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Sak 2022/19: Tiltaksplan 2022 – 2025, rullering. 

Bakgrunn 

Forvaltningsplanen ble godkjent i juli 2019 og kan gjelde i inntil ti år. Det bør likevel gjøres en 

revisjon etter 4 – 5 år, da nasjonalparken er fersk og det kommer opp flere problemstillinger i 

etablerings- og tidlig driftsfase enn i en etablert nasjonalpark. 

Det er lagt opp til at tiltaksoversikten (vedlegg 3 i forvaltningsplanen) skal rulleres årlig, uten 

at resten av forvaltningsplanen skal gjennomgås. Det er naturlig etter hvert som prioriterte 

engangstiltak blir gjennomført, behov for nye tiltak kommer opp som følge av skjøtselsplaner 

og forvaltningens egne vurderinger, hva som gjennomføres av andre, samt hvilke 

budsjettrammer som settes av Miljødirektoratet. 

Oversikten er et sentralt grunnlag for årlige søknader om tiltaksmidler fra Miljødirektoratet. 

Om forslaget 

Det er tatt utgangspunkt i tiltaksoversikten i forvaltningsplanen som ble godkjent i 2019. 

Engangstiltak som er gjennomført er tatt ut, mens faste, årlige tiltak er beholdt. Videre er 

tiltak i skjøtselsplanene med en viss prioritet tatt inn, med unntak av tiltak som allerede er 

gjennomført. Det gjelder skjøtselsplaner/råd for følgende områder: 

- Tårnskogen 

- Området innenfor Vestre Saltstein 

- Sandbakken 

- Øytangen nord og sør 

- Havstrender på Stråholmen. 

- Rullesteinstranda på Jomfruland 

Videre er det tatt inn noen initiativ fra nasjonalparken selv eller av andre. 

Innstilling 

Forslag til tiltaksoversikt godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Styret ber om 

sak om ny rullering i første halvår 2023.  

Behandling 

Torstein Kiil hadde følgende merknader/forslag: 

• Styret bør vurdere å tildele en del av avsatte midler til produksjon av videoer til 

delfinansiering av produksjon av video om kulturlandskap i regi av UKL. Styret ba om 

søknad og ønsker sak på neste møte. 



• Ønske om finansiering av markvandringer på Jomfruland og Stråholmen i 2022. Forvalter 

viste til forslag om tredjeprioritet og signaler fra Miljødirektoratet i forbindelse med 

søknader om tiltaksmidler. Utsettes til 2023. 

• Nasjonalparken bør sammen med Kragerø kommune ta initiativ til at det blir etablert nye 

hummerfredningsområder i Bamble, Porsgrunn og Larvik kommuner. Forvalter tar opp 

igjen initiativ som ble tatt for et par år siden. 

• Birdlife Telemark bør anmodes om å utarbeide langtidsoversikter for utviklingen i de større 

bestandene av sjøtilknyttet fugl. Forvalter er kjent med at Birdlife har et omfattende 

materiale som er presentert grafisk. Det tas kontakt med Birdlife med sikte på 

sammenfatninger for de viktigste artene i lettlest form. 

• Permanente lensefester til bruk i oljevernaksjoner bør etterlyses i IUA. Styret inviterer IUA 

til styremøte etter sommerferien. 

• Arbeid i Kragerø kommune med åpning av Midt-stien bør etterlyses. Forvalter tar kontakt. 

Vedtak 

Forslag til tiltaksoversikt godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Styret ber om 

sak om ny rullering i første halvår 2023. 

• Søknad om delfinansiering av produksjon av video om kulturlandskap i regi av UKL 

behandles på neste møte. 

• Markvandringer utsettes til 2023. 

• Forvalter tar sammen med Kragerø kommune opp igjen initiativ til at det blir etablert nye 

hummerfredningsområder i Bamble, Porsgrunn og Larvik kommuner. 

• Forvalter tar kontakt med Birdlife med sikte på sammenfatninger for utviklingen i de 

viktigste artene av sjøtilknyttet fugl. 

• IUA Telemark inviteres til styremøte etter sommerferien med sikte på etablering av faste 

lensefester i forbindelse med oljevernaksjoner. 

• Arbeid i Kragerø kommune med åpning av Midt-stien etterlyses.  

Vedlegg 

Forslag til tiltaksoversikt 2022 - 2025 

 


