Dermed er det 

økonomiske muligheter for å realisere en del andre tiltak i planen. 

Forvalters vurdering 

Følgende tiltak er bundet opp: 

Tiltak nr. Betegnelse Kostnad 

3 Omlegging høy/lavspent 500 000 

4 Etterkontroll og behandling av rynkerose 10 000 

5 Tynning av einer innenfor Vestre Saltstein 10 000 

11 Kulturhistorie om tang og tare til gjødsel 10 000 

20 Sluttføring av Transforest på Jomfruland 250 000 

32 Oppgradering sti gjennom Hassellunden 60 000 

38 Ny sti Øytangen nord 10 000 

 Fjerning vindfall Tårnskogen 5 000 

 Fjerning av løse greiner Hovedveien 5 000 

 Sum: 860 000 

To tiltak som ikke er nummerert har blitt aktuelle etter at søknaden ble sendt og Norsk 

skogrydding er tildelt oppgavene. 

Basisskjøtsel gis høyeste prioritet: 

Tiltak nr. Betegnelse Kostnad 

14 Rydding Stråholmen 65 000 

15 Skjøtsel Jomfruland 65 000 

16 Slått av naturslåttemarker Jomfruland 5 000 

18 Tilsyn beitedyr Jomfruland 55 000 

19 Tilsyn beitedyr Stråholmen 55 000 

25 Vedlikeholdsrydding vegetasjon Jomfruland 25 000 

 Sum: 270 000 

 

Deretter bør følgende tiltak prioriteres: 

Tiltak nr. Betegnelse Kostnad 

5 Hjemmeside drift 5 000 

7 Nytt infopunkt Øytangen 50 000 

12 Restaurering steingjerder Øytangen 16 000 

24 Rydding langs strender Jomfruland 75 000 



28 Utskifting av eikegjerde Holmsløkka 10 000 

30 Husdyrgjerde Øytangen på innsiden som tåler sjø 25 000 

31 Forsterkning av gjerde slåttemark Øytangen 10 000 

33 Kamera i toppen av nytt tårn, Øytangen 20 000 

34 Kamera på sjøbunnen ved Øytangenbrygga 20 000 

36 Nye porter I husdyrgjerder 20 000 

37 Gjerdeklyv og husdyrgjerde Vestre Saltstein 15 000 

39 Stiskilt nord for Heggeneset 3 000 

40 Temafortellinger 200 000 

 Sum: 469 000 

 

Beregnet kostnad i sum er ca. 1 600 000 kroner, tilsvarende tildelt ramme. 

Forslaget innebærer å ikke prioritere stiplan/turkart for Jomfruland i 2021, noe styret ønsket 

ved sin behandling 04.12.20. Det innebærer også å ikke prioritere et større antall andre tiltak 

som lå til grunn for søknaden om tiltaksmidler – se vedlegg. 

Innstilling 

Styret godkjenner forslag til prioritering av tiltak i 2021 som vist i saksutredningen. 

Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag: Arbeidet med å forberede stiplan/turkart for 

Jomfruland startes opp på administrativt nivå i 2021 i samarbeid med Utvalgte 

kulturlandskap, slik at hele Jomfruland dekkes. Dersom det på slutten av året blir 

tilgjengelige midler, innhentes tilbud på digitalisering og trykking av kart evt. legges prosjektet 

inn på neste års tiltaksplan. 

Vedtak 

Styret godkjenner forslag til prioritering av tiltak i 2021 som vist i saksutredningen. Arbeidet 

med å forberede stiplan/turkart for Jomfruland startes opp på administrativt nivå i 2021 i 

samarbeid med Utvalgte kulturlandskap, slik at hele Jomfruland dekkes. Dersom det på 

slutten av året blir tilgjengelige midler, innhentes tilbud på digitalisering og trykking av kart 

evt. legges prosjektet inn på neste års tiltaksplan. 

Vedlegg 

1. Søknad til Miljødirektoratet, desember 2020 

 
 
 


