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Sak 2022/5: Prioritering av tiltak 2023 

Bakgrunn 

Styret behandlet i sak 2022/44 prioriteringer av tiltak i 2023 i forbindelse med søknad om 

tiltaksmidler fra Miljødirektoratet og ba om å få ny sak når økonomisk ramme er klarlagt. 

Det ble søkt om 2 450 000 kroner til tiltak i nasjonalparkens regi. Søknaden er vedlagt. Det 

er tildelt 1 015 000 kroner, inkludert 115 000 kroner til SNO. Det er søkt om å finansiere tiltak 

på Styrmannsholmen i 2023 med 120 000 kroner over ordning for restaureringstiltak som et 

alternativ til ordinære tiltaksmidler. Om det blir innvilget er ikke avklart pr. nå.  

Det var et underforbruk på de to budsjettpostene i 2022 på ca. 32 000 kroner som er overført 

til Sameie Øytangen. En tredel går inn som nasjonalparkens andel i 2023, men 20 000 

kroner kan overføres til tiltak i nasjonalparkens regi. 

Det er ikke midler på nasjonalparkens konto i Skagerak sparebank. 

Ellers er det tildelt 250 000 kroner til drift av nasjonalparkstyret og 435 000 kroner til lønn til 

forvaltere i en overgangsperiode første halvår. 

Forvalters vurdering  

Første tildeling i 2023 er ca. 200 000 kroner mindre enn første tildeling i 2022. Da var 

tildelingen på 1 600 000 kroner, der 500 000 kroner var bundet opp til etterslep på 

høyspentsaneringen på Øytangen i 2020/21.   

Hvis det blir tilleggsfinansiering av Styrmannsholmen, vil det avlaste tiltaksbudsjettet en del 

og gi plass til andre tiltak, men det er uansett nødvendig å gjøre prioriteringer. 

Forslag til veiledende prioriteringer er vist i vedlegg. Grønn farge for tiltak som er basistiltak 

og gul farge er tiltak som er ønskelige og bør gjennomføres.  

Det er tildelt 250 000 kroner til drift av styret. Skulle det bli underforbruk der, kan det brukes 

til tiltak. Det kan også være muligheter for supplerende tildeling fra Miljødirektoratet i juni, 

september eller desember. 

Det bør uansett være fleksibilitet da faktiske kostnader kan være annerledes enn beregnet, 

at tiltak ikke blir gjennomført på grunn av eksterne forhold og det kan oppstå behov eller 

komme gode forslag som ikke ble vurdert da planen ble lagt. 



Innstilling 

Styret vedtar forslag til veiledende prioriteringer. Forvalter gis fleksibilitet i gjennomføringen. 

Styret ønsker å bli orientert gjennom året. 

Vedtak  

 

Vedlegg 

Veiledende prioriteringer tiltak 2023 

 


