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Sak 2022/32: Delfinansiering av film om kulturlandskap 

Bakgrunn  

Styret behandlet sak om rullering av tiltaksplanen i møte 22.03.22. Torstein Kiil foreslo at 

styret bør vurdere å tildele en del av avsatte midler til produksjon av filmer til delfinansiering 

av produksjon av film om kulturlandskap i regi av Utvalgte kulturlandskap (UKL). Styret 

ønsket sak på neste møte.  

UKL har arbeidet videre med manuskripter og filmopptak er nært forestående hvis 

finansieringen tilsier at det er grunnlag for å starte arbeidet. Filmen har et planlagt budsjett 

på 400 000 kroner og det er tilsagn fra flere hold om til sammen 286 000 kroner pr. nå. UKL 

ønsker at nasjonalparken bidrar økonomisk slik at filmen langt på veg blir fullfinansiert. 

Forvalters vurdering 

Forvalter er informert om opplegg og innhold i filmen og har i noen grad bidratt til 

manuskriptene.  

Mye av verneverdiene på land i nasjonalparken på Jomfruland og Stråholmen er knyttet til 

menneskers bruk i landbruket gjennom tidene og i dag. Å formidle sammenhengen mellom 

landbruksdrift og verneverdier er derfor høyst relevant for nasjonalparken og vil supplere og 

styrke parkens informasjon. 

I tiltaksbudsjettet for 2022 er det planlagt for å bruke 200 000 kroner til nye informasjons-

filmer. Det er så langt ikke planlagt eller avtalt konkrete produksjoner og UKL kan tildeles for 

eksempel 100 000 kroner hvis styret ønsker å prioritere filmen om kulturlandskap. UKL 

opplyser at det gjenstår behandling av søknad om tilskudd hos noen aktører, slik at med 

tildeling fra nasjonalparken kan samlet finansiering på 400 000 kroner nås. 

Forutsetningen bør være at nasjonalparken og besøkssenteret har fri tilgang til filmen for 

visning på digitale informasjonspunkter som for eksempel infoboden på Øytangen, 

firmidlingspunkt i kommunens administrasjonsbygg i Kragerø, på ferga, i fyrmesterboligen og 

i nytt besøkssenter på Jomfruland som forhåpentligvis blir realisert.  

Innstilling 

Styret ønsker ny film om kulturlandskap i regi av UKL velkommen. Filmen vil supplere og 

styrke parkens informasjon. Parken bidrar med 100 000 kroner i delfinansiering. 

Nasjonalparken og besøkssenteret skal ha fri tilgang til filmen for visning på sine digitale 

informasjonspunkter. 
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