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Sak 2022/5: Evaluering av tiltak 2021
I møte 26.11.21 ønsket styret å få framlagt sak i 2022 om evaluering av tiltak i 2021.
Forvalter har sjekket med styret om rapport til Miljødirektoratet fra desember 2021 (vedlagt)
er tilstrekkelig underlag for saken, noe flere medlemmer har meldt tilbake er greit.
Rapporten tar utgangspunkt i tildelingen fra direktoratet i februar 2021. Rapporteringen er
skjematisk idet den er gjort i et elektronisk system med standardverdiene sluttført, løpende
skjøtsel gjennomført, igangsatt men ikke sluttført, ikke gjennomført og annet. For en del tiltak
er det lagt inn kommentarer som framgår av andre del av rapporten for de enkelte tiltak.
Forvalters vurdering
Økonomi
Grunnlaget for tildelingen fra direktoratet i februar var søknad fra desember 2021. Beregnet
samlet kostnad til de 47 tiltakene i søknaden var 2 483 000 kroner. Tildelingen i februar var
på 1 000 000 kroner. Arbeidene med høy- og lavspent og tårn på Jomfruland var da allerede
igangsatt og tildelt beløp uten tilleggstildeling ville gå hardt ut over andre tiltak, også løpende
skjøtsel, etter som nasjonalparken var bundet opp med vesentlige andeler i begge
prosjekter. Etter dialog med direktoratet ble det i juni tildelt 500 000 kroner for å kunne dekke
andelen i høyspentprosjektet, noe som var avtalt med direktoratet tidligere, men som ikke
kom med i første tildeling. I september oppdaget forvalter i forbindelse med
halvårsrapportering at det i desember 2020 var blitt gjort en feilføring i regnskapet for 2020
på 125 000 kroner som hadde svekket økonomien i prosjektet på Øytangen. Etter prosess
med Statsforvalteren og direktoratet ble det tildelt 125 000 kroner ekstra i desember.
Samlede tiltaksmidler i 2021 var derfor 1 625 000 kroner. Det er vesentlig mindre enn
2 483 000 kroner som var grunnlaget for søknaden og er en av forklaringene på at en del
tiltak ikke ble gjennomført eller ble utsatt. En annen viktig forklaring er at nasjonalparkens
bidrag til anlegget på Øytangen ble vesentlig større enn beregnet. Prosjektet ble fordyret
med ca. 300 000 kroner på grunn av vanskelige grunnforhold og lynavleder. I tillegg kom
220 000 kroner for å bygge informasjonsbod og 120 000 kroner til oppgradering av sti med
jordkabler for strøm og bredbånd. Kostnaden til det var 240 000 kroner, noe som var planlagt
delt likt mellom byggeprosjektet og nasjonalparken, men byggeprosjektet hadde ikke
økonomi til å dekke sin del.
Etter at ubrukte midler i nasjonalparken i 2021 på ca. 160 000 kroner og en ekstra tildeling
fra Utvalgte kulturlandskap på 100 000 kroner ble overført byggeprosjektet på Øytangen, er
status for regnskapet for det prosjektet i 2021 underfinansiering på ca. 40 000 kroner.
Det som gjorde at prosjektene samlet sett kom noenlunde «ned på beina» var at Kragerø
energi ikke krevde inn nasjonalparkens andel på 500 000 kroner til høyspentprosjektet i
2021. Forvalter har vært i kontakt med Kragerø energi og det kommer faktura i 2022. Det er

søkt om tiltaksmidler fra direktoratet til det for 2022, men hvordan bildet for 2022 blir,
avhenger av størrelsen på rammen fra direktoratet.
Resultater
Behovene for innsats og penger til tiltakene i 2021 varierte stort – fra små tiltak til store tiltak i
nasjonalparksammenheng. Rapport for 2021 viser følgende fordeling av gjennomføring:
Sluttført: 17
Gjennomført løpende skjøtsel: 10
Igangsatt, ikke sluttført: 5
Ikke igangsatt: 16
Annet: 1
Summen av dette er 49 tiltak. Det er to flere enn tiltak det i utgangspunktet var søkt om
midler til. Forklaringen er at det er tiltak som ble aktuelle i løpet av året.
Samlet vurdering
Forvalters vurdering er at nasjonalparken i 2021 fikk gjennomført forholdsvis store og
kostnadskrevende tiltak som planlagt, blant annet Øytangen, høyspent og skogrydding,
samtidig som løpende skjøtsel som er viktig for verneverdiene på land også ble gjennomført.
Forvalter er brukbart fornøyd med det. Som beskrevet over, kan økonomien fra 2021 gi
virkninger for økonomien i år, noe som kan gjøre det nødvendig med strengere prioriteringer
av tiltakene inneværende år.
Innstilling
Styret tar saken inkludert rapport til Miljødirektoratet til orientering.
Behandling
Knut Jarle Sørdalen foreslo at tiltakene evalueres årlig.
Torstein Kiil foreslo at styret behandler sak om prioritering av tiltak i 2022 når økonomisk
ramme fra Miljødirektoratet foreligger og at det i økt grad bør legges opp til innsats fra
frivilligheten.
Bjørn Kristoffer Dolva oppfordret til at det blir jobbet politisk for økt budsjettramme for tiltak i
nasjonalparker, da rammen lenge har stått stille eller blitt mindre.
Vedtak
Styret tar saken inkludert rapport til Miljødirektoratet til orientering.
Tiltakene evalueres årlig.
Styret behandler sak om prioritering av tiltak i 2022 når økonomisk ramme fra
Miljødirektoratet foreligger.
Det bør i økt grad legges opp til innsats fra frivilligheten.
Det oppfordres til å jobbe politisk for økt budsjettramme for tiltak i nasjonalparker.
Vedlegg
Rapport til Miljødirektoratet

