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For de arealene i landskapsvernområdet som ikke inngår i noen sone,
gjelder kun de generelle retningslinjene som omhandles i kapittel 3.

I noen områder i landskapsvernområdet er det spesielle problem-
stillinger og behov for konkrete tiltak i tillegg til de generelle
retningslinjene som omhandles i kapittel 3. Disse områdene fremgår
av en soneinndeling på i alt åtte soner, (forvaltningssoner), som er vist
i kart nr. 1. Tiltakene for den enkelte sone er listet opp på slutten av
hvert sonekapittel, og samlet for alle sonene i sammendragets tabell 1.

4.1 Generelt om skjøtsel og

soneinndeling

Ved inndeling i forvaltningssoner er det tatt utgangspunkt i bruken av
de ulike områdene og i naturlige geografiske avgrensninger. Sonene er
nummerert fra øst mot vest, jamfør kart nr. 1:

1. Tromlingene
2. Bjelland-Botne
3. Tromøy kirke til sjøen

Skjøtsel er i noen typer

verneområder nødvendig for

å fremme verneformålet. I

Raet landskapsvernområde

må eksempelvis av og til

bekkeløp renskes opp, som

her på Spornes hvor bekken

i flere år rant fritt i stien til

friluftsområdet. Foto: Karin

Guttormsen.
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Kart nr. 1 Forvaltningssoner

med spesielle problem-

stillinger og behov for

konkrete tiltak, i tillegg til de

generelle retningslinjene som

omhandles i kapittel 3.

4. Spornes
5. Hove
6. Merdø
7. Havsøya
8. Jerkholmen

Det er satt opp forvaltingsmål for alle de åtte sonene og beskrevet i et
handlingsprogram for hver av sonene hvilke tiltak som er planlagt for
å nå disse målene. I løpet av de tre første årene av planperioden,
(2004-2007) planlegges det gjennomført en rekke enkelttiltak med
sikte på å opprettholde ønsket naturtilstand, restaureringstiltak,
tilrettelegging for allmennheten, ferdselsregler eller retningslinjer for
grunneiere og andres bruk. 

Noen av tiltakene, spesielt innenfor skjøtsel av vegetasjon, vil være på
forsøkstadiet selv om de har vært gjenstand for omfattende vurder-
inger i referansegruppa. Dersom det viser seg at et tiltak har den
ønskede virkningen, kan det være aktuelt å gjenta, videreføre eller ut-
vide tiltakene senere i planperioden – og eventuelt til andre områder.

4.1.1 Hva gjør vi med hogstavfallet?

Innenfor sonene er det lagt opp til ulike former for hogst for å
fremme verneformålet som for eksempel rydding av einer på
Jerkholmen og Tromlingene, tynning rundt kristtornen på Merdø og
mer ordinær hogst av utvokst skog på sjøsiden av Tromøy kirke. Alle
disse tiltakene vil medføre varierende mengder med hogstavfall.
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Hogstavfall er et problem

ved skjøtsel. Det blir mye

kvist som skal fjernes på en

god måte. Foto: Karin

Guttormsen.
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Trestammer nyttes til materialer eller ved, mens greiner, einerkratt og
tilsvarende enten skal spres i terrenget, flises eller brennes på et høvelig
sted under kontrollerte former. Hvilken praksis som benyttes er av-
hengig av mengde kvist og folks bruk av området. Evt. brenning skal
avklares med forvaltningsmyndigheten og brannvesenet på forhånd.

4.2 Forvaltningssoner

4.2.1 Sone 1 – Tromlingene

Forvaltningsmål: Bremse gjengroingen av øya, opprettholde kultur-
landskapet og ivareta det særegne fugle- og plantelivet.

Viktig friluftslivsområde og beiteområde

Tromlingene er sikret som skjærgårdspark gjennom servituttavtale, og
tiltak for friluftslivet vil derfor ha høy prioritert så sant de ikke vil bli
i strid med verneformålet, eller utøvelse av beiting. Området er mye
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brukt til telting og dagsutflukter. Skoler, lag og foreninger benytter
Tromlingene som undervisnings- og utfartssted. 

For Tromlingene gjelder «Atferdsregler for skjærgårdsparken og statlige
friluftsområder i Aust-Agder» fastsatt 19. mai 1995.

Tromlingene er privateid område (sameie). Arealene brukes til
sauebeite av bøndene på Alve. Det har vært en del konflikter mellom
teltere og beiteinteressene, bl.a. med hensyn til sauenes beiting
generelt og spesielt vedrørende tilgjengelighet til ferskvann (vann-
hullet). Bl.a. setter folk teltene opp for nær vannhullet eller de kaster
søppel i det. Vannhullet bør til en hver tid være skiltet for å redusere
unødvendige konflikter.

Våren 2004 ble de to gamle toalettene i plast fjernet, og det satt opp
ett nytt toalett i ubehandlet osp, som glir bedre inn i landskapet.

Gjengroing

Gjengroing av øya, særlig ved at einerbuskene sprer seg både i antall
og størrelse, fører til at engvegetasjonen i området er i ferd med å
forsvinne. Gran og furu har også etablert seg på Tromlingene, delvis
ved innplanting. Disse er i dag blitt så dominerende at de bryter med
Tromlingenes spesielle og særegne landskapstrekk. Arealene blir
mindre egnet for friluftsliv og beiting. Dette fører til økt slitasje på de
arealene der det fremdeles er gressbakke som videre kan gi større
konkurranse om plassen med gressdekke mellom teltere og sauer.
Gjengroingen gjør også at det er vanskelig å passere fra innsiden,
eksempelvis fra Melkevollen og til utsiden av øya. Det er et sterkt
ønske om å opprettholde deler av Tromlingene åpent både av hensyn
til biologisk mangfold, kulturlandskap, gode beiteforhold og for
friluftslivet. 

Historisk sett har vegetasjonen blitt brent for å gi bedre beite. Dette er
det aktuelt å ta opp igjen. I første omgang har Fylkesmannens
miljøvernavdeling i samråd med grunneiere valgt ut mindre områder
der en ønsker å gå inn med ulike former for tiltak for å bremse
gjengroingen og gjenåpne noe av landskapet. Dersom disse viser seg å
være vellykkede, må det vurderes om en skal gjennomføre tilsvarende
tiltak på større arealer innenfor den delen av øya som ligger i
landskapsvernområdet. Fylkesmannen mener derfor at også gran og
furu bør reduseres og eventuelt fjernes på sikt.

På gressletta bakenfor Melkevollen (1C) er grunneierne og Arendal
kommune i gang med et tynningsprosjekt der en tynner eineren med
1/3-del om gangen for å la gresset vokse opp og hindre erosjon. Dette
ble første gang gjort i 2001. Fylkesmannen planlegger å brenne
mesteparten av dette området høsten og vinteren 2004/2005. 

På gresslettene som går ut i fra Melkevollen (1B) er det i dag også mye
små einer. Disse bør rykkes opp eller punktbrennes med f.eks. gass-
brenner for å hindre gjengroing av de gjenværende åpne områdene.
Dette bør skje på høst eller vinterstid, 2. hvert eller 3. hvert år.
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I et forsøk på å få tilbake deler av det åpne landskapet på Tromlingene,
anbefales det å brenne i to forsøksområder (1D og 1E) der det tidligere
har vært mye ferdsel, men som i dag er nærmest ugjennomtrengelige.

Dette gjelder et område på ca. 100 x 200 meter på østsiden av Østre
Buholmsbukt og et område i skaret sørøst for Melkevollen. I disse
områdene planlegges det å brenne eineren under oppsyn av
brannvesenet vinteren 2004-2005. Dette bør skje mens det er frost og
fuktighet i bakken, helst snø og is slik at lokale frø bevares i de øvre
jordlagene, og ved fralandsvind for å dempe faren for spredning.
Tiltaket planlegges fulgt opp med å fjerne de brente restene i løpet av
2005. For å holde områdene åpne er det ønskelig med økt beiting av
sau på øya fra og med 2006. Forsøk har vist at de korthala sauerasene
benytter opp til 50 % vedfôr (kvist og lauv) i det totale fôrinntaket,
mens dalasau bare har en andel på 14-20 %. Det er derfor ønskelig å
benytte mest mulig korthala sau der en forsøker å hindre gjengroing.
Tiltakene skal evalueres, og det skal vurderes om dette er en metode
som også kan benyttes i andre områder, f.eks. Jerkholmen.

Det ligger flere gressletter som er godt egnet for telting og beiting på
den østre delen av Tromlingene (1E, 1F osv). For å gjøre disse mer
egnet for friluftsliv og beiting, skal en foreta manuell rydding av
slettene og kantene rundt dem for einer og kratt, likeledes stiene som
går på tvers av øya. En skal legge vekt på å bevare artsmangfoldet
rundt disse slettene og langs stiene.

Tistler – et problem for sauer og barbente

Deler av gressmatten på Melkevollen (1A) er dekket av tistler som har
spredd seg raskt utover. Dette gjør gresset mindre egnet for beiting (se
figur 12 og 29), og området dårligere egnet for friluftsliv. Det er svært
vanskelig å fjerne tistlene mekanisk da de har lange røtter, og en
mekanisk fjerning vil føre med seg at løsmassene vil bli rotet opp.
Arealet vil da bli uegnet for friluftsliv og beiting i en periode. Tistlene
vil derfor i stedet bli forsøkt fjernet ved punktsprøyting med
påfølgende fjerning av de døde plantene.

Telting, grilling og bålbrenning

Teltere på Tromlingene overnatter ofte i mer enn to døgn på øya.
Dette er ulovlig etter friluftsloven og «Atferdsregler for skjærgårds-
parken og statlige friluftsområder i Aust-Agder» fra 1995, «Telting og
overnatting: Oppsetting av og opphold i bærbare telt er tillatt inntil
to døgn om gangen i samme område. Det samme gjelder overnatting
i båt ved tilrettelagt fortøyningsplass ....» Årsaken til at dette ikke er
tillatt, er av hensyn til andre potensielle teltere og å unngå markslitasje
under og rundt teltene.

På Tromlingene, østre del (landskapsvernområdet) skal to-døgns-
regelen overholdes og håndheves. På den vestre delen av Tromlingene
som er naturreservat/våtmark, er telting forbudt. Telting der har etter
hvert blitt et problem bl.a. på grunn av at folk flytter over dit dersom
de allerede har vært to døgn på den østre delen. Har en teltet på
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Vi har forsøkt og vurdert

flere metoder for å få

tistlene bort fra dette mye

brukte friluftslivsområdet og

er kommet til at manuell
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en egnet metode.Tistler på

gressbakken på Melkevollen

på Tromlingene er et

problem for folk på tur. De
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større deler av gressarealet

dersom de ikke tas bort.

Foto: Ingeborg Austreng.
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Tromlingene, østre del i to døgn, innebærer det at en skal pakke ned
teltet og fjerne alt utstyr fra øya og være borte i minst ett døgn. 

Friluftsfolket brenner også en del bål. Det er i dag flere «etablerte»
bålplasser i området. Disse skal utbedres, og all bålbrenning skal
deretter foregå på disse plassene og ingen andre steder.

Søppel

Det driver i land mye søppel på Tromlingene. Hittil har Østre
Tromøy Vel (nå nedlagt), Skare Vel og Sandnes skole ryddet søppel
hver vår, mens Arendal kommune har dekket deponiavgift og andre
utgifter. Det er nødvendig å rydde søppel hver vår, og det er ønskelig
at ordningen vil fortsette å fungere slik den har gjort hittil.

4.2.2 Sone 2 – Bjelland-Botne

Forvaltningsmål: Å bevare kulturlandskapet i området, og bremse gjengroingen

I områdene rundt Bjelland og Botne drives det aktivt jord- og
skogbruk. Ut fra et synspunkt om å opprettholde dagens kultur-
landskap, er en aktivt drift nødvendig. Det er derfor ønskelig at jord-
og skogbruksaktiviteter opprettholdes. Imidlertid vil verneforskriften
og forvaltningsplanen sette rammer for aktivitetene.

Skogbruksplan for Botneskogen 

Hele Botneskogen ligger i Raet landskapsvernområde. Grensa for
Vernskog etter skogloven går gjennom Botneskogen. I følge verne-
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Nr

1

9

10

11

12

14

33

38

49

Når

2003H

2004Vå

2004Vå

2004Vå

2004Vå

2004

2004H/
2005Vi
2005Vå

Årlig

Tiltak

Einer – «Kakerydding» i
bakkant av Melkevollen
Bålplasser – Sanering og
utbedring
Toalett – riving av gammelt,
oppsetting av nytt
Tistler – punktsprøyting og
fjerning av døde planter
Vegetasjon – manuell
punktrydding rundt gressletter
Einer – luking

Einer – brenning av to parseller

Einer – rydding av brente
arealer
Søppel – Rydding

Område

1J

1

1

1A

1D

1B

1C

1C

1

Tidsbehov

4 dagsverk

1 dagsverk

Flere

2 dagsverk

10 dagsverk

Flere, evt.
som dugnad
1 dagsverk

10 dagsverk

Flere

Aktører

AK

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten

FM/grunneiere

AK

Grunneiere m.fl.
som dugnad
FM/brannvesen/
grunneiere
FM/grunneiere

Lok. vel i regi av AK

Status

Utført

Utført

Fungerer

Tabell 2. Handlingsprogram Sone 1 – Tromlingene. Jf. kart nr. 2.

H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S – sommer.
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forskriftens punkt 2.5 for Raet skal skogsdrift i Botneskogen kunne
foregå i samsvar med forvaltningsplan for Raet landskapsvernområde.
Botneskogen i denne sammenheng avgrenses som det fremgår av kart
nr. 3. For å komme frem til rammer for skogsdrift som både er
skogbruksfaglig holdbare og som samtidig ivaretar verneformålet for
Raet landskapsvernområde har Fylkesmannen bedt Arendal
kommune v/skogbruksjefen å komme med forslag til skogbruksplan
for Botneskogen. Hans tilrådninger er lagt til grunn i den
forvaltningsmodellen som følger nedenfor. Skogbruksplanen inngår i
forvaltningsplanen for Raet landskapsvernområde. Tilrådningene er
også diskutert med Fylkesmannens landbruksavdeling.

Skogbruksjefens anbefalinger til hvordan Botneskogen skal kunne
drives gjør ikke forskjell på arealer som ligger innenfor eller utenfor
Vernskogen. Skogbruksjefen og Fylkesmannen legger stor vekt på at
det skal være praktisk å forholde seg til ett sett med regler. 

Av dette følger at de generelle begrensingene som nevnt i kapittel 3.2
også vil gjelde for hele Botneskogen. Dette er: 
• Forbud mot flatehogst (flater større enn 1 da).
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Kart nr. 3.

Forvaltningssone 2:

Bjelland-Botne.

Vernskoggrensa som går

gjennom det produktive

arealet er utelatt på figuren,

da hele det produktive

skogarealet skal forvaltes

etter samme prinsipper på

begge sider av denne grensa.

Vær oppmerksom på

strandenger, se kapittel

2.5.3, 3.10 og figur 30
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• Forbud mot treslagsskifte .
• Forbud mot hogst av store, vakre og hule egenartede trær, både

døde og levende.

Utover dette er det i skogbruksplan for Botneskogen skilt mellom
skogareal og strandareal. Jamfør kart nr. 3. Det er angitt tiltak
uavhengig av eiendomsgrenser.

Skogareal
I et smalt belte i overgangen mellom den uproduktive strandsonen og
de flatere produktive områdene innover mot Botnetjern er det
middels og lav bonitet med blandingsskog av gran og furu med furu
som klimakstreslag. Hogstformen avgjør foryngelsesmetoden.
Frøtrestillingshogst vil være den normale avvirkningshogsten.
Planting som ikke fører til treslagsskifte er tillatt. Overflaten er jevn
med bærekraftig grunn og derfor anses vegbygging å ikke være
aktuelt. Ved enden av vegen til Botstangen finnes rester av gammel
furuskog. Trærne har stor verdi for landskapet og skal få stå jamfør
punktet over om at store, vakre, hule og særegne trær skal spares.
Ungskogen som er kommet opp etter de store uttakene av stein og
grus i 1960-årene, bør pleies for å bli mer stormsterk. 

Lengre inne i det produktive arealet er det middels og høy bonitet.
Gran er hovedtreslag. Her finnes noen gamle plantefelt av gran.
Hengebjørk av god kvalitet opptrer holtvis og enkeltstående.
Områder med god bonitet bør tilplantes med gran. Det skal tilstrebes
større andel av lauvtrær, anslagsvis 10-20 % av tretallet. Bruk av
sprøytemiddel er ikke tillatt. Alle planlagte slutthogster med uttak
over 100 m3 skal meldes til Fylkesmannens miljøvernavdeling.

I strandsonen, østre del av Botnetjern, ligger en rik svartor-sumpskog.
Ut i fra hensynet til biologisk mangfold må denne lokaliteten tas vare
på. All hogst i dette området må utførtes på en slik måte at
svartorskogen bevares. Forvaltningsmyndighetene må kontaktes på
forhånd. Gjennomhogst av dette svartorbestandet kan bli aktuelt for
eksempel ved en gjenoppdyrking av det tidligere jordet innenfor. 

Strandareal 
Arealet ligger i strandsonen og karakteriseres med rullestein og kratt-
skog og strandenger nærmest sjøen. Området vil gradvis gro ytterligere
til med skog som vil føre til en endring av landskapsbildet selv om rulle-
steinformasjonene ikke vil endre karakter vesentlig som følge av det.
Videre utbredelse av skog ned mot strandsonen vil også ødelegge strand-
engene som i dette området er av internasjonal verdi. Jamfør figur 30.

For å bremse/hindre den tiltagende gjengroingen er det aktuelt å gjennom-
føre tiltak som luking av småplanter, hogst av kratt og tilsvarende.
Grunneier eller den han gir tillatelse kan gjennomføre slike tiltak uten
søknad. Med hensyn til bevaring av strandengene, se også neste side.

Fremgangsmåte ved hogst i Botneskogen
Fylkesmannens miljøvernavdeling har diskutert med skogbruks-
myndighetene, dvs. skogbruksjefen i Arendal kommune og Fylkes-
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mannens landbruksavdeling for å finne en hensiktsmessig fremgangs-
måte vedrørende melding av hogst. 

All hogst over 100 m3 skal meldes. Meldingen skal sendes til
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder. Hogst og rydding
med mer som representerer mindre kvantum enn nevnte 100 m3 kan
gjennomføres av grunneier eller av andre etter avtale med grunneier.
Til dette kreves ingen melding, men det må være i samsvar med de
overnevnte tre punkter for hogst.

Gjengroing

Området fra Bjellandsstranda til Botstangen er et av de områdene
langs Raet der rullesteinene er tydeligst. Området har også vært utsatt
for mindre påvirkning fra friluftsliv og hyttebygging enn flere av de
andre områdene i landskapsvernområdet. Området er i dag i et tidlig
gjengroingsstadium. Det finnes flere «øyer» med gran og furu på
rullesteinsstranda, og plantene sprer seg. Furuskogen på den åpne
rullesteinsmarka har høy bevaringsverdi som vegetasjonstype, men
det er også et mål å beholde noe av det egenartede landskapet med
åpne rullesteinsstrender og bremse gjengroingen i området.
Fylkesmannen anbefaler at en for å bremse dette rykker opp små
furuer/ furuskudd. Dette bør gjøres år om annet. I første omgang bør
en prøve ut en slik aktiv «luking» av småfuru i et begrenset område for
å se hvor mye ressurser som kreves og hvor effektivt det er før en
eventuelt utvider tiltaket til å gjelde for et lengre strekk i området
mellom Bjellandsstranda til Botstangen.

Strandenger

Når det gjelder tiltak i strandsonen må en ta hensyn til strandengene
som det er vist til i kapittel 2.5.3. Her går det frem at strekningen
Bjelland – Botne er vurdert å være av internasjonal verdi. Det er også
områder av nasjonal verdi innenfor Raet landskapsvernområde
Eventuelle inngrep i eller aktiviteter som kan skade strandengene vil
derfor være i strid med verneforskriften, kapittel 1. Raet landskaps-
vernområde omfatter også plante- og dyrelivsfredning.
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NB! Hensynet til å bevare strandengene overstyrer tiltakene som det
oppfordres til under punktene over.

Gjenoppdyrking

I dette området finnes det flere mindre jorder som har har vært ute av
produksjon en tid. Av hensyn til å holde kulturlandskapet åpent er
det ønskelig at disse områdene kan tas i bruk igjen/gjenoppdykres.
Det er en forutsetning at grunneier selv har interesse av å dyrke opp
igjen områdene, og at landbruksmyndighetene godkjenner dette. 

Massetak og opprydding

Tidligere har det vært tatt ut en del løsmasser i områdene fra Bjelland
til Alvekilen. I forbindelse med forvaltningsplanarbeidet har det blitt
vurdert om disse områdene burde vært tilbakeført eller ryddet opp i,
men den naturlige revegeteringen har allerede kommet så langt at en
ikke ser behovet for å gå inn med tiltak i de gamle massetakene.

Det ligger en del gammelt skrot i området som bør fjernes, (2A) bl.a.
rusten piggtråd fra krigens dager og et gammelt båtvrak. 

Botnetjern

Fiske i Botnetjern er tillatt slik det har vært praktisert. Området er en
viktig ornitologisk lokalitet som fungerer som raste- og hekkeområde
for andearter og til en viss grad for våtmarkstilknyttede spurvefugler.
Det bør derfor ikke utføres tiltak i Botnetjern eller i strandkanten
langs tjernet. Vedlikehold av eksisterende anlegg til jordbruksvanning
er tillatt.

4.2.3 Sone 3 – arealet mellom Tromøy kirke

og sjøen

Forvaltningsmål: Gjenåpne området mellom Tromøy kirke og sjøen for at
Tromøy kirke igjen skal bli synlig fra sjøen

Tromøy kirke var synlig fra sjøen helt til beiting av husdyr opphørte
og fremveksten av trevegetasjon tok seg opp, herunder Vernskogen. 
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Nr

27

45

52

Når

2004Vå

År om annet

Årlig

Tiltak

Skrot – Piggtråtbunt, plastjolle-
vrak og motor fjernes
Gjengroing – Fjerning av skudd
fra furu og gran i felter mellom
Bjelland og Botstangen
Søppel – rydding

Område

2A

2

2

Tidsbehov

1 dagsverk

Flere,
Dugnad

Flere

Aktører

AK

FM/grunneiere/
skoler

AK/Birkenl. skole

Status

Tabell 3. Handlingsprogram Sone 2 – Bjelland–Botne. Jf. kart nr. 3.

H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S – sommer .
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Kart nr. 4.

Forvaltningssone 3:

arealet mellom 

Tromøy kirke og sjøen

Helt fra verneplanprosessen for landskapsvernområdet startet opp har
det kommet lokale innspill om at vegetasjonen mellom Tromøy kirke
og havet burde åpnes opp slik at det igjen ble mulig å se Tromøy kirke
fra havet. Fylkesmannen mener at det er ønskelig å åpne opp skogen i
området for å få frem Tromøy kirke som et viktig element i det gamle
kulturlandskapet på Raet. Aust-Agder fylkeskommune ved kulturvern-
seksjonen støtter dette synet. 

For å få til en åpning av skogen i dette området går Fylkesmannen inn
for å gjennomhogge statens eiendom mellom Tromøy kirke og sjøen.
Målet er å åpne opp området mest mulig innenfor de begrensningene
som verneforskriften og de generelle retningslinjene i forvaltnings-
planen setter. Dette medfører bl. a. at flatehogst ikke er tillatt og
eventuell særmerkte og hule trær må få stå igjen. Stormsterke trær bør
prioriteres da åpning av skogen vil føre til at gjenstående trær vil bli
mer vindutsatte enn tidligere. Området har mange store og flotte
løvtrær. Flere av disse bør spares. Videre må det stå igjen en del
vegetasjon slik at hyttene i området ikke blir for eksponerte i
landskapet. Hogsten er planlagt å starte vinteren 2004/2005.

For å vedlikeholde effekten av hogsten åpner fylkesmannen for at
dette området kan beites så fremt noen er interessert i å ha beitedyr
her, inkludert det ansvar som følger med som gjerding, tilsyn osv.
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4.2.4 Sone 4 – Spornes

Forvaltningsmål: Å bremse gjengroingen av området slik at det
karakteristiske landskapsbildet med tydelige rullesteinsterrasser opprett-
holdes.

Karakteristiske rullesteinsterasser og viktig friluftslivsområde

Rullesteinsterrassene langs stranda på Spornes er svært tydelige og
karakteristiske for Raet. Området var før krigen et åpent beite-
landskap, men er i dag preget av tiltagende gjengroing. 

Den ytterste vegetasjonen er skråttvoksende og tydelig vindpåvirket,
noe som bidrar til å gi landskapsbildet et spesielt og værutsatt preg.
Målet for skjøtselen i dette området er å hindre at rullesteinsterasser
og svaberg gror ned, samtidig som en beholder deler av den spesielle
vegetasjonen i området. De karakteristiske overflateformasjonene som
Raet har dannet, er sårbare selv for små og tilsynelatende små inngrep

4 –  Skjøtsel og tiltak

51

Kart nr. 5.

Forvaltningssone 4:

Spornes

Tabell 4. Handlingsprogram Sone 3 – Arealet mellom Tromøy kirke og sjøen. Jf. kart nr. 4.

H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S – sommer 

5

4

Nr

40

Når

2004Vi/2005

Tiltak

Gjennomhogst med hensyn til
utsyn/innsyn

Område

3

Tidsbehov

Flere

Aktører

FM

Status



ved for eksempel forringelse ved at folk fjerner steiner eller roter til i
overflaten. Gjennom årene har det skjedd mange store og små
irreversible inngrep på denne måte. 

Det er ikke tillatt å fjerne rullestein fra noe sted i Raet landskapsvern-
område.

Spornes ble kjøpt av staten i 1965 for å sikre området for allment
friluftsliv. Området er svært populært om sommeren til soling og
bading og som turområde hele året. Ut i fra et friluftslivsmessig
synspunkt er det ønske om å fjerne en del vegetasjon i området. Vi vil
forsøke å få til en skjøtsel som fremmer friluftslivets behov for mer
åpent areal i strandsonen og noen partier med le, samtidig som en
innfrir forvaltningsmålet. 

Atkomst og utsyn

Fra parkeringsplassen på Spornes er det i dag kun gløtt av havet. Det
er ønskelig å åpne opp dette noe, slik at en har muligheten til å se
havet med en gang en kommer dit. Av ulike grunner er det også en del
mennesker som kun kjører til parkeringsplassen for å oppleve naturen
derfra. Det bør fjernes en del trevegetasjon både i den sørøstlige og
den sørvestlige delen av parkeringsplassen (4A).

Stien fra parkeringsplassen ned til Spornesstranda har i lang tid blitt
bløt og sølete når det regner. Dette skyldtes delvis problemer med
drenering fra parkeringsplassen og delvis at det opprinnelige
bekkeløpet var grodd igjen. For å få en «tørrere» stiatkomst ned til
stranda og for å hindre videre erosjon, skulle problemet være løst ved
at bekkeløpet er rensket opp, og vannet fra parkeringsplassen ledet
slik at det renner til bekken og ikke langs stien. I tillegg er det ryddet
et belte på ca. 1 m langs stien på østsiden og foretatt utbedringer
øverst på stien fra parkeringsplassen. Dette ble utført høsten 2003.

For å bedre ferdselsmulighetene har en i tillegg ryddet eksisterende sti
fra hovedstien og østover mot Spornesodden. For ytterligere å bedre
tilgjengeligheten og åpne opp landskapet noe, skal det også tilrette-
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legges en tydelig sti mellom den stien som går fra den sørøstre delen
av parkeringsplassen og ut til Spornesodden. I dag er det vanskelig å
finne den østlige stien når en kommer fra parkeringsplassen. En slik
sti bør være ca. 60 cm bred med ryddebelte på opp til 50 cm på hver
side.

Oppe ved parkeringsplassen var det ei trebru over bekken. Denne
gikk parallelt med eksisterende passasje. Trebrua var i ferd med å råtne
og er derfor fjernet.

Gjengroing og fjerning av vegetasjon 

For å hindre videre gjengroing av rullesteinsterrassene ønsker miljø-
vernavdelingen å åpne opp større og mindre felter i vegetasjonsbeltet.
Krattvegetasjonen langs stranda på Spornes er svært spesiell, og en må
følge naturlige vegetasjonsåpninger ved gjenåpning. Miljøvern-
avdelingen ønsker som et forsøk å rydde manuelt ett område inne i
krattvegetasjonen (4B), og fjerne vegetasjonen i den vestlige enden av
krattet (4C). Dette for å hindre at vegetasjonen her sprer seg ut over
resten av rullesteinsstranda. 

Miljøvernavdelingen ønsker også å fjerne flere av de små
«vegetasjonsøyene» rundt området i enden av krattet for å hindre at
disse sprer seg utover (4D). Jamfør figur 32

Etter manuell fjerning vil vi behandle stubbene med round-up for å
hindre gjenvekst. Miljøvernavdelingen er i utgangspunktet skeptisk
til bruk av kjemiske plantevernmidler, men ser likevel dette som
nødvendig i et forsøk for å se om manuell rydding kombinert med
bruk av plantevernmidler er en ønskelig fremgangsmåte for å holde
den hurtigvoksende krattvegetasjonen på Spornes i sjakk. Arbeidet
skal foregå under oppsyn av Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Dersom krattvegetasjonen likevel er på vei til å gro opp igjen på de
åpnede områdene etter et par års tid, vil det måtte vurderes
tilleggstiltak. Ut i fra friluftslivsinteresser vil beiting i en skjøtsels-
sammenheng være problematisk på Spornes i dag, både fordi dyr må
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gå fritt omkring og at de «forurenser» området med ekskrementer.
Det er heller ikke ønskelig med gjerding på Spornes. 

I området mellom Hove og Spornes, (4D) er det grodd opp en del
skog mellom stien og havet. Her skal det tas ut en del trær i to-tre
åpninger slik at en får gløtt av havet. Disse åpningene må ryddes slik
at oppslag og kratt holdes nede, «utsiktshogst». Dette skal gjøres i
samarbeid med skogbruksjefen i Arendal kommune. 

Steinbrudd
Det ligger et steinbrudd fra krigen på Spornes, (4E). Det har også
vært sprengingsaktiviteter her senere, og sprengstein ligger oppover
skråningen av Spornesodden. For å myke opp dette såret i landskapet
vil en samle steinene lavere i terrenget og legge til rette for naturlig
etablering av stedegen vegetasjon. Denne vil etter hvert delvis dekke
sprengsteinene.

Gamle beiterettigheter på Spornes
Formalitetene rundt de gamle beiterettighetene som flere av gårdene
tidligere benyttet på Spornes, synes i dag uklare, med unntak for den
eiendommen som i sin tid solgte Spornes til staten. Dersom de øvrige
gårdene som hevder å ha beiterettigheter på Spornes igjen vil benytte
seg av rettighetene, må disse dokumenteres.

Parkering

Det er opparbeidet en stor parkeringsplass på Spornes. I tillegg finnes
det flere mindre åpne plasser på den vestre delen av Spornes mot
Hove Leir. Her er det innarbeidet praksis å parkere biler for
korttidsbesøk. I og med at Spornesområdet har mange og ulike
brukergrupper med ulik mobilitet, er det behov for enkelte å komme
nærmere sjøen enn det de kan oppnå ved å parkere bilen på
parkeringsplassen på Spornes. Det å stenge disse mindre åpne
plassene for parkering vil etter miljøvernavdelingens vurdering kunne
føre til mer kjøring i utmark, hvilket er ulovlig. Miljøvernavdelingen
vil derfor tillate at dagens praksis med parkering langs med veiene i
området mot Hove kan fortsette.
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Det er et problem at enkelte biler kjører helt ned på rullesteinene. Det
er særlig én vei som ligger ca. midt i Spornesområdet som benyttes til
dette. Denne veien skal stenges med stein på grensen til den statlige
eiendommen for å hindre ulovlig kjøring (se kart nr. 5).

Bålbrenning og grilling

Bålbrenning fører ofte med seg sår i fjellet og i rullesteinene i området
ved avskalling og sprekker. Dette er et beklagelig resultat og i strid
med verneformålet. De fleste eksisterende bålplassene i området vil bli
fjernet, og i stedet vil det bli tilrettelagt for bålbrenning på tre angitte
steder. Grilling er tillatt i området, men erfaringsvis fører grilling også
med seg skader på fjell og stein og sviskader på gressmark. Engangs-
griller er også et søppelproblem. Det oppfordres derfor om å benytte
medbrakt grill med stativ/bein. Hvis ikke grillen har bein eller stativ,
bør den plasseres på sand eller grus. Miljøvernavdelingen vil sterkt
oppfordre til ikke å helle kaldt vann på varmt fjell eller stein slik til at
fjellet eller steinen sprekker og ødelegges.

Kyststi – Folkesti

I Utviklingsplanen for Hove foreslås det anlagt en ny kyststi fra
Sandumkilen og ut til Hoveodden og som på utsiden følger traseen til
Folkestien til Spornes.
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Nr

2

3

4

15

19
20

21
22

27

28

42

Når

2003H

2003H

2003H

2004

2004Vå
2004Vå

2004
2004Vå

2004H

2004H

Hvert 
2.-3 år

Tiltak

Bekk – Åpne bekkeløp, drenere
parkeringsplass og fjerne
gammel bru
Skrot – Fjerne gammel skilt og
skiltramme
Sti – rydding og utvidelse av
stier ned til sjøen
Bål – fjerne skjemmende
bålplasser og legge til rette for
tre nye
Vegetasjon – fjerne vegetasjon
Vegetasjon – åpne for utsyn fra
parkeringsplassen
Vegetasjon – tynne vegetasjon
Ferdsel – Stenge vei ned til
stranda
Sti – Få til sammenhengende sti
mellom parkeringsplassen og
Spornesodden
Steinbrudd – Forskjønnende
tiltak i steinbrudd
Vegetasjon – Skjøtsel av kratt
langs stier etter behov

Område

4A

4A

4A

4

4B og 4C 
4A

4D
4

4F

4E

4

Tidsbehov

20 dagsverk

inkl. i ovenst.

inkl. i ovenst.

3 dagsverk

10 dagsverk
4 dagsverk

3 dagsverk
1 dagsverk

2 dagsverk

5 dagsverk

Flere

Aktører

FM/AK v/Hisprosj.

FM/AK v/Hisprosj.

FM/AK v/Hisprosj.

AK

FM/AK
AK

FM/AK
AK

AK

FM/AK

AK

Status

Utført

Utført

Utført

Tabell 5. Handlingsprogram Sone 4 – Spornes. Jf. kart nr. 5.

H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S – sommer 
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Rullesteinsformasjonene er særlig tydelige på Spornes, og overflate-
strukturene er i store trekk intakte fra naturens side. Gjennom bruk
over tid og under vekslende forhold er det dannet flere stier, men
særlig én tydelig sti går langs strandvollene fra Hove mot Spornes. En
videreføring av kyststien langs Spornes må følge den hovedtraseen
som har gått seg til. Det vil være i strid med verneformålet å tillate
noen form for terrenginngrep med sikte på en standardheving for en
kyststi på denne strekningen og det vil heller ikke være aktuelt å tillate
noen form for fremmed toppdekke slik det er blitt gitt dispensasjon
til på Hove.

4.2.5 Sone 5 – Hove 

Forvaltningsmål:
Gjennom planmessig skjøtsel av Vernskogen og øvrige arealer hindre
videre gjengroing og åpne opp landskapet for å synliggjøre viktige
landskapselementer og kulturminner.

Forbedre allmennhetens ferdselsmuligheter og kanalisere ferdselen utenom
sårbare områder.

Gjennom helhetlig informasjon både utendørs og i «Knutepunkthuset»
bidra til større naturopplevelse og økt kunnskapsformidling.

Klargjøre verneforskriftens rammer for eventuell fortsatt campingdrift av
Hove Camping. 

4 –  Skjøtsel og tiltak

56

Kart nr. 6.

Forvaltningssone 5:

Hove

6



Forvaltningsmålene for sone 5 legger i hovedsak til grunn de
problemstillingene og anbefalte tiltak som fremkommer i
«Utviklingsplan for Hoveområdet», mai 2001 vedtatt av Arendal
bystyre 21.06.2001 knyttet til forvaltningsplan for Raet.
«Utviklingsplan for Hoveområdet» er i den videre teksten vist til som
Utviklingsplanen.

I følge utviklingsplanens kapittel 11.2 skal følgende knyttes til
forvaltningsplanen for Raet landskapsvernområde vedrørende
aktuelle problemstillinger og aktuelle tiltak: 

Aktuelle problemstillinger:
• Behov for informasjon om verneverdier, sårbar natur og regler.
• Ferdsel og slitasje på sårbar vegetasjon; vernskog, strandenger med

mer.
• Behov for skjøtsel av vernskogen og kulturlandskapet.
• Campingområdet og campingdrift.
• Forsøpling.
• Bruk av eksisterende veger og stier; antall/reduksjon, lede ferdselen.
• Grilling og bålbrenning.
• Motorisert ferdsel på land og til vanns.
• Eksisterende brygger og andre innretninger i strandsonen.
• Ridning.
• Master og ledningsnett i luftspenn.

Aktuelle tiltak:
• Helhetlig informasjon på sentrale steder med mye trafikk,

«inngangsporter» til området, skilting koblet mot et informasjons-
og aktivitetssenter i det fremtidige Knutepunkthuset.

• Vernskogen, skjøtsel og forebyggende tiltak for å hindre uheldig
slitasje.

• Skjerme områder i perioder som er spesielt utsatt for slitasje ved
inngjerding slik at markvegetasjon kan reetableres/områdene
restaureres.

• Annen skog og krattvegetasjon; skjøtselstilstand i følge ønske om å
åpne landskapet.

• Forsøk med inngjerding og beiting (storfe og/eller sau) av områder
som bør beholde et åpent og kulturpåvirket preg.

• Strandengene; skjøtsel og pleie for å hindre og forebygge uheldig
slitasje.

• Badestrender; også her skjøtsel, sikring og opparbeidelse.
• Nettverk av stier; ta stilling til standard og antall, merking og

vedlikehold.
• Felles aktivitetsområder med informasjon, bål- og grillplass, bord,

benker, toalett, søppelstativer og enkle lekeapparater for barn.
• Eksisterende bryggeanlegg, behov, antall og lokalisering.

Informasjon og knutepunkthus

Utøvelse av friluftsliv skal kunne gi både naturopplevelse og økt
kunnskap om de omgivelsene en oppholder seg eller beveger seg i. Å
ha mulighet til å forstå hvorfor de ser ut som de gjør og hvordan
landskapet er blitt til, er av stor pedagogisk betydning. I denne
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sammenhengen er arealenes attraktivitet for friluftsliv og status som
vernet område etter naturvernloven to sider av samme sak.

Utendørs informasjon – skilt og plakater

Å gi informasjon i form av skilt og plakater og merking av turløyper
er en strategi for å oppnå større forståelse for vernverdiene og gode
opplevelser for friluftslivet. Dette bør utnyttes bedre og særlig på
Hove hvor naturkvalitetene er lett å dokumentereutendørs og hvor
det ferdes mange mennesker hele året. Skiltingen både innenfor Hove
Leirsenter og på Hovehalvøya er i dag lite utviklet. En felles
informasjons- og markedsstrategi for Hoveområdet vil gi bedre
identitet og større gjenkjennelse.

Fylkesmannens miljøvernavdeling utarbeidet en informasjonsfolder
om Raet landskapsvernområde i 2001. Hove Leirsenter og Fylkes-
mannens miljøvernavdeling bør samarbeide videre om utformingen
av utendørs skilt og plakater.

Knutepunkthus

Gjennom Utviklingsplanen og i forbindelse med det pågående
arbeidet med reguleringsplanen for Hove, er det lagt ned et stort
forberedende arbeide for å få bygd et «Knutepunkthus» i leirområdet.
Fylkesmannens miljøvernavdeling ser et stort og udekket behov for et
regionalt natur- og informasjonssenter på Aust-Agderkysten der bl.a.
naturverdier og dannelsesprosesser knyttet til Raet kan presenteres
med bl.a. moderne teknologi for å formidle kunnskap om natur og
landskap både på sjø og land. Flere aktører og interesser må gå inn i
oppbyggingen av et slikt senter, og miljøvernsiden vil hovedsakelig
kunne bidra med faglig kompetanse i utstillings- og informasjons-
materiell sammen med andre aktører.

Såda

Såda er også et aktuelt sted for informasjon knyttet til havet og
landskapet med rullesteinsstrendene, vegetasjonen og fuglelivet.
Hytta er under restaurering av Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Skjøtsel

Det bør gjennomføres tiltak for å hindre videre gjengroing og som
åpner opp og synliggjør viktige landskapselementer og kulturminner.
Alle skjøtselstiltak må vurderes opp mot verneformålet og
vernebestemmelsene for Raet landskapsvernområde, kapittel IV pkt.
1.2: «Egenartede, spesielt store og vakre trær og hule trær skal ikke hogges.
Det samme gjelder for store døde trær som er med på å prege landskapet.
Bestandspleie med sikte på treslagskifte er ikke tillatt.» 

Hoveodden – granskogsområde
Granskogen som er plantet, hogges ut etappevis over tid og fjernes.
Skogen har dårlig kvalitet og vil etter hvert råtne. Den har liten verdi
for å ivareta formålet med landskapsvernet. Tiltaket vil åpne opp
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landskapet og gi mer sol og lys, og utenforliggende Vernskog vil
fortsatt gi levirkning. I stedet for gran bør området holdes åpent og
eventuelt fremelske enkelte grupper med lauvtrær.

Vernskogen – fra Hoveodden til Hove Leir
Vernskogen har ikke lenger den funksjonen som den hadde fra 1914
og fremover. Hensikten er oppnådd, og gjennom årene er det
kommet opp skog på innsiden. I kapittel 3.2.5 ovenfor drøftes
spørsmålet om Vernskogen som eget vern bør oppheves. Uavhengig
av hvordan utfallet av den drøftingen vil bli, vil forvaltningen av
Vernskogen på Hovehalvøya være sammenfallende med hvordan en
vil skjøtte skogen ut fra verneforskriften for Raet landskapsvern-
område.

En aktiv skjøtsel vil bli lagt til grunn med gradvis tynning for å
fremme vernehensynene og skogens verdi som rekreasjonsområde. En
slik skjøtsel vil gi lys til skogbunnen slik at markvegetasjon vil
reetableres og bidra til å motvirke slitasje og erosjon.

Det vises til figur 20. I Vernskogen (mørke grønne partier på kartet)
må det tynnes i utvalgte soner som må avgrenses nærmere i felt. Det
vil si at en gradvis fjerner trær (både furu, gran og lauvkratt) som
likevel vil gå ut på grunn av for små kroner og tynne stammer.
Reguleringen må ha som mål å gi stormsterke trær med store kroner
og et godt utviklet rotsystem. Krokfuruer og trær som er mer
levedyktige, både enkeltindivider og bestander må prioriteres. Fra
Folkestien vil en kunne se havet og rullesteinstrendene på yttersiden.
En må samtidig opprettholde skogens funksjon som biotop og skjul
for en del arter, ikke minst for trekkfugl. Den lavtvoksende og
vindformede krattskogen ytterst mot rullesteinstrendene med
«krypende» gran, furu, einer, selje og vier (slåpetornkratt) må få
utvikle seg fritt uten skjøtsel samtidig som det kan åpnes opp smale
stier til strendene utenfor der krattvegetasjonen er for tett.

Kanonstilling – utsiktspunkt på Hoveodden 
Her er det aktuelt å åpne i vegetasjonen for å bedre utsikten mot
Merdø, Lille- og Store Torungen Fyr. 

Hove skogområder 
Det er også behov for skjøtsel av de øvrige skogarealene inne på
Hovehalvøya. De flate områdene med furuboniteter vil kunne
forynges naturlig med åpne hogster i form av småflater med noen
frøtrær, kantforyngelse og lignende. Med småflater her menes
åpninger i skogbildet på ca. 0,5 da. 

Foryngelsen må reguleres tidlig for å gi utviklingsmuligheter av
stormsterke trær. Det bør satses på vekstkraftige trær og i mindre grad
prioritere trær som kan bli kvalitetsstammer og gi høy tømmerverdi.
Hove skog hadde tidligere særlig grovt og gedigent mastetømmer. Ved
å skjøtte skogen med tanke på gradvis tynning fram mot
«stammeskog» av store furutrær (100-200 år gamle) vil en kunne
gjenskape et slikt åpent skogbilde og på sikt kunne avvirke
mastetømmer gjennom plukkhogst.
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Områder for tynning og skjøtsel – koller/knauser i landskapet og
kulturminner
Skog og kratt bør fjernes bortsett fra større individer av lauvtrær og
hule trær m.v., jf. vernebestemmelsene for Raet, kapittel IV pkt. 1.2.
Det er ønskelig å kunne se fjellformasjoner og koller som også utgjør
verdifulle utsiktspunkter. Tilsvarende tiltak gjennomføres rundt de
avmerkede kulturminnene, jf. kapittel 3.12 ovenfor. 

Badestrender 

Det er tre sandstrender på Hovehalvøya som ligger innenfor Raet
landskapsvernområde, jamfør kart 6. Det foreslås en del tilrette-
leggingstiltak i samsvar med Utviklingsplanen. Omfanget av opp-
arbeiding må imidlertid tilpasses vernebestemmelsenes kapittel IV,
pkt. 1.1. Jf. også kapittel 3.10 vedrørende strandenger.

Hove Strand 1 – Strandområde ved Hove Camping
Strandområdet er mye benyttet og derfor sterkt utsatt for erosjon og
slitasje. Finere masser blir vasket ut, og det er anlagt en steinkant med
rullestein for å hindre videre erosjon. Denne steinkanten bør stå, og
kan vedlikeholdes uten at det må søkes om tillatelse i forhold til
verneforskriften. Strandstrekningen kan ryddes. Det er ikke anled-
ning til å påføre sand, men det øvre laget av den lokale sanden kan
renses, også med maskinell hjelp Jf. imidlertid kapittel 3.10 og to
sider kartvedlegg med hensyn til strandenger. 

Hove Strand 2 – Strandområde mellom Krabbestua og Knausen. 
Dette strandområdet har stor verdi for friluftsliv. Det er kort avstand
til denne fra parkeringsplassen til bommen til Hove Camping. Deler
av sandstranda er vel egnet for barn. At hyttene (Blåskjellhytta, Snegle-
huset, Østersbua, Krabbestua og Knausen) skal fjernes, vil øke
områdets muligheter og attraktivitet for allmennheten gjennom å
tilrettelegge det som et felles aktivitetsområde. Det planlegges anlagt
grill- og bålplass og område for lek og ballspill. Kollen der Krabbestua
ligger er egnet område for plassering av bord og benker.

Skogen langs strendene, vesentlig bjørk og furu, må tynnes og greiner
som henger ut over stranda fjernes. Målet er å slippe ned sol og lys til
stranda og gi området et mer åpent preg. Trær med rotsystem som
bidrar til å hindre videre erosjon og utvasking av strendene skal stå.
Hele skogen innenfor stranda skal skjøttes med mål om å bli et rent
furubestand (stammeskog), dvs fjerne mest mulig trær og busker
under, bl. a. all granskog. Et mer åpent skogbilde gir lys og utsikt til
sjøen.

Hove Strand 3 – Strandområde for funksjonshemmede
Området opprettholdes og vedlikeholdes med dagens formål å gi et
tilbud til funksjonshemmede. Det legges ikke opp til å opparbeide
eller tilrettelegge tilgrensende strandområde for friluftsliv. Imidlertid
kan den tilgrensende strandvegetasjon med svartorstrandskog skjøttes
slik at den ikke reduserer det åpne strandarealet.
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Tilgjengelighet – stinett

Følgende stier er definert i Utviklingsplanen som også ligger i eller er
planlagt helt eller delvis innenfor landskapsvernområdet, jf. kart 6.
som bygger på Utviklingsplanens temakart: Stier og kulturminner.

• Hovedsti – Folkesti (høy standard)
• Kyststi (høy standard)
• Blindestien (høy standard) 
• Skogsti (ikke vedlikehold)
• Ridesti

Det er vesentlig at det er god tilgjengelighet for publikum i et område
som er så mye besøkt som Hoveområdet er. Et differensiert stinett
som Utviklingsplanen foreslår både med hensyn til omfang og
standard er ønskelig og nødvendig. Det vil bidra til større
naturopplevelse og friluftslivsglede for ulike brukergrupper samtidig
som en da også har mulighet til å lede ferdselen unna mer sårbare
arealer. Imidlertid vil verneformålet og vernebestemmelsene for
landskapsvernområde kunne sette visse begrensninger for opparbei-
delsesgraden inkludert toppdekke på stier som skal ha «høy standard».
Siden Raet og vernet av det defineres som en tredimensjonal størrelse
vil for eksempel anleggsarbeide som fører med seg graving, planering,
utfylling av masser og lignende i utgangspunktet ikke være tillatt. 

Det er en balansegang i forvaltningsplanen å trekke opp kriterier for
når tiltak knyttet til stiene ikke er søkepliktig etter verneforskriften og
når de som hovedregel vil måtte være det.

Hovedstien – Folkestien
Denne er i hovedsak opparbeidet og gått seg til over tid.
Utviklingsplanen legger imidlertid til grunn at den må gruses opp, og
det må foretas drenering eventuell omlegging på de våteste partiene.
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Folkestien er «hovedleden» på Hove, og Fylkesmannen mener at
denne må få en slik standardheving. Det har vært flere befaringer, og
det er gjennomført noen forsøk i form av oppgrusing og valg av
grustype. Gjennom forvaltningsplanen legger Fylkesmannen til
grunn at de utbedringstiltak som gjenstår må gjennomgås i en
detaljplan for hele traseen før videre gjennomføring slik at
Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet kan fatte et vedtak etter
vernebestemmelsene. Detaljplanen bør utarbeides i et samarbeid med
berørte parter.

Hovedstiene bør ha en maks bredde på 2 meter og en jevn overflate
som gjør det mulig å trille barnevogner/rullestoler. I Utviklingsplanen
anbefales det å benytte knust naturgrus, som får en beige farge
tilpasset sanden i området. Fylkesmannens miljøvernavdeling er av
den oppfatning det er viktigere at underlaget er tørt og fast og går
mest mulig i ett med tilstøtende terreng enn at stiene skal ha et gruset
preg. Oppgrusingen som ble foretatt av Hoves Venner på en del av
Folkestien høsten 2003 (Hoveodden) ble meget bra, og det er grunn
til å se på erfaringene med dette og de øvrige grusede partiene før en
går videre med detaljplan.

Kyststien
I Utviklingsplanen foreslås det anlagt en ny kyststi fra Sandumkilen
og ut til Hoveodden. Herfra foreslås den å få sammenfallende trase
med eksisterende Folkesti på utsiden, gjennom og langs vernskogen
til Spornes. Se også ovenfor. Fylkesmannen er enig i at en ny kyststi
vil bedre tilgjengeligheten og attraktiviteten for Hoveområdet.
Imidlertid vil kravet om høy standard måtte føre til en grad av
tilrettelegging med oppfølgende vedlikehold som vil måtte avklares i
forhold til vernebestemmelsene. 

Gjennom forvaltningsplanen legger Fylkesmannen til grunn at
kyststien må gjennomgås i en detaljplan for hele traseen før
gjennomføring slik at Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet kan
fatte et vedtak etter vernebestemmelsene. Detaljplanen bør utarbeides
i et samarbeid med berørte parter.

I utviklingsplanen ønskes det ytterligere forbedring av allmennhetens
ferdselsmuligheter spesielt langs strendene mot Hovekilen, men
ferdselen må kanaliseres utenom sårbare områder. Hvorvidt det er
behov for ytterligere tilrettelegging utenom opprusting av
eksisterende stier og nyanlegg av kyststi, bør vurderes nærmere.
Hensynet til brukerne av strendene må det legges stor vekt på ved
legging av stier nær strendene. Ikke minst gjelder det handicapstranda
som fortsatt må være et usjenert sted for brukerne. 

Blindestien
Blindestien er et spesialanlegg som nylig er blitt rustet opp. Anlegget
bør følges opp med jevnlig vedlikehold i nær kontakt med brukerne.

Ridesti
I Utviklingsplanen foreslås å anlegge en ridesti som i stor grad kan
følge eksisterende kraftlinje da det under denne linja må ryddes kratt
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uansett. Nå er det imidlertid på trappene å vurdere linja lagt i kabel i
vegen ut til Hove Camping i forbindelse med legging av kloakk-
ledning dit ut. Fylkesmannens miljøvernavdeling vil likevel støtte
forslaget til trasé. Ridingen skal foregå på vanlig markdekke/skog-
bunn og med et ryddebelte til sidene som tilpasses plass for én hest i
bredden på stien.

Hove Camping

Gjennom Utviklingsplanen er det satt opp en del forutsetninger for
driften, som også er innenfor rammene av verneforskriftens kapittel
2.7.

Det er svært positivt at arealet for campingplassens virksomhet mot
sjøen på utsiden begrenses slik at campingarealet blir liggende godt
tilbaketrukket til fordel for den mye brukte Folkestien. Dette har det
vært arbeidet med gjennom mange år uten at det har lyktes.
Fylkesmannens miljøvernavdeling forutsetter at den avgrensningen
som er vist i Utviklingsplanen vil bli satt som vilkår for eventuell
videre campingdrift på Hove.

Fylkesmannens miljøvernavdeling støtter også Utviklingsplanens
øvrige forutsetninger for eventuell videre drift ved at det skal lages en
egen plan på grunnlag av forutsetninger som følger:

• Planen må vise at det er mulig å drive campingvirksomhet innenfor
et naturvernområde – det forutsetter en miljøprofil med definerte
miljøstandarder.

• Planen bør vise hvordan drivere av Hove Leirsenter og drivere av
Hove Camping kan samarbeide for å nå felles mål for utvikling.

• Grensa for campingområdet mot Vernskogen flyttes lenger inn slik
at dagens toalettbygg må rives/flyttes. Gjennomføring av tiltaket er
oppfølging av vedtak i Arendal bystyre av 21. juni 2001. Tiltaket
gjennomføres for å redusere skader og restaurere denne delen av
Vernskogen som er mest utsatt for slitasje, uheldige inngrep og
forsøpling.

• Campingvogner tillates oppstilt på Hove Camping hele året på
betingelse av at det skal utarbeides regler for Hove Camping innen
sesongen 2005, herunder bruken av campingvogner. Disse skal
godkjennes av fylkesmannens miljøvernavdeling for å sikre at de
ikke er i strid med verneformålet for Raet landskapsvernområde.

Teltplass

I samsvar med forslaget i Utviklingsplanen kan areal disponeres til
teltplass uten varige inngrep i terrenget på den delen av Raet
landskapsvernområde som ligger innenfor Hove Leir. Areal «Telt 1»
prioriteres, mens «Telt 2» settes av og vurderes over tid dersom behov
for det skulle oppstå. «Telt 2» anses å være mer konfliktfylt i forhold
til landskapsvernområdet.
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Hytter langs Hovekilen

Gjennom utviklingsplanen er det tatt opp at fem hytter langs
Hovekilen skal flyttes. Dette er stadfestet i Bystyrets vedtak av 21.
juni 2001 og gjelder følgende hytter: Blåskjellhytta, Sneglehuset,
Østersbua, Krabbestua og Knausen. Fylkesmannen har i samråd med
Arendal kommune v/Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS avtalt en
frist på at alle fem hyttene skal være fjernet innen utgangen av 2010.

Adkomst

Båt
Mulighetene for adkomst for rutebåter/turistbåter via Hovekilen kan
vurderes gjennom opprusting av eksisterende bryggeanlegg. Utviklings-
planen foreslår at eksisterende brygge fjernes, og det anlegges ny på
samme sted med bedre fundamentering som tåler is og sjø. Anlegget
ønskes benyttet som adkomstbrygge for rutebåten Merdø-Hove. Det
er viktig at friluftslivsområdet fortsatt er tilgjengelig med båt fra
sentrum og ikke bare med bil. 

Bil
Det anlegges ikke nye arealer for parkering for adkomst med bil. Det
eksisterende anlegget på Hoveodden beholdes, og det forutsettes at
kapasiteten på parkeringsarealene i leirområdet beholdes, eventuelt
utvides igjennom det pågående reguleringsplanarbeidet.

Bålbrenning og grilling

Det er blitt tradisjon blant dagens turfolk på Hove å gjøre opp bål og
grille både på strandengene i strandsonen, på rullesteinstrendene og i
Vernskogen. Konsekvensene er stor slitasje på markvegetasjonen,
ulovlig hogst av ved, store bålgroper på rullesteinsteinstrendene og
forsøpling.

Fylkesmannen er enig i Utviklingsplanens forutsetning om at det skal
ryddes opp i eksisterende bål- og grillplasser, andre etterlatenskaper og
gamle søppelfyllinger ved en systematisk gjennomgang av hele
Hoveområdet. Som et meget populært utfartsmål hele året er det
viktig at det fortsatt tillates bål- og grillmuligheter på Hove, men det
synes nødvendig at det legges til rette for det på bestemte steder, og at
antall bålplasser begrenses. Å endre en innarbeidet praksis blir en stor,
men nødvendig utfordring.

Grill- og bålplasser bør bygges opp etter mønster fra skjærgårds-
parken, jamfør forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Aust-Agder,
utarbeidet av Fylkesmannens miljøvernavdeling desember 2000.

I samsvar med Utviklingsplanen viser kart nr. 6 følgende fem steder
hvor det skal tilrettelegges for bål- og grillplasser:
• Signalhytta
• Hoveodden
• Høyde ved gammel kanonstilling
• Sør for båtbrygge (inntil fjellet ved bryggeanlegget)
• Mellom Hove Strand 1 og Hove Strand 2
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Når det gjelder grillplasser som ikke er vist på kartvedlegget, vil slike
tilrettelegges på betongfundamentene som er tidligere kanonstillinger,
men utføres slik at fundamentene ikke ødelegges. 

Fylkesmannen er enig i forslaget i Utviklingsplanen om å tilrettelegge
et areal på Hoveodden, som et felles aktivitetsområde med informa-
sjon, bål og grillplass, bord, benker, enkle lekeapparater for barn,
toalett og søppelstativer. Det er positivt at det velges ut ett område av
noe størrelse inne på halvøya med variert aktivitetstilbud.
Tilrettelegging med standard som ikke forutsetter terrenginngrep av
noe omfang, vurderes til ikke å komme i strid med vesentlighets-
kriteriet i verneforskriftens kapittel 1.1. Det er vanskelig å sette
presise vilkår for utformingen i forhold til verneforskriften. Tilrette-
leggingen bør foregå etter en plan slik at omfang av inngrep i terreng
og vegetasjon avklares opp mot verneforskriften før gjennomføring. 
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Nr

5
6

7

13
30

31

32
34

35
37

43

44

53

54
56

Når

2003H
2003H/
2004V

2001-2004

2004Vå
2004

2004-2005

2004-2006
2004H/2005H

2004H/2005H
2004Vi/2005

2004-2007

2005-2007

?

Innen 2010
2006?

Tiltak

Etablering av grill- og bålplasser 
Skjøtsel og rydding i
vernskogen vest for Såda

Stedvis oppgradering til
«barnevognstandard» av
folkestien (hovedstien)
Utsiktshogst rundt kanonstilling
Tynning av vegetasjon –
fremme stammeskog av furu
Opprusting av blindestien

Etablering av ridesti
Skjøtsel og rydding i
vernskogen øst for Såda,
inkludert fjerning av ødelagt
gjerde på Markop
Tynning og skjøtsel
Hogst av plantet granskog – 1.
etappe
Etablering av kyststi på
eksisterende stier – stedvis
noe standardheving
Åpne hogster – fremme store
dimensjoner av stormsterke
trær
Oppgradering av brygge for
rutebåten Merdø-Hove
Flytting av fem hytter
Fjerning av sanitærbygget

Område

5F
5B

5J

5C
5I

5L

5M
5B

5E
5A

5K

5D

5G

5H
5

Tidsbehov

1 dagsverk
«Hoves Ven-
ner» ca. 50
dagsverk dugn.
Flere

2 dagsverk
5 dagsverk

Flere

Flere
Ca. 50
dagsverk
dugnad

8 dagsverk
3 dagsverk

Flere

Mange over
lang tid

-

-
-

Aktører

AK
FM/AK/Hove
Leirsenter/Hoves
Venner
FM/AK

FM/AK
FM/AK

AK/Hove leirsenter/
Blindeforbundet
AK/Hove leirsenter
FM/AK/Hove
Leirsenter/Hoves
Venner

FM/AK
FM/AK

FM/AK

FM/AK

AK

AK
AK

Status

Utført*)

Nesten
ferdig

Delvis
utført

Tabell 6. Handlingsprogram Sone 5 – Hove. Jf. kart nr. 6.

H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S – sommer 

6

*) Skal endres



Omlegging kraftlinje

I Utviklingsplanen tas det opp å fjerne 22 KV kraftlinja som går fra
Hove Leir til Hove Camping. Den innebærer et landskapselement
som er svært synlig og lite forenlig med intensjonene for landskapsvernet.
Behovet for kraftlinja henger sammen med fortsatt drift av Hove
Camping. En alternativ løsning er å legge den i veggrunnen fram til
campingområdet utført i kombinasjon med legging av kloakkledning.

Inngjerding

Lede ferdsel
I Utviklingsplanen er det påpekt behov for i perioder å skjerme og
gjerde inne områder som er spesielt utsatt for slitasje slik at
markvegetasjon kan reetableres/områdene restaureres. Gjerder kan
imidlertid fort arte seg som uheldige stengsler som ikke blir respektert
selv om avstengningen kun er for kortere tid. Behovet for slik
skjerming ved inngjerding må vurderes opp mot andre virkemidler
for å lede trafikken utenom.

Beiting
I Utviklingsplanen tas det opp at det bør forsøkes med beiting av
områder som en ønsker å beholde med et åpent og kulturpåvirket
preg, bl.a. på Hove. Det foreslås beiting med både storfe og/eller sau.
Ut fra de sterke friluftsinteresser på Hove, ser Fylkesmannens
miljøvernavdeling det vanskelig å nytte beitedyr for å holde
landskapet åpent selv om det vil være effektivt på aggresiv gjengroing.
Beiting i mye brukte friluftslivsområder forutsetter mer ettersyn enn
ellers og det kreves inngjerding som lett begrenser den allminnelige
tilgjengelighet til arealene.

4.2.6 Sone 6 – Merdø

Forvaltningsmål: Å bevare den særegne vegetasjonen, samtidig som en
beholder dagens åpne områder.

Merdø var tidligere et åpnet beite- og slåttelandskap som besto av
enger, gressvoller og rullestein. Da var det svært få trær som ble
stående igjen. I dag preges landskapet av gjengroing og store deler av
øya er dekket av kratt/skog bestående av vivendel, kirsebær, vill
berberis og bjørnebær m.m. Dette er et stadium i gjengroingen som
har stor bevaringsverdi med hensyn til biologisk mangfold.
Vegetasjonen på Merdø er rikere enn på de andre øyene i
landskapsvernområdet. Det er derfor et mål å ta vare på denne
vegetasjonen og la den få fortsette sin naturlige suksesjon. For å
fremme verneformålet er det imidlertid ønskelig å fortsatt holde
resten av landskapet åpent. Det vil derfor være aktuelt enkelte steder å
sette inn tiltak for å hindre at disse åpne partiene gror igjen.

Stier

Fra gammelt av har det vært et utbredt stisystem på Merdø som ble
holdt åpent av beitedyr og fastboende. I dag er Merdø hovedsakelig
bebodd om sommeren, og Merdø Vel sørger for å holde en del av det
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gamle stisystemet åpent. Fortsatt vedlikehold av disse stiene er
ønskelig, både fordi de bidrar til åpninger i landskapet og kanaliserer
ferdselen på øya. De kvartærgeologiske avsetningene er særlig tydelige
på Merdø. «Standarhevinger» i form av grusing, fjerning av større
stein eller utvidelse i bredde og lignende vil derfor være i strid med
verneformålet. Slike tiltak vil derfor være søkepliktig etter verne-
forskriften.

Det er ønske fra Merdø Vel og Friluftsrådet Sør om å få skiltet en del
av de eksisterende stiene på øya for å lede ferdselen. En enkel skilting
i samsvar med den enhetlige informasjonsprofilen det legges opp til,
jamfør kapittel 3.14, vil etter miljøvernavdelingens vurdering kunne
gjennomføres. I tråd med dette skal mal og plassering av skilter på
forhånd avklares med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

«Gravene»

Gravene er et mye brukt friluftslivsområde som eies av Arendal
kommune. Det er lagt ut «trandler» for å lede ferdselen i området, og
bakken er sådd til med et spesielt gressdekke for å hindre erosjon og
sandflukt. Det er stor brannfare på Merdø om sommeren, og det er
ikke tillatt å brenne bål på Gravene. Forbudet overholdes ikke per i
dag, og for blant annet å unngå sandflukt som følge av avsvidd
markdekke er det grunn til å innskjerpe bålforbudet. For å
imøtekomme friluftslivets behov planlegges det tilrettelegging av tre
grillplasser i området. 

Vegetasjonsbildet sør og vest for «Gravene» er under endring ved at
kratt i økende grad vokser utover gressbakken som vil føre til at de
åpne arealene reduseres etter hvert. For å ivareta verneformålet bør det
drives en viss mekanisk skjøtsel i området for å hindre gjengroing. 

Furuholt

Hele Merdø ligger innenfor vernskogsgrensa. På utsiden av Merdø
ligger flere furuholt som er blitt plantet. Trærne vokser tett, har rette
stammer og små kroner. Furuskogen som landskapselement virker
fremmed i den øvrige vegetasjonen på Merdø. Vernskogen fra 1914
har ikke lenger verdi som le-danner, heller ikke på Merdø.

Ut i fra miljøvernavdelingens vurdering er det ønskelig at furuholtene
tynnes sterkt eller eventuelt fjernes. Tiltak må følge fremgangsmåten
som det legges opp til i kapittel 3.2.

Kristtorn

På Merdø står en kristtorn som tidligere visstnok var et landemerke
for seilskutene når de skulle navigere inn mot Merdø. Denne arten er
særlig følsom for frostskader om vinteren og forekomsten på Merdø
ligger mot den østligste grensen for kristtornens utbredelsesområde.
En rekke vintre med høy middeltemperatur har gjort at denne busken
har vokst raskere de siste 10-15 år, enn det den har gjort tidligere. Det
har også krattet som omgir den.
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For å gi denne spesielle forekomsten mer plass og gjøre folk interessert
i den, anbefales at de buskene som vokser inn i kristtornkvistene
fjernes, og at vegetasjonen rundt tynnes.

Kvistdynger og søppel

På Merdø har det til en viss grad vært praksis at kvister og busker etter
rydding blir spredt i terrenget. Slike kvisthauger brytes sakte ned og er
skjemmende i landskapet. Slik deponering er derfor uønsket her ute
på Merdø. Det anbefales at en bruker fliskutter og sprer flis på
bunnen av krattvegetasjonen der den forsvinner etter få år.

Stinta skole rydder søppel på Merdø hvert år under «Rusken-
aksjonen». Arendal kommune dekker utgiftene til deponiavgift og
transport. Det er ønskelig at denne praksisen fortsetter. 

Arealer utenfor landskapsvernområdet

Merdø med sitt egenartede landskap og vegetasjon er som helhet et
viktig element i landskapsvernområdet. Selv om ikke hele Merdø er
vernet etter naturvernloven, er det viktig å ha oppmerksomhet på hva
som skjer også på tilgrensende arealer mht til blant annet gjengroing.
På Merdø gjelder dette særlig de områdene som grenser til Gravene,
Loshytta, Museumsjordet (fotballbanen) og gressbakken i tilknytning
til museet. Fra miljøvernavdelingens synspunkt er det ønskelig at
Museumsjordet og gressbakken ovenfor holdes åpne, slik at disse
arealene fortsatt vil inngå i det åpne kulturlandskapet på Merdø.
Dette er det andre offentlige instanser som har forvaltningsansvaret
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for, og miljøvernavdelingen kan således bare oppfordre til at det
samarbeides i fremtiden for å holde disse områdene åpne.

Den gamle loshytta på Vestre Valen står ennå. Losingen var en av de
viktigste oppgavene for øybeboerne, og slike faste utkikkspunkt er i
dag viktige kulturminner. Fra loshytta skulle en ha 360 graders utsyn.
Loshytta skal gjøres om til et lite museum i regi av lokale historielag,
og det er ønske om å opprettholde rundskuet i 360 grader.
Fylkesmannens miljøvernavdeling støtter tiltaket og mener at det vil
være med på å opprettholde kulturlandskapets egenart og identitet.

4.2.7 Sone 7 – Havsøya

Forvaltningsmål: Beholde dagens landskapsbilde, men øke strandarealet
noe ved å tynne og fjerne vegetasjon.

Buskvegetasjon i Paradisbukta brer seg nedover i strandsonen, og
strandarealet krymper tilsvarende. Arealene ved Paradisbukta er et
populært utfartsmål, og både ut fra et vernesynspunkt og et
friluftslivssynspunkt er det ønskelig å bremse gjengroingen av
strandarealet ved å foreta rydding. 

Ut i fra hensynet til landskapet og friluftslivets behov er det ønskelig å
få anlagt et nytt toalett i Paradisbukta. Det forrige glassfiber-toalettet
ble ødelagt av været i 2003 og er fjernet. Nytt toalett bør bygges i
ubehandlet osp, etter samme modell som har blitt benyttet på
Jerkholmen eller Tromlingene.
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Nr

16
17

Når

2004
2005

Tiltak

Vegetasjon – øke strandareal
Tilrettelegging – nytt toalett i
Paradisbukta

Område

7
7

Tidsbehov

2 dagsverk
2

Aktører

AK
AK

Status

Tabell 8. Handlingsprogram Sone 7 – Havsøya.

H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S – sommer 
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Nr

17

18

29

46

Når

2004Vå

2004Vå

2004H

Årlig

Tiltak

Grill – Etablering av ca. tre
grillplasser på Gravene
Kristtorn – tynning rundt
kristtornen
Vegetasjon – Tynning på kanter
og annet på Gravene
Søppel – rydding

Område

6

6

6

6

Tidsbehov

2 dagsverk

1 dagsverk

1 dagsverk

Flere

Aktører

Skjærgårds-
tjenesten
AK

AK

FM/AK

Status

Tabell 7. Handlingsprogram Sone 6 – Merdø.

H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S – sommer 
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4.2.8 Sone 8 – Jerkholmen
Forvaltningsmål: Å bevare det spesielle landskapet med blandet eng- og
einerbakkevegetasjon og holde det attraktivt som raste- og trekklokalitet
for fugl. Samtidig skal en ta vare på mulighetene for friluftsliv på øya og
beskytte kulturminnene. 

Løsmasser, gravrøyser og einerbakker 

Jerkholmen består utelukkende av løsmasser. Vegetasjonsdekket er
strandenger/gressbakker, einer og ellers områder med rullestein. Her
er det to store og flere små gravrøyser som er høyt prioriterte
kulturminner i nasjonal sammenheng.

Gjengroing

Også på Jerkholmen er det problemer med gjengroing. Einer og annet
kratt sprer seg utover gressbakkene. Gran og furu har også etablert seg
på Jerkholmen. Disse er i dag blitt så dominerende at de bryter med
Jerkholmens spesielle og særegne landskapstrekk. Det beiter ca. 40
sauer på Jerkholmen. På Jerkholmen har det vært forsøkt med noe
mekanisk rydding. Dette har resultert i oppslag av en del tistel,
bringebær og lignende som ut fra et friluftslivssynspunkt ikke er
ønskelig.

Ved rydding på Jerkholmen skal det i første omgang legges vekt på å
opprettholde passasje mellom innsiden og utsiden av øya. Det står
igjen en del døde einer etter en «saltstorm» for noen år siden. Disse
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skal fjernes.

Vegetasjonen på Jerkholmen har mange fellestrekk med vegetasjonen
på Tromlingene. Som oppført i handlingsprogrammet nedenfor vil
det bli satt i gang flere ulike tiltak for å åpne opp vegetasjonen på
Tromlingene. Dersom disse viser seg å være vellykket skal forvalt-
ningsmyndighetene vurdere om lignende tiltak skal igangsettes på
Jerkholmen. Jamfør tiltak i sone 1 (Tromlingene). Fylkesmannen
mener derfor at også gran og furu bør reduseres og eventuelt fjernes
på sikt.

De to berømte hagtornene på Jerkholmen er nå døde. Den ene står
fremdeles igjen som et monumentalt tre, og bør få stå slik til den
eventuelt knekker naturlig.

Friluftsliv

Jerkholmen er sikret friluftslivsområde gjennom skjærgårdspark-
avtale. Øya er et mye brukt utfartsmål, og det er mange teltere på øya
om sommeren. Som en forsøksordning har det fra 2001 til 2003 vært
tillatt å telte fem dager i strekk her. Dette har vist seg å være svært
populært. Ordningen er under evaluering.

Om sommeren er det lagt ut flytebrygge for å lette atkomsten til øya.
Det er ønske fra Arendal kommune om å legge ut en flytebrygge til
for å bedre tilgjengeligheten i høysesongen. Dersom en slik flyte-
brygge legges ut i det samme området som den eksisterende flyte-
brygga, og det ikke etableres noen faste installasjoner i forbindelse
med denne, kan Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke se at utleg-
ging av nok en flytebrygge vil være i strid med verneformålet. 

En del av de allerede eksisterende bålplassene på øya vil bli opp-
gradert. Det er kun disse som vil bli tillatt å bruke til bålbrenning.

Søppel

Ilanddrevet søppel har blitt ryddet hver vår på dugnad av Hisøy skole.
Arendal kommune har dekket utgiftene og stått for praktisk
tilrettelegging. Det er ønskelig at denne ordningen fortsetter.
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Nr

24

25
47
52

Når

2004Vå

2004
Årlig
2004

Tiltak

Bål – Etablering av fire faste
bålplasser samt sanering av de
øvrige bålplassene
Sti – Manuell rydding av stier
Søppel – rydding
Vegetasjon – Fjerning av død
einer

Område

8

8
8
8

Tidsbehov

3 dagsverk

10 dagsverk
Flere
10 dagsverk

Aktører

Skjærgårdstjenesten

FM/Skjærgårdstj.
AK/Hisøy skole 
FM/Skjærgårds-
tjenesten

Status

Tabell 9. Handlingsprogram Sone 8 – Jerkholmen.

H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S – sommer 
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4.3 Tiltak utenfor sonene

De områdene som ligger utenfor forvaltningssonene er områder der
Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke har sett behov for spesielle
tiltak og det heller ikke har kommet opp spesielle problemstillinger
under prosessen med utarbeidelsen av planen. Retningslinjene i
kapittel 3 sammen med verneforskriften regulerer bruken av disse
områdene.

Ut i fra landskapshensyn og friluftslivshensyn er det ønskelig at en får
etablert nytt toalett på Lille Torungen. Nytt toalett bør bygges i
ubehandlet osp, etter samme modell som har blitt benyttet på
Jerkholmen eller Tromlingene.

Det arbeides med sikring av stranda på Gjessøya gjennom servitutt-
avtale. Denne avtalen er enda ikke gjennomført, men må forventes
sluttført i nær fremtid. Sikringsområdet omfatter i tillegg til stranda
og baklandet også Badeholmen og Vannholmen, samt en del sjøareal
som ligger innenfor landskapsvernområdet. I forbindelse med tilrette-
legging for friluftsliv, vil et aktuelt tiltak være å legge ei brygge for
allmennheten på Vannholmen for å lette tilgjengeligheten.
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Nr

45

55

57

Når

2005-2007

?

?

Tiltak

Bygging av nytt toalett på lille
Torungen
Mulig etablering av brygge for
allmenheten på Gjessøya
Utføre pollenanalyser

Område

-

-

-

Tidsbehov

2 dagsverk

-

-

Aktører

AK

AK

FM

Status

Tabell 10. Handlingsprogram utenfor sonene.

H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S – sommer
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5 –  Forvaltning, saksbehandling og oppsyn
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5.1 Forvaltningsmyndighet
Forvaltningsmyndighet for Raet landskapsvernområde er Fylkesman-
nen i Aust-Agder. 

Direktoratet for naturforvaltning har åpnet for at kommunene kan
overta forvaltningsansvar for verneområder etter naturvernloven.
Dette innebærer at Arendal kommune også kan overta forvaltningen
av Raet landskapsvernområde dersom kommunen selv ønsker det.

For de deler av Raet landskapsvernområde som er Vernskog etter
skogloven, er det Arendal kommune som er blitt delegert forvaltnings-
myndighet, jamfør kapittel 3.2.

Aust-Agder fylkeskommune, kulturvernseksjonen har forvaltnings-
myndighet for kulturminner, vernet etter kulturminneloven. 

5.2 Saksbehandling av saker

innenfor Raet

landskapsvernområde

Tiltak hvor både kommunen og Fylkesmannen skal fatte vedtak
Alle typer tiltak som er i strid med verneforskriften for Raet
landskapsvernområde, er søkepliktige. Dersom tiltaket også faller inn
under lov eller forskrift som forutsetter kommunal saksbehandling,
skal søknaden sendes til Arendal kommune, samme praksis som hittil.

5. Forvaltningsmyndighet,

saksbehandling og oppsyn
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Kommunen videresender sakene til Fylkesmannen for saksbehandling
og vedtak etter verneforskriften og til Aust-Agder fylkeskommune,
kulturvernseksjonen for behandling etter kulturvernlovgivningen før
kommunen evt. fatter vedtak etter «sitt» lovverk, for eksempel: plan-
og bygningsloven eller landbrukets sektorlover for jord- og skogbruk.

Tiltak hvor kun Fylkesmannen skal fatte vedtak
For tiltak som kun er i strid med verneforskriften for Raet
landskapsvernområde og ikke faller inn under lov eller forskrift som
forutsetter kommunalt vedtak, skal søknad sendes direkte til
Fylkesmannen. Fylkesmannen vil behandle saken og fatte vedtak etter
verneforskriften. Dersom tiltaket også berører kulturvern-
myndighetenes ansvarsområde, vil Fylkesmannen videresende saken
til Aust-Agder fylkeskommune, kulturvernseksjonen for behandling
etter kulturvernlovgivningen. 

Tilretteleggingstiltak etter forvaltningsplanen
Tiltak som er listet opp i tabellform i forvaltningsplanen er klarert for
gjennomføring i forhold til verneforskriften. I tillegg er det gitt
mulighet for at en del tiltak skal kunne foretas uten søknad til
Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Hogst for å skaffe seg bedre utsikt og solforhold (trivselshogst), er
eksempel på et slikt tiltak. Forvaltningsplanen, figur 22, illustrerer en
veiledende modell for hvordan forvaltningsmyndigheten mener at
slik hogst og rydding skal utføres. Dersom slike tiltak utføres i
samsvar med intensjonen i modellen, kan tiltaket utføres uten søknad
til Fylkesmannen. Dette gjelder uavhengig av om eiendommen ligger
innenfor nåværende Vernskog eller ei. Grunneier må imidlertid alltid
gi sin tillatelse. 

I forvaltningsplanen er det lagt opp til at tiltak, for eksempel
informasjonstiltak, skal gjennomføres i samarbeid med miljøvern-
avdelingen.
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Tiltak som en måtte være i tvil om kan være i strid med verneformål
og verneforskrift skal avklares med fylkesmannens miljøvernavdeling
før utførelse.

5.3 Oppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvar for oppsyn i alle naturvern-
områder. SNO Agderkysten har ansvaret for oppsyn i Raet landskaps-
vernområde. Skjærgårdstjenesten sorterer inn under SNO.

5.4 Økonomi

Det er en statlig oppgave å finansiere tiltak som fremmer verne-
formålet. Aktuelle forvaltningstiltak må initieres av forvaltnings-
myndigheten som er fylkesmannen i Aust-Agder. Tiltak i denne
sammenhengen er konkrete fysiske tiltak som vedrører landskapsvern-
området som følger direkte av forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen
har en varighet på 10 år. Etter dette vil de mange tiltakene bli evaluert
og en videreføring vil da bli vurdert. Oppstillingen av tiltak i tabell 1
i forvaltningsplanen er en oversikt, så langt vi har kunnet kartlegge,
over nødvendige tiltak. Denne danner grunnlag for årlige søknader
om midler til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Fylkesmannen
og DN er imidlertid avhengig av de årlige bevilgninger over
statsbudsjettet til vernede områder i Norge. Det er derfor ikke
anledning til å gi noen mer nøyaktige føringer på økonomi enn det
som er gjort. 

Når det gjelder overføring av statlige midler i denne sammenheng
forholder fylkesmannen seg til Arendal kommune som mottaker og
som ansvarlig for rapportering av bruken av midlene. I tillegg vil det
være aktuelt å benytte sysselsettingsprosjekter. Hoves Venner har
gjennom ivrig, frivillig dugnadsinnsats stått for gjennomføring av
flere av forvaltningstiltakene i Hoveområdet.

Stipulert tidsbruk som vist i tabell 1, er basert på erfaringstall fra
Arendal kommune pr våren 2004.
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