Vallersund, 09.12.20

Indre Fosen Kommune
Stiftelsen Halten NDM- søknad om økonomisk støtte til gjennomføring og innfasing av
utviklingsplan.
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai
Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og utvikle
øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at
historisk og ny viten kan formidles og utvikles.
Det er i årenes løp lagt ned en formidabel dugnadsinnsats på mange områder, ikke minst med å
etablere og vedlikeholde en til dels forfallen bygningsmasse. Omfanget av oppgaver knyttet til
vedlikehold og drift framgår av vedlagte virksomhetsbeskrivelse. I inneværende år er det jobbet
anslagsvis ca 8000 timer med dugnad.
I perioden 2003 til 2011 la styret ned en betydelig innsats for å rette opp en skakkjørt økonomi.
Ordningen med styreleder som daglig leder var imidlertid en så stor arbeidsoppgave at man ikke
kunne forvente at dette gjøres på fritiden av tillitsvalgte. På rådsmøte i 2010 ble det derfor fra eierne
pålagt styret å finne en administrasjonsordning, hvor eierne kunne bidra økonomisk.
Stillingen som daglig leder på 100 % skal etableres som fast stilling. Det ble søkt om et økonomisk
tilskudd fra hver av eierkommunene på 40.000 kroner per år og fra Trøndelag Fylkeskommune
140.000 kroner per år. Målet med tilskuddet er at vi i tilskuddsperioden skulle generere nye
inntektsordninger slik at stillingen kunne finansieres direkte over stiftelsens driftsbudsjett.
Fra 2011 er matservering etablert som et fast tilbud til våre gjester. I 2012 inngikk vi avtale med
Kystverket om omvisning i Halten fyr. I 2013 fikk vi skjenkebevilling for øl, von og rusbrus. Alle disse
tiltakene har generert nye inntekter til stiftelsen, og i 2013 er inntektene på servering omtrent
tilsvarende på overnatting. 40 % av serveringsinntektene i år kommer fra skjenking.
Antall overnattinger har øket siden de siste to år. I 2015 ca. 400 overnattinger, 2017 ca. 600
overnattinger. Men fortsatt er været et stort tema hos mange gjester som ønsker å komme seg til
Halten. Styret mener likevel det vil være mye og henter på bedre markedsføring, og flere aktiviteter
som lokker folk utover.

I samarbeid med Crazy Coyote og andre aktører vil vi utvikle pakketilbud til større grupper, firmaer
etc, og på den måten underbygge Halten som besøksmål.
Økt aktivitet vil generere nye høyere inntekter, men vil også gi høyere kostnader. Vi er fortsatt
avhengig av vertskap som jobber på dugnad, men det er trolig bare et spørsmål om tid før vi blir nødt
til å leie inn betalt hjelp i deler av sesongen.

Flere besøkende stiller også krav til bygningene. Fylkeskommunes vedlikeholdsavdeling har etter
befaring levert en rapport om tilstand og vedlikeholdsbehov for stiftelsens bygninger.
Å vedlikeholde og utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne,
krever kontinuerlig vedlikehold av bygningsmassen, samtidig som det utvikles aktivitetstilbud som
møter dagens og morgendagens krav. Dette stiller krav til daglig leder også utenom
sommersesongen. med de store oppgavene vi står foran mener styret det ikke er realistisk at driften
vil kunne gå med overskudd før tidligst om fem år.
På bakgrunn av dette tillater vi oss å søke fylkeskommune og øvrige eierkommune om tilskudd.
Det vil si et årlig tilskudd på 40.000 kroner fra hver av kommunene og 140.000 kroner fra Trøndelag
fylkeskommune.
Vi imøteser en positiv behandling!
Med vennlig Hilsen
Stiftelsen Halten NDM
Hallgeir Grøntvedt
Styreleder
Bjørn Vogelsang
Daglig leder i Stiftelsen Halten NDM
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