Nytt fra Miljødirektoratet og SNO-S
Sandefjord 27.september 2018 v/Otto Okstad

Skjærgårdstjenesten 25 år !!!
(1992 – 2017)

Klar for nye 25 år!!! ☺

Foto: Tom Sørum

KLDs oppdrag til Miljødirektoratet 2017
▪ Vurdere om Skjærgårdstjenestens oppgaver kan utvides innenfor
gjeldende driftsområder og driftsrammer (ikke på bekostning av dagens
oppgaver og ansvar)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Notat levert KLD januar 2018:
Generelle betraktninger om oppdrag, styringslinjer og tjenestekjøp
Oljevernoppgaver – avtale med Kystverket
Oppgaver knyttet til marint avfall
Samarbeid med og tjenestekjøp fra SNO
Diverse andre oppgaver – eksempler på aktuelle tjenestesalg
Svarbrev fra KLD 13.februar 2018

KLDs oppdrag til Miljødirektoratet 2018
▪ Legge vekt på arbeidet med marin forsøpling og mikroplast
▪ Arbeid med helhetlig og økosystembasert naturforvaltning videreføres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Friluftsliv:
Oppfølging av stortingsmelding friluftsliv og ny handlingsplan friluftsliv
Vurdere forenklinger i ordningen med statlig sikring av friluftslivsområder
Starte opplæring av fylkeskommunene – nye oppgaver friluftsliv (fra FM)
Unødvendige restriksjoner i statlig sikrede friluftslivsområder skal fjernes
Utvikle ordningen «Nasjonale turiststier» og forsøksordning cat-skiing
Bistå lokale/regionale initiativ om ny-etablering av Skjærgårdstjenesteenheter

Nytt fra Miljødirektoratet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Opphevelse av vannskuterforskriften fra 2017
Budsjett 2018 - generelt
Tilskudd friluftsliv og tilskuddspost marint søppel
Returordning for kasserte fritidsbåter
Informasjonsmøter om statlig sikring av friluftslivsomr.
Handlingsplan friluftsliv kom sommeren 2018
Helhetlig plan for Oslofjorden – innspillmøte 19.nov
Regionreformen – flytting av oppgaver og ansvar mv

Miljødirektoratets forventninger 2018
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Samarbeid SNO – Skjærgårdstjenesten
7 dv oppdrag for SNO
Integrere naturoppsyn i tjenesten (for SNO)
Regionvise kontakter SNO/oppfølging
Bistand strandryddedagen 2018
Evt egne tiltak marin forsøpling
Kompetanseutvikling
Utvikle andre samarbeidsrelasjoner
Profileringstiltak i 2018

«Dybingen», Kristiansand

Foto: Kurt T. Jensen

Økonomi Skjærgårdstjenesten 2018
Budsjettkap 1420 post 78

Ramme 24,3 mill kr 2018 (som i 2017)
(+ 5 mill kr på 1420.78 – til nye områder)
(+ 1 mill kr på 1420.21 )

Oslofjorden 1-4,Sørlandet 5-6,VKP 7:
•
•
•
•
•
•
•

Driftsområde 1
Driftsområde 2
Driftsområde 3
Driftsområde 4
Driftsområde 5
Driftsområde 6
Driftsområde 7

(2.680’)
(2.800’)
(2.935’)
(2.930’)
(2.835’)
(3.620’)
(3.780’)

2.790.000
2.890.000
3.025.000
3.050.000
2.935.000
3.760.000
3.910.000

Økning kr 90-140.000 pr område i 2018
Båtinvesteringer ca 2,0 mill kr i 2018

Rammene inkl 75000 som går til de 4 NP-ene

«Rognsfjord», Bamble Foto: Otto Okstad

Status båter, båtinvesteringsplan, båtutvalg
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Budsjett 2018: 2,0 mill kr i statlig andel til båtinvesteringer
Mandal kommune – ny båt overtatt mai 2017
Moss kommune – ny båt overtatt november 2017
Kragerø under bygging – levert sommeren 2018
Lillesand under bygging - leveres oktober 2018
Avklaringer Oslo: planlegger anbudsrunde i 2018
Klagesaker sertifiseringskrav til Sjøfartsdirektoratet ikke avklart
Ny høringsrunde i høst om nye sertifikatkrav til båtførere
Statusrapport båter i 2018 – utsjekk status tiltak ift ny forskrift
Ny investeringsplan revisjon påbegynt – ferdigstilles i høst
Behov (?): Oslo, RFR, Lister, BOF, Arendal, Risør, Færder, Fredrikstad

Ny lastebåtforskrift for fartøy 8-24 meter
Status:
▪ Sendte felles dispensasjonssøknad for alle aktuelle båter: 12 stk
▪ Sjøfartsdirektoratet avslo - og hver enkelt enhet har påklaget avslaget
▪ Klagene ikke ferdigbehandlet i Sjøfartsdirektoratet
▪ Vi hadde et møte om klagesakene i SDIR 4.april
▪ De fleste er i rute med hovedtiltakene ifm sertifiseringsarbeidet
▪

Båter unntatt fra ny forskrift – men over 8 meter:
-

▪

Redningsutstyrsforskriften gjelder
Radioutstyrsforskriften gjelder
Skipsutstyrforskriften gjelder

Måken i Hvaler, Imsa i Mandal (?) og Lillelister i Lister er under 8 meter

Ny sertifikatkrav for fartøy 8-15 meter
▪
▪
▪
▪

Høringsbrev september 2017 – planlagt ikrafttredelse fra 1.januar 2018
Sterk motstand fra flere arbeidsbåt-aktører
Høringsbrev sendt inn fra mange av enhetene, kommuner, driftsområder mv.
Båtutvalget med eget møte med Sjøfartsdirektoratet i Haugesund nov 2017

Status:
▪ I møtet signaliserte Sjøfartsdirektoratet at forslagene hadde hatt uønskede
konsekvenser, og at de ville gjøre dette annerledes
▪ Vedtak etter høringsrunden omfattet ikke de planlagte sertifikatendringene
▪ Ny høring i høst – kommer på agendaen etter lunsj

Kråka, Moss

Saltstein, Kragerø juli 2018
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