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Støtte til markeringen av Ytre Hvaler nasjonalparks 10 - årsjubileum

Fylkesordførerens forslag til vedtak

Fylkesutvalget bevilger kr. 50.000 til jubileumsarrangementet for Nasjonalparken.

Fylkesordførerens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 3. mai 2019
Ole Haabeth
fylkesordfører

Fylkesrådmannens anbefaling
Fylkesrådmannen ber Fylkesutvalget om å vurdere å støtte dette tiltaket fra sin
disposisjonspost.
Sarpsborg, 23. april 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Elin Tangen Skeide
kst. fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Ytre Hvaler nasjonalpark feirer sine første 10 år med 40 arrangementer og en markering på
torget på Skjærhalden 7. september. De søker Østfold fylkeskommune om 50 000 kroner i
støtte til å gjennomføre markeringen.

Fakta
Det er lagt opp til mer enn 40 arrangementer i Ytre Hvaler nasjonalpark i 2019. Jubileet skal
markeres fra 16. juni til 9. september, med et større arrangement på torget på Skjærhalden 7.
september.
Natur, naturformidling, friluftsliv, vern og skjøtselsarbeid settes i fokus i hele perioden og vil
være rammen rundt arrangementene. For å kunne sette opp dette fokuset og planlegge med
både gode foredragsholdere, veiledere og underholdning, er det behov for økonomiske
bidrag.
Beregnede kostnader for jubileet er satt til 180 000 kroner. I denne summen ligger innleie av
ferge, foredragsholdere, artister og brosjyreproduksjon.
Foreløpig bevilgninger til jubileet er:
25 000 kroner fra Miljødirektoratet
50 000 kroner fra Hvaler kommune
Det er også søkt Sparebankstiftelsen og Fredrikstad kommune.
Saldo for fylkestingets disposisjonspost hvis det vedtas å støtte søknaden på kr 50 000 vil
være kr 950.000,-

Fylkesrådmannens vurdering
Ytre Hvaler nasjonalpark er viktig for Østfold. Østfold fylkeskommunen er representert i styret
for nasjonalparken. Denne søknaden kommer ikke inn under noen faste budsjettposter med
tilskudd til ulike formål. Fylkesrådmannen viser til søknaden og legger den fram til
fylkesutvalget slik at fylkesutvalget kan vurdere om de ønsker å benytte fylkesutvalgets
disposisjonspost. Markering av 10 år som nasjonalpark gjennom flere arrangementer vil bidra
til opplysning og kunnskap om de ressursene som ligger i nasjonalparken.
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