Saksnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/4028
99689/2019
K11
Pål Erik Jensen

Møtebok – Saksframlegg
Behandlet av
Næring og kulturkomiteen
Fylkesutvalget
Fylkestinget

Møtedato
05.06.2019
06.06.2019
20.06.2019

Utvalgssaksnr.

Friluftshus på Storesand - søknad om støtte
Vedlegg:
1 Søknad - Friluftshus på Storesand
2 Finansieringsplan - Friluftshus på Storesand

Fylkesordførerens forslag til innstilling

Søknaden innvilges med kr 500.000. Dekning over fylkesutvalgets disposisjonskonto..

Fylkesordførerens behandling
Fylkesordfører viser til fylkesrådmannens vurdering av nasjonalparkens - og friluftshusets
betydning for Østfold og vil anbefale bruk av disposisjonskontoen.
Sarpsborg, 16. mai 2019
Ole Haabeth
fylkesordfører

Fylkesrådmannens anbefaling
Fylkesrådmannen ber fylkesutvalget om å vurdere å støtte dette tiltaket fra sin
disposisjonspost.
Sarpsborg, 6. mai 2019

Anne Skau
fylkesrådmann

Elin Tangen Skeide
fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Oslofjordens Friluftsråd satser, sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark og Hvaler kommune,
for fullt på å realisere et friluftshus på Storesand. Huset skal være en portal inn i naturen i
Norges første marine nasjonalpark, og et møtepunkt for naturverdier og friluftsliv.
Storesand Friluftshus skal være et attraktivt turmål i nasjonalparken - til glede for alle - og
huse aktivitet, naturinformasjon og service for friluftslivet.
Byggeprosjektet har en kostnadsramme på kr 12 000 000. Oslofjordens friluftsråd er godt i
gang med finansieringen, og det er samlet inn drøyt 7 500 000, men for å realisere drømmen
er de avhengig av et stort spleiselag, og søker derfor Østfold fylkeskommune om 1 500 000
kroner. Søknaden og finansieringsplanen er vedlagt denne saken.

Fakta
Storesand på Kirkøy i Hvaler kommune er et stort, sammenhengende natur- og
friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes også en
tradisjonsrik, enkel teltplass, som til daglig driftes av frivillige på dugnad. Friluftsområdet har
en av Østfolds flotteste strender, og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.
Det er også en rekke tilrettelagte kulturminner i området.
Med sin plassering i nasjonalparken og lange tradisjoner som friluftslivsområde er Storesand
«av natur» en portal inn i naturen. Stedet har stort potensial som formidlingsarena; til
uteundervisning, naturveiledning og friluftsopplevelser.
Men for at stedet skal kunne fortsette å være, og utvikle seg videre som turmål og
aktivitetsarena, må det oppgradering til. Fasilitetene har lenge vært utdaterte og de
eksisterende byggene holder ikke mål for dagens bruk eller stedets rolle som innfallsport til
nasjonalparken.
Storesand Friluftshus skal bidra til at fasilitetene løftes; og at gjester får informasjon og gode
opplevelser. Stedet skal bygge opp under aktivitet og formidling av natur og friluftsliv til barn
og unge, samt gjøre området bedre tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Fylkesrådmannens vurdering
Ytre Hvaler nasjonalpark er viktig for Østfold. For å kunne drive naturveiledning og rekruttere
nye naturbrukere, og ikke minst ønske gjester velkommen til Ytre Hvaler Nasjonalpark og det
enkle friluftslivet, er det viktig med møtested i naturen. Storesand Friluftshus vil være et slikt
sted, og vil være en attraksjon for fastboende og tilreisende i mange år fremover.
Storesand Friluftshus vil kunne bli et signalbygg for friluftslivet i Østfold (og Norge), og vil
bidra til å øke fokuset på friluftslivet i Østfold ytterligere.
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Fylkesrådmannen kan ikke se at det er midler til dette innenfor det ordinære budsjettet.
Fylkesrådmannen ber fylkesutvalget om å vurdere å støtte dette tiltaket fra sin
disposisjonspost. Saldo for fylkestingets disposisjonspost er på kr 950.000 kroner før eventuell
støtte.
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