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Forord
Raet landskapsvernområde ble vernet ved kgl. res.
15. desember 2000.
Forvaltningsplanen for Raet landskapsvernområde
omfatter fase I og fase II.
1. Fase I omfatter Hoveområdet og ble ferdigstilt
gjennom dokumentet «Utviklingsplan for
Hoveområdet», vedtatt av Arendal bystyre,
21.06.2001. Dette er en kombinert utviklingsplan for Hove leirsenter og forvaltningsplan for den delen av Hovehalvøya som omfattes av Raet landskapsvernområde. Denne ble
utarbeidet av Arendal kommune med medvirkning fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.
2. Fase II omfatter de øvrige landarealene fra
Spornes og østover til Botstangen, samt øyene
og sjøarealene innenfor Raet landskapsvernområde. Det er Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet som utarbeidet forslag til
forvaltningsplan fase II i samarbeid med
oppnevnt referansegruppe og arbeidsutvalg.
Arbeidet med forvaltningsplanen fase II startet
1. juli 2003.
Fylkesmannen har laget en helhetlig forvaltningsplan for hele Raet landskapsvernområde, der fase I
er inkorporert. «Utkast til forvaltningsplan for
Raet landskapsvernområde» var på høring i
perioden 10. juli 2004 til 1. oktober 2004.
Utkastet ble sendt til samtlige grunneiere i Raet
landskapsvernområde samt 33 øvrige offentlige
instanser og interesseorganisasjoner. Kunngjøring
om høringen sto annonsert i Agderposten og
Fædrelandsvennen 17.07.2004. I alt 18
høringsuttalelser ble mottatt, hvorav seks fra
offentlige instanser, tre fra interesseorganisasjoner
og ni fra private.
Det ble avholdt åpent oppstartsmøte på
Kretslokalet på Tromøya 1. juli 2003. Det ble
invitert til å oppnevne representanter til referansegruppa. Av denne ble det sammensatt et arbeidsutvalg. Disse har hatt flere møter og befaringer.

I fylkesmannens miljøvernavdeling har følgende
arbeidet
med
forvaltningsplanen:
Karin
Guttormsen og Arild Pfaff har hatt hovedansvaret
for utarbeidelsen av planen. Ingeborg Austreng har
vært prosjektkoordinator/sekretær i første halvdel
av planprosessen.
Takk til følgende som også har bidratt til planen:
• Arendal kommune v/Kristian Dahl og Kristin
Fløystad for hhv. skogfaglige og landskapsmessige innspill.
• Fylkesmannens landbruksavdeling i AustAgder vedrørende skogfaglige innspill
• Aust-Agder fylkeskommune, kulturvernseksjonen vedr. kulturminner.
• Jan Atle Knutsen ved Havforskningsinstituttet, Flødevigen vedrørende det marine
livet innenfor Raet landskapsvernområde.
• Jan Henrik Simonsen for illustrasjoner.
• Gro Trollnes Knutsen for utarbeidelse av
kartene som illustrerer ulike temaer i planen.
• Christian Steel for faglige innspill, i tillegg til
designarbeidet.
• Publikum som har bidratt med synspunkter
gjennom Fylkesmannens hjemmeside, brev og
telefoner.
Forvaltningsplanen for Raet landskapvernområde
er godkjent av Fylkesmannen i Aust-Agder 15.
februar 2005.

Arendal, 15. februar 2005
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Sammendrag

Sammendrag
Raet landskapsvernområde ble vernet ved kgl.res. 15. desember 2000.
Det strekker seg fra og med Jerkholmen i vest til og med Tromlingene
i øst – en strekning på ca. 15 km. Vernet areal utgjør 21625 da,
hvorav ca. 18396 da er sjøareal. Hele området ligger i Arendal
kommune.
Formålet med landskapsvernområdet er å bevare det egenartede
natur- og kulturlandskapet med kvartærgeologiske forekomster og
særegent dyre- og planteliv knyttet til Raet i Aust-Agders kystområde.
Det er mange arealbruksinteresser i området som med sine aktiviteter
nå på ulikt vis må forholde seg til en verneforskrift med de begrensninger dette innebærer. Det er et stort behov for en aktiv forvaltning
av verneområdet, for at vern og bruk skal kunne foregå på en best
mulig måte – og som ikke skader verneverdiene. Dette er bakgrunnen
for at verneforskriften inneholder en bestemmelse om at det skal
utarbeides en forvaltningsplan.
For at forvaltningsplanen for Raet landskapsvernområde skal være et
godt praktisk hjelpemiddel, er en rekke tiltak beskrevet.
Tabellen på neste side gir en samlet oversikt over tiltakene og antyder
når de enkelte tiltakene er planlagt gjennomført og hvilke ressurser
som kreves. Selve rapporten går gjennom tiltakene og bakgrunnen for
dem mer i detalj. Det er dessuten utarbeidet retningslinjer for tiltak
av mer generell karakter.

Oversiktskart over Raet
landskapsvernområde, der
også øvrige vernekategorier
fremkommer.
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1

Sammendrag
1

2

Tabell 1. Oversikt over planlagte og utførte tiltak i og utenfor sonene. H – høst,Vi – vinter,Vå – vår, S –
sommer.Aktørene:AK – Arendal kommune, FM – Fylkesmannens miljøvernavdeling. I fjerde kolonne
«områder» svarer tallkodene til følgende soner: 1 – Tromlingene, 2 – Bjelland-Botne, 3 – Tromøy kirke mot
sjøen, 4 – Spornes, 5 – Hove, 6 – Merdø, 7 – Havsøya, 8 – Jerkholmen. Noen er inndelt ytterligere, f.eks. 1B.
Nr
1

Når
2003H

2

2003H

3

2003H

4

2003H

5
6

2003H
2003H/
2004V

7

2001-2004

8

2002-2005

9

2004Vå

10

2004Vå

11

2004Vå

12

2004Vå

13
14

2004Vå
2004

15

2004

16
17

2004
2004Vå

18

2004Vå

19
20

2004Vå
2004Vå

21
22

2004
2004Vå

23

2004Vå

24

2004Vå

25
26

2004
2004

Tiltak
Einer – «Kakerydding» i
bakkant av Melkevollen
Bekk – Åpne bekkeløp, drenere
parkeringsplass og fjerne
gammel bru
Skrot – Fjerne gammel skilt og
skiltramme
Sti – rydding og utvidelse av
stier ned til sjøen
Etablering av grill- og bålplasser
Skjøtsel og rydding i
vernskogen vest for Såda

Område
1J

Tidsbehov
4 dagsverk

Aktører
AK

Status
Utført

4A

20 dagsverk

FM/AK v/Hisprosj.

Utført

4A

inkl. i ovenst.

FM/AK v/Hisprosj.

Utført

4A

inkl. i ovenst.

FM/AK v/Hisprosj.

Utført

5F
5B

5J

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

Utført
Nesten
ferdig

Stedvis oppgradering til
«barnevognstandard» av
folkestien (hovedstien)
Etablere/fullføre enhetlig
informasjon
Bålplasser – Sanering og
utbedring
Toalett – riving av gammelt,
oppsetting av nytt
Tistler – punktsprøyting og
fjerning av døde planter
Vegetasjon – Manuell rydding
rundt gressletter
Utsiktshogst rundt kanonstilling
Einer – luking

1 dagsverk
«Hoves Venner» ca. 50
dagsverk dugn.
Flere

-

-

1

1 dagsverk

FM/AK/Hove
Delvis
Leirsenter
utført
Skjærgårdstjenesten

1

Flere

Skjærgårdstjenesten Utført

1A

2 dagsverk

FM/grunneiere

1D

10 dagsverk

AK

5C
1B

Bål – fjerne skjemmende
bålplasser og legge til rette for
tre nye
Vegetasjon – øke strandareal
Grill – Etablering av ca. tre
grillplasser på Gravene
Kristtorn – tynning rundt
kristtornen
Vegetasjon – fjerne vegetasjon
Vegetasjon – åpne for utsyn fra
parkeringsplassen
Vegetasjon – tynne vegetasjon
Ferdsel – Stenge vei ned til
stranda
Skrot – Piggtråtbunt, plastjollevrak og motor fjernes
Bål – Etablering av fire faste
bålplasser samt sanering av de
øvrige bålplassene
Sti – Manuell rydding av stier
Vegetasjon – Fjerning av død
einer

4

2 dagsverk
Flere, evt.
som dugnad
3 dagsverk

FM/AK
Grunneiere m.fl.
som dugnad
AK

7
6

2 dagsverk
1 dagsverk

6

1 dagsverk

AK
Skjærgårdstjenesten
AK

4B og 4C
4A

10 dagsverk
4 dagsverk

FM/AK
AK

4D
4

3 dagsverk
1 dagsverk

FM/AK
AK

2A

1 dagsverk

AK

8

3 dagsverk

Skjærgårdstjenesten

8
8

10 dagsverk
3 dagsverk

FM/Skjærgårdstj.
FM/AK

Delvis
utført

Sammendrag
Sti – Få til sammenhengende sti
mellom parkeringsplassen og
Spornesodden
Steinbrudd – Forskjønnende
tiltak i steinbrudd
Vegetasjon – Tynning på kanter
og annet på Gravene
Tynning av vegetasjon –
fremme stammeskog av furu
Opprusting av blindestien

27

2004H

28

2004H

29

2004H

30

2004

31

2004-2005

32
33

Etablering av ridesti
2004-2006
Einer – brenning av to parseller
2004H/
2005Vi
2004H/2005H Skjøtsel og rydding i
vernskogen øst for Såda,
inkludert fjerning av ødelagt
gjerde på Markop
2004H/2005H Tynning og skjøtsel
2004Vi/2005 Gjennomhogst – med hensyn til
utsyn/innsyn
2004Vi/2005 Hogst av plantet granskog – 1.
etappe
Einer – rydding av brente
2005Vå
arealer
2005
Tilrettelegging – nytt toalett i
Paradisbukta
Vegetasjon – øke beitetrykk
2006S
År om annet Gjengroing – Fjerning av skudd
fra furu og gran i felter mellom
Bjelland og Botstangen
Vegetasjon – Skjøtsel av kratt
Hvert
langs stier etter behov
2.-3 år
Etablering av kyststi på
2004-2007
eksisterende stier – stedvis
noe standardheving
Åpne hogster – fremme store
2005-2007
dimensjoner av stormsterke
trær
Bygging av nytt toalett på lille
2005-2007
Torungen
Søppel – rydding
Årlig
Søppel – rydding
Årlig
Søppel – rydding
Årlig
Søppel – Rydding
Årlig
Rydding av søppel
Årlig
Fjerning av bålplasser
Årlig
Vegetasjon – Fjerning av død
2004
einer
Oppgradering av brygge for
?
rutebåten Merdø-Hove
Flytting av fem hytter
innen 2010
Mulig etablering av brygge for
?
allmenheten på Gjessøya
Fjerning av sanitærbygget
2006?
Utføre pollenanalyser
?

34

35
36
37
38
39
40
41

42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

4F

2 dagsverk

AK

4E

5 dagsverk

FM/AK

6

1 dagsverk

AK

5I

5 dagsverk

FM/AK

5L

Flere

5M
1C

Flere
1 dagsverk

5B

Ca. 50
dagsverk
dugnad

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

5E
3

8 dagsverk
Flere

FM/AK
FM

5A

3 dagsverk

FM/AK

1C

10 dagsverk

FM/grunneiere

7

2

AK

1
2

Flere,
Dugnad

Grunneiere
FM/grunneiere/
skoler

4

Flere

AK

5K

Flere

FM/AK

5D

Mange over
lang tid

FM/AK

-

2 dagsverk

AK

6
8
2
1
8

Flere
Flere
Flere
Flere
10 dagsverk

5G

-

AK/Stinta skole
AK/Hisøy skole
AK/Birkenl. skole
Lok. vel i regi av AK
AK
AK
FM/Skjærgårdstjenesten
AK

5H
-

-

AK
AK

5
-

-

AK
FM

For de allerede utførte tiltakene i 2003 bevilget fylkesmannen følgende: kr. 28 000 for opprensking av bekkeløp på Spornes ned mot stranda,
kr. 14 000 til vegetasjonsrydding og kr. 50 000 til nytt toalett på Tromlingene, inklusive riving av det gamle.
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1 – Innledning

1. Innledning
Forvaltningsplan
Forvaltningsmyndigheten
eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer
kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med vernet. Det
skal utarbeides en forvaltningsplan med tiltak til
bruk og skjøtsel av landskapet i samsvar med
verneformålet.

1.1 Bakgrunn
Raet landskapsvernområde med tilhørende plante- og dyrelivsfredning ble vernet i medhold av naturvernloven ved kgl. res. 15.
desember 2000. Verneforskriften er vedlagt. Verneområdet strekker
seg fra og med Jerkholmen i vest til og med Tromlingene i øst, en
strekning i luftlinje på ca. 15 km. Det vernede området utgjør 21 625
da hvorav ca. 18 396 da er sjøareal. Hele området ligger i Arendal
kommune og omfatter 330 eiendommer.
Innenfor landskapsvernområdet ligger det en del skog og dyrket
mark, bolig- og hytteeiendommer og flere områder med store
friluftslivsinteresser. En bevaring av området forutsetter en
balansegang mellom bruk og vern og mellom ulike typer bruk. På en
del steder vil det være nødvendig å gå inn med skjøtselstiltak for å
fremme verneformålet. De mange ulike interessene i området er
bakgrunnen for at det skal utarbeides en forvaltningsplan slik det
fremgår av verneforskriftens kapittel V:
FORVALTNINGSPLAN
Forvaltningsmyndigheten eller den som forvaltningsmyndigheten
bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med
vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan. Målet med planen er å
foreslå tiltak til bruk og skjøtsel av landskapet i samsvar med
verneformålet. Skjøtselen vil omfatte både praktiske tiltak, for eksempel
adkomst og parkering, og informasjonsarbeid.
Ut i fra dette ble det utarbeidet forslag til forvaltningsplan i to faser:
• Forvaltningsplan fase I som omfatter Hoveområdet*) ble
utarbeidet i 2000.
• Fase II, som ble utarbeidet i 2003, omfatter resten av landskapsvernområdet; dvs. fra og med Spornes og østover til og med
Botstangen, øyene og sjøarealet, bortsett fra tidligere vernede
naturreservater.

* I «Utviklingsplan for Hoveområdet på Tromøy i Arendal
kommune», mai 2001 vedtatt
av Arendal bystyre 21.06.2001
er det en del anbefalinger som
angår forvaltningen av det
vernede området på Hovehalvøya. Dette stoffet er lagt
inn i den foreliggende forvaltningsplanen, jamfør sone 5,
kapittel 4.2.5.
)
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Det er den samlede forvaltningsplanen for Raet landskapsvernområdet som foreligger her.
Forvaltningsplanen tar opp både generelle retningslinjer for bruken av
området (kapittel 3), beskrivelser av tiltak som skal eller bør
gjennomføres innenfor området (kapittel 4) og naturoppsyn (kapittel
5). Forvaltningsplanen inneholder også en generell beskrivelse av Raet
landskapsvernområde (kapittel 2). Ut i fra behov for tiltak er
forvaltningsplanen delt inn i åtte soner, jamfør kart 1, s. 39.
Forvaltningsplanen bør rulleres etter behov. Foreliggende forvaltningsplan er en førstegenerasjons forvaltningsplan for dette området. Vi ser

1 – Innledning

Vegetasjonen kryper lenger
og lenger ut i rullesteinene.
Til venstre sees et område
der først gress har etablert
seg og siden har også furuog til dels granskog fulgt
etter. Foto: Fylkesmannens
miljøvernavdeling i
Aust-Agder. Under et
fotografi fra Tromlingene tatt
i 1913 eller 1914, da det
var langt mindre vegetasjon
enn i dag. Fotografi utlånt av
Osmund Fiskaa.

2

5

1 – Innledning
at det er behov for gjennomføring av en del strakstiltak, særlig når det
gjelder gjengroing. En har derfor konsentrert seg om tiltak som bør
gjennomføres i løpet av en 10-års periode (2004-2014). Planen bør
deretter revideres. Sammendraget, s. 1-3, gir en samlet oversikt over
vedtatte tiltak. Vedtatte tiltak er satt opp i prioritert rekkefølge i tabell 1.

1.2 Mål
Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel til å
opprettholde og fremme formålet med vernet. Planen skal klargjøre
hvordan en skal håndtere aktiviteter og tiltak i landskapsvernområdet
i tråd med verneformålet. Ved å gi «kjøreregler» for bruk og vern gir
forvaltningsmyndigheten større forutsigbarhet for lokal forvaltning.
Planen retter seg mot forvaltningsmyndighetene, grunneiere og andre
brukere av landskapsvernområdet. Den skal være en veileder for
økologisk skjøtsel og forholdet mellom vern og bruk/tilretteleggingstiltak. Den gir også en oppdatering av naturfaglig informasjon.
Vernebestemmelsene for Raet landskapsvernområde er rammen for
planarbeidet.

1.3 Begrepsavklaringer
Offentlige friområder: Dette er arealer som er sikret til friluftsformål
ved at de er ervervet av stat eller kommune. Den riktige betegnelsen
er friluftslivsområde eller sikret friluftslivsområde. Spornes er et
eksempel på dette.
Begrepet friområde er knyttet til plan- og bygningsloven og er knyttet
til reguleringsplaner jamfør § 25.4.
Skjærgårdspark; Dette er arealer som er sikret til friluftsformål gjennom
servituttavtale mellom privat eier og staten ved miljøverndepartementet eller direktoratet for naturforvaltning. Grunnen eies
fortsatt av privat grunneier, men det er utbetalt erstatning for
rådighetsinnskrenkninger. Tromlingene er et eksempel på dette.
Landskapsvernområder i forhold til privat eiendomsrett. Dette er
arealer som er vernet etter naturvernloven. Vernet medfører ikke at
det offentlige overtar eiendomsretten som følge av vernet. Vernet
medfører imidlertid innskrenkning av den private eiers råderett over
egen eiendom i henhold til verneforskriften. Landskapsvernområde
og naturreservat er to kategorier i naturvernloven, jamfør naturvernloven § 5-7 og § 8-10.

Definisjon av naturlandskap og
kulturlandskap
Definisjonene følger av Nordisk ministerråd, Miljørapport 1987:3
«Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen, 1. regioninndeling
av landskap»:
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Naturlandskap: Dette er naturområder som ikke er fullstendig
uberørt av menneskelig påvirkning, men som preges av naturlig
potensiell vegetasjon (vegetasjon som er under utvikling –
fylkesmannens kommentar). Ut i fra dette mener fylkesmannen at
oppslag av vierkratt og småfuru på strandarealene Bjelland-Botne er
et eksempel på utvikling av et naturlandskap. Arealet mellom Tromøy
kirke og sjøen, er også et eksempel på et naturlandskap. Her har
vegetasjonen tidligere vært holdt aktivt nede, men har vokst til igjen.
Dette området er da å regne som et «gjenvunnet» naturlandskap og
ikke lenger et kulturlandskap.
Kulturlandskap: Dette er områder som i vesentlig grad er preget og
formet av menneskelig bruk og virksomhet. Det er imidlertid ikke
slik at ethvert område som har spor etter menneskelig bruk er å
oppfatte som kulturlandskap. Det poengteres i overnevnte rapport at
overgangene mellom natur- og kulturlandskap er glidende. Uttrykket
naturnære kulturlandskap er arealer som preges av ekstensive
driftsformer som beiting og slått. Ut i fra dette mener fylkesmannen
at Tromlingene og Jerkholmen er eksempler på slike naturnære
kulturlandskap. Spornes, slik det fremstår i dag, har mistet mye av sitt
preg som kulturlandskap.
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2. Generell beskrivelse og status
I dette kapittelet gis en beskrivelse av verneområdet som grunnlag for
bedre å forstå retningslinjene i kapittel 3 og de tiltak som kommer
frem i kapittel 4. Det er lagt vekt på å beskrive de naturgitte
forholdene med tilhørende flora og fauna. Området har vært bebodd
og brukt av mennesker fra lang tid tilbake. Det er derfor også lagt vekt
på å beskrive kulturminner og dagens arealbruk innenfor landskapsvernområdet.

2.1 Verneformål
Formålet med landskapsvernet er å «bevare det egenartede natur- og
kulturlandskapet med kvartærgeologiske forekomster og særegent dyre- og
planteliv knyttet til Raet i Aust-Agders kystområde».
Det er tre hovedkriterier som ligger til grunn for vern av Raet
landskapsvernområde. Disse er:
• løsmasser
• geomorfologi, formen på løsmassene og fjellformasjonene
• ferskvann oppdemmet av Raet

2.2 Områder med annen
vernestatus innenfor
landskapsvernområdet
Innenfor området er det tre naturreservater. Naturreservat er en
«strengere» vernekategori i naturvernloven enn landskapsvernområde.
Disse tre naturreservatene omfattes ikke av landskapsvernet, men
opptrer som «øyer» i landskapsvernområdet. De er fra vest: Indre
Halvorsholmen, Store Torungen og vestre del av Tromlingene. De to
førstnevnte har som formål å ivareta hekkende sjøfugler og har derfor
ilandstigningsforbud fra 15. april til 15. juli. Vestre del av
Tromlingene er vernet for å ta vare på våtmark. Østre del av
Tromlingene, derimot, har såkalt fuglelivsfredning som omfattes av
verneforskriften for Raet landskapsvernområde.
På utsiden av Tromøya ble skogen fredet som vernskog etter skogloven så tidlig som i 1914 med formål å danne le for områdene innenfor. Skogen er fortsatt vernet, men etter hvert som skogen har spredd
seg over store deler av Tromøya, er det ikke lenger det samme behovet
for vernskogen som leskog. I dag representerer denne skogen en kantsone mellom innenforliggende skog og strandsonen mot storhavet.
Innenfor Raet landskapsvernområde finnes dessuten følgende sikrede
friluftslivsområder: Jerkholmen, Skjelbergholmen, Flatskjær, Tvisteinen,
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Ærøya, deler av Havsøya, deler av Merdø, Hove og Spornes. Sikrede
friluftslivsområder er arealer som enten er eid av staten, kommunen
eller det er inngått servituttavtaler mellom staten og private
grunneiere. Gjennom disse servituttavtalene, såkalte «skjærgårdsparkavtaler», er privat eier fortsatt grunneier, men staten har på vegne av
allmennheten betalt for rettigheter til for eksempel å sette opp
informasjonstavler, toalett og søppelstativer på eiendommen. Alle
sikrede friluftslivområder benevnes «skjærgårdspark».

2.3 Geologi
Ramorenen, den store endemorenen etter siste istid er et av hovedkriteriene for at området er vernet. Raet er en enorm «grusrygg» som
ble avsatt av en midlertidig fremrykkende innlandsis for 10.00011.000 år siden. Ramorenen strekker seg fra Russland gjennom
Finland og Sverige til Østfold og krysser Oslofjorden ved Moss. I
Aust-Agder får vi første østlige føling med Raet like utenfor Flosta der
rullesteinsøya Målen stikker opp i dagen. Etter dette dukker
Tromlingene opp av sjøen, og her begynner Raet landskapsvernområde. En ser tydelig de store mengdene rullestein som havet har
vasket frem av morenematerialet på Spornes og Botstangen utenfor
Tromøy, på utsiden av Merdø og helt vest i verneområdet, på
Jerkholmen. Herfra kan en følge Raet på land ved Hasseltangen
videre vestover. Raet og tilsvarende moreneavsetninger i nabolandene
markerer på en fin måte innlandsisens utbredelse i en viktig periode
under tilbakesmelting av isdekket under siste istid.
Ramorenen i landskapsvernområdet ble i sin helhet avsatt under
vann. Etter at isen trakk seg tilbake, oversvømte havet lavtliggende

3
Endemorenen Raet bestod
for flere tusen år siden av en
mer likt sammensatt masse
av både leire, silt og store og
små stein. Etter at landet
steg, som følge av at isen
trakk seg tilbake ble deler av
Raet liggende i bølgebeltet.
Lettere løsmasser ble vasket
bort med sjøen, mens tyngre
stein ble liggende igjen. På
bildet sees rullesteinstrand
hvor sjøen har vasket bort de
lettere løsmassene. På
ustiden ses et glattslipt
svaberg der isen har stått for
hoveddelen av utformingen.
Foto: Ingeborg Austreng.
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landområder. Deretter hevet landet seg litt etter litt. Marin grense
ligger 65 til 70 meter over havet i Arendalsområdet. Tromlingene ble
hevet over havnivå for 3000–4000 år siden og Jerkholmen noe senere.
Raet er en tredimensjonal geologisk forekomst, og vernet omfatter
hele denne forekomsten, ikke bare de synlige overflateformasjonene
men også under grunnen.

2.4 Topografi, berggrunn og
løsmasser
Topografien i landskapsvernområdet er relativt flat. Øyer som
Tromlingene (14 m oh.) og Jerkholmen (9 m oh.) består hovedsakelig
av løsmasser. Dukker en imidlertid ned under havoverflaten er bildet
et ganske annet. Der utgjøres de høyeste «fjellene» av båer, skjær og
øyer mens de største «dalene» danner mørke dyp. Mellom Jerkholmen
og Store Torungen finner vi dyp på hele 157 meter. Mellom Havsøya
og Merdø er det også en markert dyp «dal» som fortsetter inn i
Galtesund.
Berggrunnen i Raet landskapsvernområde domineres av grunnfjellsbergarter. Det forekommer lokalt blant annet permiske diabasganger.
Den fremrykkende isfronten etterlot store mengder løsmasser. På den
siden som vender ut mot havet, har bølger gjennom lang tid vasket ut
de små partiklene slik at en der finner det groveste materialet som
rullestein og store steinblokker i overflaten. Under den øverste
«erosjonshuden» støter en på finpartikler som sand, silt og leire. Også
over brenningssonene finnes en rekke strandvoller av grus og stein
som i dag dekker store deler av Ramorenen i området. Etter flere
tusen år med vegetasjon som har lagt igjen organisk materiale med
blader, nåler med mer, har det også etter hvert dannet seg et tynt lag
med humus i overflaten. Forsumpning/torvdannelse finnes i de
lavereliggende områdene. I tillegg til Botnetjern på Tromøy finnes det
mindre forekomster av åpent ferskvann på flere av de mindre øyene.

2.5 Klima og vegetasjon
2.5.1 Klima
Raet landskapsvernområde ligger langt sør i Norge og i sin helhet i
strandsonen, dels i sjøen og dels på land. Klimaet er typisk oseanisk.
Over alt i landskapsvernområdet driver det inn sjøsprøyt ved kraftig
vind. Det er sjelden mye snø i området. Nærheten til sjøen og
områdets relativt flate topografi gjør at det ofte blåser kraftig her.
Sjøen bufrer temperaturen gjennom hele året slik at det blir relativt
milde vintrer og svale somre, til tross for at Sørlandet er det området i
Norge som har flest soldager i løpet av året.
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2.5.2 Flora
På grunn av det gunstige klimaet finnes det i Raet landskapsvernområde arter som normalt hører til på sydligere breddegrader og som
dermed har sin nordgrense på Sørlandskysten. Floraen på Raet er
preget av busker som berberis, nyperose, krossved, vivendel,
bjørnebær, bringebær, hagtorn og slåpetorn. De gunstige vekstvilkårene gjør at planter har lang vekstsesong og vokser svært raskt.
Dette gjør også at gjengroingen av det verdifulle kulturlandskapet i
dette området går ekstra raskt når husdyr ikke lenger beiter.
Når seilskuter tidligere fartet mellom Sørlandskysten og kontinentet
var det nødvendig for stabiliteten at de hadde en viss masse plassert
lavt i båten. En brukte jord eller annen løsmasse for å oppnå dette. I
denne kunne det følge med frø eller andre plantedeler av fremmede
planteslag – såkalte ballastplanter. I Raet landskapsvernområde er det
flere arter som har kommet hit på denne måten. Av de mange
botaniske kuriositetene som finnes er bl.a. kristtornen på Merdø,
barlinda på Tromlingene, og spennende arter som moskusurt,
toppstarr, gul frøstjerne og bekkeveronika.
Når det gjelder vegetasjonens historiske utvikling i et lengre tidsperspektiv, er informasjonen mangelfull. Å få utført pollenanalyser på
enkelte lokaliteter vil være et aktuelt virkemiddel for å skaffe mer
kunnskap om dette.

2.5.3 Strandenger med mer

Strandkvann er en underart
av kvann som trives på
havstrender nær sjøen. Foto:
Hans Ganes.

4

Følgende informasjon er hentet fra Naturbase 3.0; Lundberg &
Rydgren (1994). Fire havstrandenger innenfor Raet landskapsvernområde (se to sider kartvedlegg og figur 30) er vurdert til å være av
nasjonal eller internasjonal verdi. I tillegg er Merdø gård vurdert til å
ha lokal verdi.
Strekningen Bjelland – Botne er vurdert å være av internasjonal verdi.
Dette begrunnes bl.a. med at rullesteinsmorenene i Raet her er sterkt
utvasket og strandvegetasjonen er tangpåvirket, samtidig som strandkrattet i baklandet er svært vindslitt. Området er også viktig som sommerfugl- og fuglelokalitet. Dette strandområdet representerer et av de

Strandnellik er en en typisk
art som vokser på knauser
og grus nær sjøen. På
Tromlingene kan arten
danne sammenhengede rosa
enger tidlig på sommeren.
Foto: Hans Ganes.
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største og mest velutviklede eksemplene på naturtypen strandenger i
Norge, og kan kun sammenlignes med Mølen i Larvik eller Jærstrendene.
Strekningen fra Spornes til Såda har tilsvarende kvaliteter, men
variasjonen i vegetasjonstyper her er mindre, slik at dette området
anses å være nasjonalt verneverdig med hensyn til strandenger.
Tromlingene er også ansett å være av nasjonal verdi på grunn av
tangpåvirkning på rullesteinsåser, strandenger og sandstrender. De
botanisk mest verdifulle områdene på øya ligger i sørvest. Lakseberget
på den østre delen av Merdø har en vegetasjon sammensatt av
rullesteinsvegetasjon, tangvollvegetasjon og strandkratt i meget fine
utforminger som gjør at også denne lokaliteten er av nasjonal verdi.
Av lokal verdi er nevnt strandengene på begge sider av Hoveodden –
betegnet Hoveskogen i rapporten. De botaniske verneverdiene er sterkt
redusert av turismen og derfor nå bare har lokal verdi. Det er derfor
viktig at disse strandengene nå skjøttes og pleies for å hindre og forebygge ytterligere forringelse. Jf. vernebestemmelsene kapittel IV pkt. 1.3.

2.6 Dyrelivet
2.6.1 Insekter
Svalestjert er en av våre
vakreste dagsommerfugler
som til tider opptrer i store
deler av landskapsvernområdet. Foto: Bjørn Stokke.
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Så langt sør i Norge med tilhørende spesiell flora kan en forvente en
spennende insektsfauna. På Sven Johnsens holmer som ligger like øst
for Jerkholmen, er det nylig påvist en ny billeart for Norge. På
Tromøydelen av Raet er det registrert 1372 sommerfuglarter, Bakke
& Bakke (2003), noe som er det høyeste antall arter som er registrert
innenfor et bestemt område i Norge. Det er funnet ni arter som ikke
er registrert noe annet sted i Norge, og 167 arter som er ført opp på
«Nasjonal rødliste for truete arter i Norge». Også på Tromlingene er
det flere planter som gjør at det finnes mange spesielle sommerfuglarter. Enkelte planter er viktigere for insektlivet enn andre. Dette
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gjelder særlig strandengvegetasjonen, men også andre planter. For
eksempel er en plante som slåpetorn vertsplante for hele 15 sommerfuglarter.

2.6.2 Amfibier og reptiler
På utsiden av Merdø og Tromøya finner vi helt i strandkanten
lokaliteter med liten salamander. Her må det på uværsdager sprøytes
inn betydelige mengder saltvann, hvilket en ikke skulle forvente at
ømfintlige amfibier skulle tolerere. Padde er registrert, men det er
ukjent om frosk er observert i verneområdet. Av krypdyr er slettsnok
observert, og arter som huggorm, stålorm og buorm forventet.

2.6.3 Fugler
Tromlingene og Jerkholmen er de to viktigste trekkfugllokalitetene i
landskapsvernområdet.
Tromlingene har lange mudderstrender som ved lavvann utgjør store
arealer. Dette gjør Tromlingene til Aust-Agders beste trekkfugllokalitet for vadefugler, og også viktig for mange andre arter. Mange
sjeldne arter er observert her som for eksempel: skjeand, knekkand,
svarthalespove, avosett, sotsnipe, splitterne og til og med flamingo.
Ytterst i Sømskilen ligger Jerkholmen. Sømskilen er oppholdssted for
store mengder andefugler og da særlig i dårlig vær. Den har funksjon
som en nødhavn for mange arter. Det hekker også mange andefugler
her. Jerkholmen er den nest beste trekkfugllokaliteten i området.
Jerkholmen og Tromlingene kan minne svært mye om hverandre,
men Jerkholmen er mindre og har ikke de samme kvalitetene når det
gjelder mudderstrender. Arter som er typiske for Jerkholmen er
tornirisk, sanglerke, fiskemåke, piplerker og store flokker med
ungfugl av stær på ettersommeren og høsten. Jerkholmen er fylkets
sikreste kjente lokaliet for å få se jordugle på høst- og vårtrekket. Også
Merdø er ei interessant øy i fuglesammenheng. Her er det observert
mange uvanlige småfuglarter. Årlig synger det flere individer av
nattergal på Merdø.

Det er to viktige
trekkfugllokaliteter i
landskapsvernområdet. I
tillegg er det en del
interessante hekkende fugler.
Samtlige kjente kysthekkeplasser for sandlo i
Aust-Agder er å finne i
landskapsvernområdet Foto:
Ove Hetland.
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Innenfor sjøfuglreservatene, som ligger som øyer i verneområdet,
ligger store kolonier av «stormåkene» gråmåke og sildemåke. Også
makrellterne har hatt kolonier i området i en årrekke samt at øyene er
oppholdssted for et stort antall ærfugl. Sandlo er en karakterart for
landskapsvernområdet. Alle de fem kjente hekkelokalitetene for arten
langs Aust-Agders kyst ligger innenfor verneområdet.

2.6.4 Pattedyr
Elg, rådyr, hare, grevling og mink er blant de vanligste store pattedyrartene i landskapsvernområdet. I tillegg finner vi på de store gresskledde øyene som Tromlingene og Jerkholmen varierende bestander
av smågnagere. Også flaggermus opptrer i området, og det antas at det
dreier seg om flere arter. Tidligere fantes piggsvin og rødrev i området,
men det er uvisst om disse artene er her nå.
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Mennesker har i all tid utnyttet
havet som spiskammers. Håkon
Gundersen driver yrkesfiske blant
annet etter hummer og leppefisk.
Foto: Karin Guttormsen.
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2.6.5 Livet i havet
Raet landskapsvernområde består av 85 % sjøareal. Det er et meget
variert og rikt marint liv i Raet landskapsområde. Selv om tareskogen
ikke er like høyreist som på andre deler av norskekysten, danner den
på «ryggen» av Raet et viktig vegetasjonsbelte i 7 til 20 meters dyp.
Den har grunnleggende betydning for plante- og dyrelivet som finnes
i skjærgården. Tareskogen er en rik produsent av blant annet næringsorganismer og gir samtidig skjul for småfisk. Imidlertid er tareskogen
i tilbakegang og truet av grumset vann.
I de kystnære dypvannsbassengene utenfor både Tromøy og Hisøy er
det viktige gyteplasser for ulike arter av fisk, som torsk, lyr, hvitting,
kolje og flatfisk mv. Gruntvannsområdene i Sømskilen og Hovekilen
regnes som svært viktige oppvekststeder for både marine yngel, og
viktige beiteplasser for blant annet sjøørret.
Av sjøpattedyr er hval og sel innom området fra tid til annen. Det er
imidlertid ikke kjent noen faste forekomster av noen arter. Av sel er
det overveiende steinkobbe som opptrer i området – blant annet ved
Jerkholmen i Sømskilen. Grindhval observeres en sjelden gang.
Oftere blir den lille hvalarten nise registrert i området.
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2.7 Kulturminner
2.7.1 Automatisk fredete kulturminner
Det er registrert 49 automatisk fredete kulturminner innenfor
landskapsvernområdet, i det vesentlige gravrøyser. Disse stammer fra
bronsealder til vikingtid, et tidsspenn på 3.000 år. I tillegg til de store
og lett synlige gravrøysene på Tromlingene, Hoveodden og Jerkholmen fins det også en mengde mindre og mer uanselige røyser som
i dag er skjult bak kratt og buskas.
Tromøy kirke er automatisk fredet som kulturminne fra middelalderen. Den er antagelig oppført på 1100-tallet. I 1751 ble kirken
utvidet med sideskip i tømmer. Tromøy kirke ligger på høyden av
Raet og var fra gammelt av regnet som et av de viktigste sjømerkene
når en kom inn fra sjøen mot Arendal. Fra gammelt av het det: «Når
Tromø kirke stander på Vandet er det tre Mile fra landet». På gamle
sjøkart var Tromøy kirke avmerket, og frem til 1936 ble veggen på
sjøsiden kalket hvit med tilskudd fra Statens fyr- og merkevesen.

Gravhauger ble plassert slik
at de døde kunne «se og bli
sett» nær skipsledene. Det er
blitt ryddet på og ved flere
av disse fornminnene i
landskapsvernområdet. Det
vil bli vurdert om det skal
åpnes opp rundt dem. I
forgrunnen sees blindestien
på Hove med infotavle som
inneholder tekst på norsk
samt blindeskrift. Foto:
Bjørn Stokke.
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2.7.2 Vedtaksfredete kulturminner
Fyrtårnene på Store og Lille Torungen ble fredet etter kulturminnelovens § 15 i 1997. De andre bygningene på Store Torungen er fredet
etter den samme paragrafen, mens selve de to øyene er fredet etter
kulturminnelovens § 19.
I 1844 ble det lys i Torungene – de tvende fyr utenfor Arendal. «I
henhold til Departementets Bekjendtgjørelser av 17 de Mai d. Aa. bringes
herved til offentlig Kundskab, at de paa Torungene ved Arendal oprettede
2de Fyre tændes den 1ste September om Aftenen» (Torungenes historie,
1994). «Dette medførte at all nattlig sjøverts trafikk utenfor Arendalskysten kunne seile fremtiden lysere i møte». Begge Torungene ble
fredete kulturminner i 1997.

Lille Torungen er også fredet
etter kulturminneloven. Foto:
Karin Guttormsen.
10
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Gjengroing av tidligere dyrket
mark går fort når beiting og
husdyrdrift opphører. Foto:
Karin Guttormsen.
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2.7.3 Jordbrukets kulturlandskap
Området er preget av menneskers bruk gjennom årtusener. Arealene
ble intensivt dyrket på åkerflekkene som var innhegnet av steingjerder. Teigblanding var vanlig her som ellers i landet, og først etter
utskiftningen på midten av 1800-tallet fikk hver eiendom sammenhengende areal.
Tidligere var det et svært åpent landskap. Sterkt medvirkende årsaker
til dette var beiting med flere dyreslag som foregikk i utmark og hogst
av brennved. Derigjennom fikk utmarka ofte et «hagepreg».
Jordbruksprodukter, særlig grønnsaker og fersk melk fra Tromøya var
tidligere et vesentlig bidrag til husholdningene i Arendal. Nedtrapping av husdyrholdet har ført til en tiltakende gjengroing.
Vei- og stisystemer fra gårdstun og ut i utmarka, tangveier ned til
stranda, veier til båtstøer, krøtterveier og veier mellom gårder er typer
av kulturminner som kan være svært gamle.

2.7.4 Kulturminner knyttet til havet
Merdø var en av de viktigste uthavnene i distriktet fra senmiddelalderen. Fram til på 1900-tallet var både Merdø og Havsøya sentrale
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baser for los-virksomhet gjennom urent farvann inn til Arendal. På
Merdø står loshytta som ble brukt av loser og tollvesen, mens på
Havsøya er det en natursteins- ringmur som ble nyttet som losutkikk.
Det finnes også en rekke andre kulturminner knyttet til sjøfart, bl.a.
fortøyningsringer og sjømerker.
I havområdene innenfor Raet landskapsvernområde finnes det flere
skipsvrak.

2.7.5 Krigsminner
Under 2. verdenskrig hadde tyskerne etablert seg i Hove Leir og
hadde en rekke kanonstillinger med mer langs hele utsiden av
Tromøya. Den dag i dag finnes det fortsatt rester etter tyskernes
anlegg. Blant annet hadde de en flystripe lokalisert på utsiden av
Tromøy kirke som fortsatt ligger som en åpen plass.
Den 25. februar 1945 ble et alliert jagerfly av typen Halifax skutt ned
av tyskerne like ved Torungene. I 1988 ble det reist et minnesmerke
på Lille Torungen over de seks falne flygerne.
Det er fra kulturmyndighetene side ennå ikke tatt stilling til hvilken
formell status krigsminnene skal ha som kulturminner for fremtiden.

2.8 Gamle rettigheter
Det er flere typer gamle rettigheter knyttet til området. Følgende
informasjon er gitt av Nils P. Boye:
• tangrettigheter
• beiterettigheter
• laksenotrettigheter
• båtplasser, herunder opptrekksplasser med mer
• kvernrettigheter i Botnebekken
• generelle fiskerettigheter for grunneierne til Botnetjern
• jakt
• sand- og grusuttak
• gruvedrift i Alvekilen
Noen av disse rettighetene er knyttet til bestemte gårder, mens andre
er generelle. Flere av disse har ikke vært benyttet i senere år.

2.9 Dagens bruk av Raet
landskapsvernområde
2.9.1 Primærnæringene – jordbruk,
hagebruk, skogbruk og fiske
Det ligger ca. 150 da fulldyrka mark innenfor vernområdet, noe som
utgjør ca. 4,6 % av det vernede landarealet. Innenfor landskapsvern-
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området er det i dag bare på Tromøya det drives aktivt jordbruk med
grønnsaksdyrking som den viktigste jordbruksaktiviteten.
Bøndene i Alve grunneierlag har sau på beite på Tromlingene, mens
det på Jerkholmen beiter sau tilhørende eiendommer på Nedenes.
12

For snaut 100 år siden var
det lite vegetasjon på
Tromlingene, trolig i stor grad
på grunn av husdyrbeiting.
Bildet til høyre er tatt i 1913
eller 1914 og er utlånt av
Osmund Fiskaa.
Det beites fortsatt noen
steder i Raet landskapsvernområde, og bildet under er
også fra Tromlingene.
Vegetasjonen er nå tettere,
kanskje delvis som følge av
lavere beitetrykk. Foto:
Gunnar O. Lindaas.
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Det foregår flere typer kommersielt fiske i sjøområdene innenfor Raet
landskapsvernområde. Det er noen viktige trålfelt for kreps og reke i
området, og fiske med ulike typer garn og line har vært drevet og
drives fortsatt i betydelig omfang. Teinefiske etter hummer og krabbe
har lange tradisjoner, samt fiske etter ål. Det fiskes også leppefisk som
selges og benyttes til avlusing av oppdrettslaks i andre deler av landet.
Til fangst av både ål og leppefisk brukes ruser og teiner. Fiske etter
pelagiske arter som makrell, sild og brisling foregår med not, garn og
snøre (dorg og harpe). På grunn av reguleringer og vanskelige
omsettingsforhold har slikt fiske for tiden mindre kommersiell
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I Raet landskapsvernområde
finnes det mange hytter.
Foto: Karin Guttormsen.

13
betydning enn tidligere, men det er fortsatt en del av det totale
driftsgrunnlaget for yrkesfiskerne. Registreringer av data om de
forskjellige fiskeriene finnes i første rekke hos Fiskeridirektoratet
Region Skagerakkysten, men også hos Arendal kommune og
Havforskningsinstituttet Flødevigen.
Det tas endel blåskjell for salg innenfor området. Det blir i tillegg
drevet en småskala plukking av strandsnegl («ku-unger») som
eksporteres til Mellom-Europa samt noe sanking av østers og
kamskjell. De to sistnevnte artene har vi ikke opplysninger om at det
drives kommersielt fangst av i området.

2.9.2 Beboere og bebyggelse
I dag er det ca. 60 fastboende personer innenfor Raet landskapsvernområde, i hovedsak på Tromøya. I tillegg finnes det et stort antall
fritidseiendommer. Enkelte bygninger innenfor området er antikvarisk interessante som enkeltbygninger eller som del av en struktur.
Fritidsboliger fra mellomkrigstida er kulturhistorisk interessante, da
dette var den første perioden da denne typen bygninger ble satt opp.
14
Hoveområdet er et mye
benyttet ekskursjonsmål for
naturundervisning.
Utdaningsnivåene spenner
fra barneskole til høyskole.
Foto:Arild Pfaff.
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Turmulighetene på Hove er
tilrettelagt for ulike
brukergrupper gjennom ulik
standard på stinettet. Foto:
Arild Pfaff.

2.9.3 Friluftsliv og rekreasjon
Helt fra tidlig på 1900-tallet har det blitt drevet friluftsaktiviteter i
Hoveområdet. I dag eies dette området av Arendal kommune og skal
være til glede for allmennheten. Hele Aust-Agderkysten benyttes i
stor skala til båtfriluftsliv om sommeren, og øyer som Tromlingene,
Merdø, Ærøya, Havsøya og Jerkholmen er populære utfartssteder som
oppsøkes av så vel av fastboende og hytteeiere som tilreisende.

15
Hove og Spornes på utsiden av Tromøy er mye benyttede turområder
hele året.
Utenom sommermånedene foregår friluftslivet delvis gjennom andre
aktiviteter og delvis på andre områder. Fiske og setting av fiskeruser
skjer hele året, mens sjøfugljakt og setting av teiner etter hummer
foregår om høsten og forvinteren.
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3. Retningslinjer for bruk av området og
rammer for bevaring
De generelle retningslinjene i dette kapittelet gjelder for hele
landskapsvernområdet. De delene av landskapsvernområdet der det
er spesielle problemstillinger og behov for konkrete tiltak har vi delt
inn i soner, jamfør kapittel 4.
Målet for forvaltningen av Raet landskapsvernområdet er å fremme
verneformålet, «å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet med
kvartærgeologiske forekomster og særegent dyre- og planteliv knyttet til
Raet i Aust-Agders kystområde».
I landskapsvernområdet er det arealer med skog og dyrket mark,
boliger og hytteeiendommer og områder med store friluftslivsinteresser. Det er derfor mange brukerinteresser knyttet til arealene.
Dette kapittelet beskriver generelle retningslinjer for hvordan bruk og
skjøtsel av området skal foregå. Retningslinjene har hovedfokus på
verneverdiene og er laget for at de mange brukerne av Raet
landskapsvernområde skal kunne vite hvordan de kan bruke området
uten at det strider mot verneformålet.

3.1 Jordbruk
Det åpne kulturlandskapet som i dag finnes innenfor Raet landskapsvernområde vil gro til, og landskapet vil endres i en slik grad at det
åpne preget vil være tapt dersom drift av eksisterende jorder opphører.
Derfor er det et sterkt ønske om at eksisterende jorder fortsatt blir
drevet aktivt.

16
Det er et sterkt ønske at
eksisterende jord- og
hagebruk på allerede
oppdyrkede arealer kan
fortsette. Foto:Arild Pfaff.

Bestemmelsen i verneforskriftens punkt 2.2. sier at vernet ikke er til
hinder for: «Eksisterende jord- og hagebruk på allerede oppdyrkede
arealer med driftsmåter som til enhver tid er vanlige, samt sauebeiting,
forutsatt at disse aktivitetene ikke kommer i konflikt med verneformålet».
I tillegg til verneforskriften er jordbruket regulert etter vanlig jordbrukslovgivning

3.1.1 Tiltak som anses være i strid med
verneformålet og er søkepliktige
Alle nye tekniske inngrep og andre inngrep som kan ha betyding for
natur- eller kulturlandskapet, og som vil kunne bidra til å endre
landskapets art og karakter vesentlig, er i strid med verneformålet.
Vesentlighetskriteriet gjelder ikke bare større tiltak, men også enkelte
små tiltak som i seg selv eller ved gjentakelse vil føre til en vesentlig
endring. Det gjelder bl. a:
• planering
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•
•
•
•
•
•

sprengning
kanalisering og lukking av elver og bekker
grøfting
lukking av åpne grøfter
fjerning av åkerholmer, steingjerder og gamle rydningsrøyser
oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot
innmark
• fjerning av steingjerder
Opplistingen er ikke uttømmende.
Slike tiltak kan i utgangspunktet heller ikke uten samtykke fra
kommunen utføres på bruk som mottar produksjonstilskudd.
Innenfor landskapsvernområdet er slike tiltak søkepliktige uavhengig
av størrelse, og enten en mottar produksjonstilskudd eller ikke.
På eksisterende jorder er vernet ikke til hinder for vedlikehold av
grøfter og øvrige dreneringstiltak, gjødsling, bruk av kjemiske
bekjempningsmidler, fjerning av stein, samt fjerning og oppsetting av
trådgjerder.
Tidligere praksis med å grave ned stein etter at den er fjernet fra
jorder, er i strid med verneforskriften da dette medfører graving og
utfylling av løsmasser. Deponering av stein skal skje i tradisjonelle
rydningsrøyser, på eksisterende steingjerder eller utenfor verneområdet.

3.1.2 Steingjerder
Steingjerdene er et viktig element i kulturlandskapet i Raet landskapsvernområde, og det er derfor i strid med verneforskriften å ødelegge
eller vesentlig endre disse.
Dersom en ved hogst eller annen aktivitet ødelegger deler av
eksisterende steingjerder, skal disse settes opp igjen.

17
Steingjerdet er et viktig
element i kulturlandskapet.
Foto:Arild Pfaff.
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Det kan være vanskelig å få dagens jordbruksmaskiner gjennom
eksisterende åpninger i steingjerdene. Det å endre slike åpninger er
søkepliktig og vil i hvert enkelt tilfelle bli vurdert i henhold til
verneforskriften.
Mange av steingjerdene innenfor landskapsvernområdet er i ferd med
å gro ned og bli ødelagt av kratt og røtter som sprenger mellom
steinene. Det er ønskelig at steingjerdene holdes vedlike. I dag har en
ikke oversikt over omfanget av steingjerder som trenger restaurering.
Det kan være aktuelt å registrere dette, men det er den enkelte eier
som må ta initiativ til restaurering av dem.
Dersom miljøvernavdelingen ser at det haster med vedlikehold av
enkelte steingjerder for å fremme verneformålet, kan det inngås avtale
med grunneier eller andre for å få restaurert disse. Dersom det
offentlige kan bidra til finansiering, vil det i tilfelle være et tilbud til
grunneier og ikke et pålegg.

3.1.3 Reetablering av dyrka mark
Nydyrking er ikke tillatt, og med nydyrking menes fulldyrking og
overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har
ligget unytta i over 30 år regnes som nydyrking; jf. «Forskrift om
nydyrking». Har jordbruksarealer vært ute av produksjon i mer enn
30 år tolker Fylkesmannen dette til å ha gått over til utmark. Dersom
slike områder ønskes gjenoppdyrket, er tiltaket søkepliktig.
Innenfor sone 2 Bjelland-Botne, som er det området der det drives
mest aktivt jordbruk per i dag, er det en del arealer som tidligere har
vært dyrket og som det ut fra miljøvernavdelingens synspunkt kan
være en fordel om blir tatt i bruk igjen.
Gjenoppdyrking av andre områder innenfor Raet landskapsvernområde er også ønskelig der det tidligere har vært dyrket mark, og
skogen ennå ikke har nådd hogstklasse III. Dersom en gjenoppdyrking
krever tiltak på omkringliggende område innenfor landskapsvernområdet, vil disse være søkepliktige i forhold til verneforskriften.
Av verneforskriftens kapittel 2.3 fremgår det at det kan drives
eksisterende jord- og hagebruk på allerede oppdyrkede arealer, med
driftsmåter som til enhver tid er vanlige, forutsatt at de ikke kommer
i konflikt med verneformålet. Av dette tolker Fylkesmannen at
samme bestemmelse må komme til anvendelse for gjenoppdyrkede
arealer. De vekster innen jord- og hagebruk som til «enhver tid måtte
være vanlige», vil veksle over tid. Derfor finner Fylkesmannen grunn
til å klargjøre at også vekster som kan anta større høyder enn de
tradisjonelle, lave vekstene, vil være tillatt på både eksisterende og
gjenoppdyrkede arealer. Eksempler på slike høyere vekster er;
frukttrær og kristtorn.
Produksjon av eksempelvis juletrær, valbjørk og pyntegrønt (bar) vil
derimot være søkepliktig.
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Dersom grunneiere ønsker å ta opp igjen tidligere dyrkede arealer, må
en slik gjenoppdyrking følge landbrukets sektorlovgivning og gjennomføres av grunneier.

3.1.4 Beiting
Vernet er ikke til hinder for sauebeiting. Sau har et beitemønster som
ikke er vurdert som noe trussel mot verneverdiene og er derfor satt
under kapittel 2 i verneforskriften. Slik beiting praktiseres i dag på
Jerkholmen og Tromlingene, og det er ønskelig at dette skal fortsette
for å holde kulturlandskapet åpent og bidra til at vegetasjonen holdes
nede.
For beiting med andre dyreslag i utmark må en søke forvaltningsmyndigheten. I følge verneforskriftens punkt 3.4 kan det på nærmere
vilkår gis tillatelse til utmarksbeiting. I denne bestemmelsen er beitemuligheten ikke begrenset til bare å gjelde sau. Dette innbærer at alle
typer husdyr kan beite i utmark etter en vurdering av forvaltningsmyndigheten. Vurderingen vil da gå på temaer som beitemønster
knyttet til type og antall dyr med mer.
18
I Botneskogen er det åpnet
for å drive skogbruk, men
med begrensninger.
Foto:Arild Pfaff.
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Vernet legger ingen begrensninger på beiting på innmark.

3.2 Skogbruk
Med skogbruk i denne forvaltningsplanen forstås både det næringsmessige økonomiske skogbruket og tiltak på mindre arealer –
eksempelvis hyttetomter, randsoner rundt dyrket mark og vann. Med
skogbrukstiltak menes hogst, rydding, tynning, avstandsregulering,
opprusting av veier med mer.
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3.2.1 Gjeldende vernebestemmelser
Forskriften for Raet landskapsvernområde gjelder for hele det vernede
området, mens deler av det også er vernet som Vernskog etter «Lov
om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965. Dette vernet ble
imidlertid innført allerede i 1914 etter daværende skoglovgivning.
Vernskogen strekker seg i et belte langs sydøstkysten av Tromøy, fra
Hoveodden til Gitmertangen. I tillegg er følgende øyer med i Vernskogen: Tromlingene, Lille Gjessøya, deler av Store Gjessøya og Merdø.
For disse arealene gjelder i dag både verneforskriften for Raet landskapsvernområde og verneforskriften for Vernskogen. Skogbrukssjefen i
Arendal, som har ansvaret for forvaltningen av forskriften for Vernskogen, har tatt initiativ til at begge regelsettene bør kunne ha en felles
fortolkning slik at de blir mer oversiktlige og lettere å praktisere eller
at vernskoginstituttet oppheves, jf. kapittel 3.2.5. Det er viktig at vernebestemmelser i størst mulig grad er entydige å forholde seg til i hverdagen enten det skal drives hogst eller andre skogbrukstiltak, og Fylkesmannen som har ansvaret for forvaltningen av landskapsvernet mener
at det mest hensiktsmessige da kan være å oppheve vernskoginstituttet.

3.2.2 Generelle begrensninger på hogst
Verneforskriften setter forbud mot følgende i hele landskapsvernområdet, både i landskapsvernområdet og Vernskogen.
A) Flatehogst
B) Treslagsskifte
C) Hogst av egenartede, spesielt store og vakre trær, hule trær og
store og døde trær som preger landskapet.
Disse tre punktene gjelder uansett, også i Botneskogen. Dersom det
ønskes hogst som kommer i konflikt med disse tre punktene er det
søkepliktig jamfør verneforskriften for Raet landskapsvernområde,
kapittel VI.

19
Hagtornen på Jerkholmen er et
eksempel på et tre som gir
landskapet identitet, og slike må
ikke hogges i lanskapsvernområdet. Foto: Ingeborg Austreng.
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Områder med vernskog
innenfor Raet
landskapsvernområde.

20
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Plukkhogst, jamfør verneforskriftens punkt 2.4 er tillatt. Plukkhogst i
Raet landskapsvernområde er mer å anse som flerbrukshogst der ofte
andre verdier ved gjenværende trær ønskes ivaretatt som estetikk,
sjeldenhet, monumentalitet osv. Det er i denne sammenheng viktig å
merke seg at trær, som enkelttrær eller i grupper, kan fremstå som
egenartede uten å nødvendigvis være store, men kan for eksempel
være både egenartede og vakre ved at de står slik til at de utmerker seg.
Disse kan da komme inn under kategori C. Med plukkhogst mener vi
uttak av enkelttrær, og i forvaltningen av Raet landskapsvernområde
ser fylkesmannen det hensiktsmessig at plukkhogst også omfatter
flater inntil 0,5 da. Slik hogst er ikke søkepliktig i henhold til
verneforskriftens kap. 2.4. Fylkesmannen inndefinerer i sammenheng
med forvaltningsplanen også tynning i begrepet plukkhogst, slik at
tillatelsen til bruk av motorkjøretøyer i forbindelse med skogsdrift
som nevnt i verneforskriftens kap. 2.6 også omfatter tynning i
hogstklasse III og IV.

3.2.3 Retningslinjer for mindre tiltak – ikke
søkepliktig
Innenfor landskapsvernområdet er det ofte henvendelser fra hytteeiere og fastboende om å felle noen trær. Ønskene går ut på å kunne
åpne opp rundt bygninger for å få inn lys og sol og få utsikt til sjøen.
I det følgende er dette kalt «trivselshogst» og omfatter mindre inngrep.
Fylkesmannen gir nedenfor eksempler som skal kunne håndteres av
den enkelte uten å måtte søke. Fylkesmannen ser at det her er rom for
subjektivt skjønn, men håper og tror at vedlagte illustrasjoner vil gi en
forståelse for hvordan vegetasjonen bør skjøttes i samsvar med
verneformålet. Hvis en er i tvil, kan en kontakte Fylkesmannens
miljøvernavdeling.
Følgende praksis skal gjelde i landskapsvernområdet, inklusive den
delen av vernskogen som inngår i landskapsvernområdet, jamfør figur
20:
• Hogst av trær som kan volde skade på bygninger, kraftledninger

Bildet er et eksempel på at
vegetasjonen kommer svært
nær og kan volde skade på
bygning. Foto: Karin
Guttormsen.
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22

Ikke slik ...

«Trivselshogst» for å gi utsikt
og lys. Nederste illustrasjon
viser en tynningshogst som
åpner for utsikt og lys,
samtidig som en unngår
korridorvirkningen som gir et
markant brudd i landskapsbildet. Illustrasjon: Jan
Henrik Simonsen.

men slik!

m.v. Dersom fjerning av greiner kan forhindre skaden, skal hogst
av trær unngås. Dersom hogsten omfatter trær som kommer i
kategorien nevnt under 3.2.2, kategori C er tiltaket likevel søkepliktig.
• I en ti meter radius rundt hytter eller boliger er det tillatt å fjerne
busker og kratt, samt hogst av trær så lenge en lar en del
karaktertrær stå igjen og unngår korridor- eller flatevirkning.
• Hogst for å få utsikt til sjøen for hytter eller boliger er tillatt
dersom det ikke hogges korridorer eller flater, men det forutsettes
selvsagt grunneiers tillatelse. Enkelte trær og noe buskvegetasjon
skal stå igjen; jf. figur 22 som gir et bilde på hvordan forvaltningsmyndigheten ser for seg dette kan løses for å bevare helhetspreget.
Hogstkorridorer er forbudt fordi de medfører vesentlige brudd i
landskapsbildet.
• Når det gjelder tiltak i Botneskogen er det utarbeidet egen
skogbruksplan, jamfør sone 2.
Dersom en ser at denne ordningen medfører uønskete effekter i
forhold til formålet med landskapsvernet, vil en måtte vurdere å
stramme inn praktiseringen av regelverket, og om nødvendig også
gjøre slike tiltak søkepliktige, som i dag.
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3.2.4 Botneskogen
I følge verneforskriftens punkt 2.5 skal skogsdrift i Botneskogen
kunne foregå i samsvar med forvaltningsplanen for Raet
landskapsvernområde. De generelle begrensingene vil også gjelde for
Botneskogen. De spesielle forholdene knyttet til Botneskogen blir
nærmere omtalt i kapittel 4, sone 2.

3.2.5 Bør Vernskogen oppheves?
Vernskogen ble i sin tid opprettet for å beskytte jordbruksarealene
innenfor mot vind og vær samt gjøre det lunere der folk bodde.
Vernskogen har et sett regler etter skogloven for hva som er lov og
ikke lov å gjøre i denne sonen. Når det gjelder Tromøya og de øvrige
øyene som har Vernskog, er de nå betydelig bevokste og mange vil
hevde at Vernskogen har utspilt sin rolle. I senere tid er Raet
landskapsvernområde opprettet (etter Naturvernloven) med tilhørende verneforskrift som delvis overlapper arealer med Vernskog.
Verneforskriften setter blant annet begrensninger på hva som kan skje
av hogst i hele verneområdet, også det arealet som i dag er Vernskog.
Reglene knyttet til de to verneformene er stort sett sammenfallende.
Det kan synes unødig å ha to typer vern på samme areal, to ulike
forvaltningsmyndigheter (Arendal kommune for Vernskogen og
Fylkesmannen i Aust-Agder for Raet landskapsvernområde) når det er
samme begrensninger som forvaltes. Derfor er det en aktuell
problemstilling å få synspunkter på om Vernskogen helt, eller delvis
bør oppheves. Dette er drøftet mellom Arendal kommune og
Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdeling og landbruksavdeling.
I høringsdokumentet ble følgende to alternativer luftet:
1. Oppheve hele Vernskogen etter Skogloven. Raet landskapsvernområde
inneholder ca. halvparten av Vernskogen (se figur 20). Dette vil føre
til at de arealene som ligger innenfor Raet landskapsvernområde kun
vil forvaltets etter forskriften for Raet landskapsvernområde, mens
arealene utenfor ikke vil ha noe spesielt vern utover alminnelige regler
for ordinært skogbruk.
2. Oppheve den delen av Vernskogen som inngår i Raet landskapsvernområde, men la områdene som ligger utenfor fortsatt være vernet etter
Skogloven.
Fylkesmannen har i samråd med Arendal kommune besluttet å be
staten om å oppheve Vernskogen.

3.3 Bygninger innenfor Raet
landskapsvernområde
Etter verneforskriftens kapittel IV punkt 1.1 er det forbudt å oppføre
nye bolighus og fritidsboliger, herunder utleiehytter, tilbygg, ombygging eller vesentlige eksteriørmessige forandringer av eksisterende
bygninger. Etter at vernet trådte i kraft er det innarbeidet saks-
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behandlingsrutiner mellom Arendal kommune og Fylkesmannen for
søknader om tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Søknader sendes Arendal kommune. Siden verneforskriften
(naturvernloven) er den «strengeste», oversender kommunen saken
først til Fylkesmannens miljøvernavdeling for behandling etter
verneforskriften. Kommunen behandler deretter saken etter plan- og
bygningsloven dersom Fylkesmannen har fattet et vedtak i søkerens
favør.
Før det foretas endringer av bygninger som kan ha kulturhistorisk
interesse skal det også innhentes uttalelse fra kulturvernseksjon i AustAgder fylkeskommune.

3.4 Veier og parkeringsplasser
Vedlikehold av eksisterende veier og parkeringsplasser er tillatt slik at
de kan holde den standard de hadde på vernetidspunktet. Vernet er
ikke til hinder for utbedring av for eksempel humper, gjørmehull eller
annet vedlikehold innenfor eksisterende standard. Det er heller ikke
til hinder for å opprettholde et ryddebelte på opp til 1,5 m meter på
hver side av eksisterende veier og parkeringsplasser – både private og
offentlige.

3.4.1 Tiltak som anses å være i strid med
verneformålet
Utvidelse, planering, terrengarbeider for å utbedre eksisterende eller
bygge nye veier og parkeringsplasser vil kunne endre landskapets art
eller karakter. Slike tiltak vil derfor være i strid med verneformålet og
er derfor forbudt, jamfør verneforskriftens punkt 1.1.
Veidekke skal gli naturlig inn i omgivelsene. Derfor vil asfaltering av
ikke tidligere asfalterte flater likeledes anses å kunne endre landskapets art eller karakter vesentlig, og vil derfor kunne være i strid
med verneformålet.
Noen inngrep kan i seg selv virke små, men inngrepene kan samlet
sett få en stor effekt på landskapsbildet og er derfor å anse som tiltak
som strider mot verneforskriften. Slike tiltak er søknadspliktige, og
hver enkelt sak må vurderes opp mot verneforskriften.
Kapittel VI i verneforskriften åpner for at forvaltningsmyndigheten
kan gjøre unntak i visse situasjoner.

3.4.2 Veier i forbindelse med jord- og
skogbruksdrift
Nybygging og ombygging av veier i forbindelse med det jord- og
skogbruk som er tillatt etter verneforskriften, skal behandles etter
«Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål»
(FOR 1996-1 nr 1200). Vernemyndighetene skal behandle søknaden
i forhold til verneforskriften.
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Tiltak som kan være tillatt etter ovennevnte forskrift, slik som
opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner og enkle
driftsveier, vil likevel kunne være i strid med verneformålet, og er
derfor søkepliktige i forhold til verneforskriftens punkt 1.1.

3.5 Friluftsliv
Som beskrevet i kapittel 2.9.3 drives det et omfattende og variert
friluftsliv i store deler av Raet landskapsvernområde, både med båt og
på land. Friluftsliv er ikke en del av verneformålet for Raet landskapsvernområde, men gjennom verneforskriftens kapittel V inkluderes
friluftslivets behov knyttet til for eksempel atkomst og parkering. I og
med at deler av Raet landskapsvernområde er offentlig sikrede
friluftslivsområder, og at hele området er attraktivt for friluftsliv, er
det naturlig at en i enkelte områder tilrettelegger for friluftsliv innenfor de rammene som ligger i verneformålet.

3.5.1 Atkomst og parkering
I dag finnes de største offentlige parkeringsplassene ved Hove,
Spornes og skytebanen nedenfor Tromøy kirke. Disse parkeringsplassene har så stor kapasitet at de gir allmennheten gode muligheter
til å oppsøke den delen av landskapsvernområdet som ligger på
Tromøya. Tromøy kirke har egne parkeringsplasser. På Skarestrand er
det en parkeringsplass som ligger utenfor landskapsvernområdet, men
som er med på å øke tilgjengeligheten til blant annet Tromlingene
som ligger innenfor landskapsvernområdet. Denne er imidlertid
privat eid og kan ikke disponeres uten grunneiers samtykke.
Det er tilrettelagt med ilandstigningsbrygger på Merdø, Havsøya,
Lille Torungen og Jerkholmen. I tillegg finnes det fortøyningsbolter
på de fleste holmene innenfor skjærgårdsparken.

Stier skaper ofte markerte
sår i landskapet, her på
Merdø. I enkelte områder er
det behov for tilrettelegging
for å kanalisere ferdsel over
sårbare overflater. Foto:
Ingeborg Austreng.

3.5.2 Atferdsregler
Gjennom «Atferdsregler for skjærgårdsparken og statlige friluftsområder i
Aust-Agder» fastsatt 19. mai 1995, er det fastsatt atferdsregler for
publikum for de sikrede friluftslivsområdene som er skjærgårdspark
(privat eid), statlige eller kommunalt eide. Innenfor Raet
landskapsvernområde gjelder disse reglene for Tromlingene, Spornes,
Tvisteinen, Fladskjær, Skjellbergholmene og Jerkholmen. Jf. vedlegg.

23

3.5.3 Stier
Det finnes mange stier i området. I et område som er såpass mye
brukt i friluftsammenheng, og av mange ulike grupper, er det
ønskelig til en viss grad å kunne kanalisere ferdselen ved å tilrettelegge
stier i noen områder.
På mindre stier kan grunneiere, velforeninger og andre utføre mindre
ryddearbeid av kvist og greiner for å holde eksisterende stier oppe.
«Standardforbedringer» i form av grusing, fjerning av større stein eller
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utvidelse i bredde kan være i strid med verneformålet, og er derfor
søkepliktig.
For å kunne rydde stier eller gjennomføre andre tiltak som fremmer
ferdsel må en ha grunneiers tillatelse.

3.5.4 Telting og båtcamping
For å bevare fri ferdsel og allmenn bruk samt begrense markslitasje på
arealene er det ikke tillatt å telte mer enn to døgn på samme sted i
samsvar med allemannsretten i friluftsloven. Denne ordningen gjelder
også i de områdene som er offentlig sikrede friluftlivsområder hvis
ikke annet er bestemt. I 1998 fastsatte Arendal kommune atferdsregler blant annet for Hove/Spornes og Merdø/Gravene om at telting
er forbudt, men på Merdø/Gravene kan det teltes inntil to døgn på
utpekt område eller etter anvisning. Som en prøveordning ble det fra
sommeren 2001 til og med sommeren 2003 gjennomført et prøveprosjekt hver en har tillatt telting i inntil fem døgn på Jerkholmen.
Denne ordningen er under evaluering.
For overnatting i båt gjelder også todøgnsregelen etter Friluftsloven.

3.5.5 Badeplasser
Innenfor området ligger en rekke badeplasser som benyttes mye. Det
er attraktive sandstrender på Jerkholmen, Gravene på Merdø,
Paradisbukta (Vestre Breidbukt), Hove, Spornes og Tromlingene.
Forvaltning av disse badeplassene blir som tidligere.

3.5.6 Rullestein
Det er ikke tillatt å fjerne rullestein fra området. Man skal la
steinene ligge slik de ligger og ikke bygge solingsanordninger,
levegger, skulpturer aller annet av dem. Rullesteinene er en del av det
en ønsker å ta vare på gjennom vernet, både som overflateformasjon
og nedover i grunnen.

3.5.7 Tilrettelegging – bålbrenning, grilling
og annet
Arealene i verneområdet er mye benyttet til friluftsliv, og mange
mennesker ønsker å grille og brenne bål på turene.
Bålbrenning på svaberg og stein kan føre til at fjellet eller steinen
sprekker og særlig i kombinasjon med vann. Bruk av grill direkte på
fjell kan også gi slike skader, og plassering av grill rett på gressbakke
gir stygge svimerker.
Generelt gjelder reglene om åpen ild i utmark (forbudt å gjøre opp ild
mellom 15. april og 15. september) også i Raet landskapsvernområde,
men for å unngå uopprettelige ødeleggelser av svaberg, rullestein, og
vegetasjon i verneområdet, vil det gjelde noen regler i tillegg:

32

3 – Retningslinjer

• Hove, Spornes, Tromlingene og Jerkholmen
Bål: På disse fire mye brukte friluftslivsområdene vil gamle
bålplasser bli sanert og det vil bli etablert noen faste bålplasser. Det
blir kun på disse tilrettelagte bålplassene at bålbrenning vil bli
tillatt.
• Grilling er tillatt, men det oppfordres til at en benytter grill med
stativ eller annet underlag, eller at grill settes på sand eller grus,
ikke på fjell eller stein, jamfør 4.2.5.8.
• På Gravene på Merdø er det bålforbud, jf. atferdsreglene fra
1995*).
• Når det gjelder brenning av bål og grilling på andre steder i
landskapsvernområdet, oppfordres publikum til at det skjer på
underlag av grus eller sand eller at det brukes gamle bålplasser.
Følgende er lurt å ha i mente: Forlat plassen slik du selv ønsker å
finne den!

24
Denne bålplassen ligger i et
område der en ikke ønsker
andre bålplasser enn
noen få faste tilrettelagte.
Foto:Arild Pfaff.

Ta med alt av søppel hjem igjen etter endt tur! Noen steder er det
imidlertid satt opp toalett og søppelstativer; Jerkholmen, Skjellbergholmene, Paradisbukta (Vestre Breidbukt), Merdø/Gravene, Merdø
Gård, Spornes og Tromlingene. Store beløp av offentlige midler,
statlige og kommunale, brukes hvert år på søppeltømming på de
sikrede friluftslivsområdene hvorav flere av de viktigste finnes
innenfor landskapsvernområdet. Jo flere som tar vare på eget søppel,
desto bedre – uansett om det er søppelstativer eller ikke.

Allemanns rett er
allemanns vett!

3.6 Riding og sykling
Spørsmålet om hvorvidt riding skal forbys i enkelte områder av Raet
landskapsvernområde har vært diskutert. I etterkant av høringen er
også spørsmålet om sykling blitt tatt opp.
Sykling og ridning i terrenget omfattes ikke av den allmenne ferdselsretten (allemannsretten) som følger av friluftslovens §2. Det betyr at

Nye atferdsregler for skjærgårdsparken og statlige, kommunale og private friluftsområder i Aust-Agder, fastsatt
av Miljøverndepartementet 19.
mai 1995.

*)
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24
Jakttider for de artene som
er aktuelle for sjøfugljegere.
Noen av artene har lengre
jakttid i innlandet. Jakttidene
gjelder fra 01.04.2002 til
31.03.2007.

retten til å ri eller sykle i utmark utenom på fjellet er knyttet til bruk
av vei eller sti. Verneforskriften for Raet landskapsvernområde
begrenser ikke retten til å ri eller sykle på vei eller sti heller ikke i
kommersiell sammenheng. Forutsetningen er at aktivitetene utøves
hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet for ikke å volde skade eller
ulempe for eier, bruker eller andre, eller påfører miljøet skade.
På Hove er det kryssende interesser mellom turgåere og folk som rir.
Dette gjør at miljøvernavdelingen støtter Arendal kommunes planer
om å anlegge en egen ridetrasè på Hove. Fylkesmannen anser ikke
tiltaket å være i strid med verneformålet.

3.7 Jakt
Generelt i landskapsvernområdet er det ikke som følge av vernet lagt
noen begrensninger på utøvelse av jakt. I Norge har allmennheten
jaktrettigheter på sjøen. Grunneierretten er knyttet til alt som er over
vann og vil derfor variere med høy- og lavvann. Imidlertid er det satt
i gang en forsøkordning for å utvide allmennhetens mulighet til å
utøve sjøfugljakt. Denne tillater at jegere jakter fra enkelte holmer og
skjær der staten- eller kommunen er grunneier. Heller ikke for denne
ordningen er det lagt begrensninger som følge av vernet. Innenfor
Raet landskapsvernområdet gjelder denne ordningen på Ærøya.
Forsøksordningen gjelder fra 10.09.2002 til 28.02.2007.
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3.8 Fiske
Generelt i landskapsvernområdet er det ikke som følge av vernet lagt
noen begrensninger på utøvelse av fiske. Vernet er heller ikke til
hinder for bruken av eksisterende kaste- og låssettingsplasser eller for
bruk av gamle laksenotrettigheter.
Vernet er heller ikke til hinder for fiske i Botnetjern.

3.9 Sjøarealer

Når Allah skal regne
sammen den tid som
tilkommer hvert enkelt
menneske, regner han ikke
med den tiden som er brukt
til fiske.
Omar Khayyam
Iransk poet

3.9.1 Havbruk
Sjøarealene som inngår i Raet landskapsvernområde er en viktig del
av det totale landskapsbildet- og inntrykket. Varige tekniske inngrep i
vannspeilet vil i utgangspunktet være i strid med verneformålet.
Etter en konkret vurdering og etter gitte vilkår kan det gis tillatelse til
etablering av flytende mobile oppdrettsanlegg uten landfortøyning.
Ved behandling av eventuelle oppdrettssøknader skal det legges vekt
på om det eventuelle oppdrettsanlegget vil prege landskapet og de
andre verneinteressene på en måte som vil være i strid med
verneformålet. I vurderingen skal det legges særlig vekt på om driften
kan skje uten at det blir etablert fast bygningsmasse, og evt. vekselbruk mellom lokaliteter innenfor og utenfor landskapsvernområdet.
Utredningsplikten ved en søknad om etablering av oppdrettsanlegg
ligger hos næringsutøver, som selv må sannsynliggjøre at tiltaket ikke
er i strid med verneformålet, og at føre-var prinsippet skal legges til
grunn ved vurdering av hva som tillates. Dersom forvaltningsmyndigheten finner at et tiltak ikke er i strid med verneforskriften,
skal søknad om å etablere slike tiltak behandles videre av
fiskerimyndighetene på vanlig måte i henhold til oppdrettsloven.
Drift av oppdrettsanlegg må skje innenfor rammen av verneforskriften, de eventuelle vilkår som er satt i tillatelse fra forvaltningsmyndigheten, og de alminnelige reglene for drift av oppdrettsanlegg.
Dersom det i løpet av forvaltningsplanperioden kommer inn et stort
antall søknader om etablering av oppdrettsanlegg innenfor Raet
landskapsvernområdet vil ytterligere retningslinjer bli utarbeidet i
neste forvaltningsplanperiode.
Adgangen til å etablere oppdrettsanlegg gjelder ikke området omkring
den østlige delen av Tromlingene som omfattes av fuglefredningsbestemmelsene i kapittel IV punkt 1.7 i vernebestemmelsene. Dette
området har meget stor betydning som trekk og rasteplass for en
rekke sjøfuglarter, og det kan oppstå store konflikter mellom
oppdrettsnæringen og de ornitologiske interessene i området, spesielt
i forbindelse med beitende andefugler.
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3.9.2 Fyr
Verneforskriften er ikke til hinder for nødvendig drift, tilsyn og
vedlikehold av fyr, fyrlykter og sjømerker. Forvaltningsmyndighetene
kan etter søknad gi tillatelse til eventuelle nyetableringer dersom det
viser seg nødvendig.

3.10 Strandenger
Vi viser til rapporten som er omtalt under kapittel 2.5.3 (Lundberg &
Rydgren 1994). Det er viktig at strandengene forvaltes i samsvar med
vernebestemmelsene for Raet landskapsvernområde, kapittel IV pkt.
1.3. Forvaltning av de beskrevne lokalitetene i rapporten til Lundberg
& Rydgren som er aktuelle i verneområdet, er omtalt under sone 2
(Bjelland-Botne) og sone 5 (Hove) i kapittel 4.

3.11 Motorisert ferdsel
Motorisert ferdsel i utmark er forbudt etter lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark
og på islagte vassdrag. Motorisert ferdsel i utmark er også forbudt
etter verneforskriftens punkt 1.5.
Oppstilling av campingvogner og bobiler er forbudt etter samme
punkt i verneforskriften. Med oppstilling i denne sammenheng
forstås at de står lenger enn friluftslovens § 9 gir mulighet til, dvs. to
døgn.
Gjennom «Nye atferdsregler for skjærgårdsparken og statlige, kommunale og private friluftsområder i Aust-Agder» fastsatt 19. mai 1995 og
«Nye atferdsregler for statlige og kommunale friluftsområder i Arendal
kommune» fastsatt i 1998, er det forbudt med overnatting i bobil
eller campingvogn på Spornes og Hove. Dette forbudet gjelder ikke
for Hove Camping. For øvrige områder gjelder som nevnt friluftslovens bestemmelser for telting og overnatting i utmark, dvs. to døgn.
Vernebestemmelsene legger ingen restriksjoner på motorisert ferdsel
som er nødvendig for jordbruksdrift og skogbruksdrift i samsvar med
forvaltningsplanen. Vi vil imidlertid påpeke viktigheten av at en
bruker eksisterende veier til dette formålet, og unngår kjøring i
sårbare områder.
Forvaltningsmyndigheten kan på nærmere vilkår gi tillatelse til annen
nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak under punkt 2.

3.12 Kulturminner
Som beskrevet i kapittel 2 finnes det en rekke automatisk eller
vedtaksfredete kulturminner i området. For tiltak som berører disse
kulturminnene skal søknad sendes Aust-Agder fylkeskommune,
kulturvernseksjonen.
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Det er ikke tillatt å fjerne stein fra gravrøysene, heller ikke å tilrettelegge for «solgroper» i gravrøysene. Røysene bør alltid framtre som
markante punkter i terrenget, slik at vegetasjonen bør holdes nede på,
ved og rundt røysene. Det bør ryddes betydelig i forhold til dagens
situasjon. Trær og busker må bare felles, ikke tas opp med rot.
Det er funnet steinalderboplasser på Tromøya i terrenghøyde på ca.
kote 20 like på utsiden av landskapsvernområdet. Det kan være flere
forekomster i denne terrenghøyden, og det oppfordres til å vise
forsiktighet langs denne høydekoten over havet.
Dette er i samme området som landskapsvernområdets avgrensning
mot nord. Alle typer terrenginngrep innenfor landskapsvernområdet,
over kote 20, berører både kulturvernmyndighetenes og naturvernmyndighetenes ansvarsområde. Alle typer tiltak skal her søkes om til
fylkesmannens miljøvernavdeling som tar ansvar for å samordne
saksbehandlingen med kulturvernmyndighetene.
Kulturminner knyttet til militær virksomhet under 2. verdenskrig
finnes flere steder på Tromøya. Disse skal bevares. Tiltak som vil
innebære mulig endring, bør forelegges Aust-Agder fylkeskommune,
kulturvernseksjonen før vedtak fattes.
Det ligger en del vrak etter forliste fartøyer innenfor sjøarealene i
landskapsvernområdet. Det er forbudt etter kulturminnelovens § 14 å
skade skrog eller fjerne gjenstander fra skipsvrak eldre enn hundre år.
Rundt de avmerkede kulturminnene i hele verneområdet bør skog og
kratt fjernes slik at disse ikke gror til, og det kan også bli aktuelt å
vurdere fjerning av større trær med rotsystem som ødelegger faste
kulturminner. I slike tilfelle må hogst vurderes opp mot verneforskriften for Raet, kapittel IV pkt. 1.2.

3.13 Undervisning
Verneområdet brukes en del av lokale skoler i undervisningen.
Området blir også besøkt av andre utdanningsinstitusjoner på ulike
nivåer, og benyttes til temautflukter av ulike foreninger.
Gjennom leirvirksomheten på Hove som hovedsakelig foregår i juni,
juli og august får mennesker fra inn- og utland anledning til å lære om
det særegne natur- og kulturlandskapet som finnes i området.

3.14 Forskning
Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen har for tiden
gående et prosjekt innenfor Raet landskapsvernområde der de benytter en tradisjonell fiskeplass til bunngarnsfiske og gjennomfører
parasittundersøkelser på sjøørret.
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Norsk Ornitologisk Forening (NOF) gjennomfører flere sjøfugltellinger innenfor Raet landskapsvernområde:
• Deler av Raet landskapsvernområde ligger innenfor NOFs
referanseområde for hekkende sjøfugler. Dette strekker seg fra
Havsøya og lille Torungen og vestover til Hesnesøyene. I dette
området gjennomføres det årlige tellinger fra båt i hekkesesongen.
• I vinterhalvåret gjennomføres det månedlige tellinger av ilanddrevne sjøfugl fra Hoveodden til Alvekilen på Tromøya, for å
overvåke eventuelle problemer med oljesøl.
• NOF gjennomfører også årlige tellinger av hekkende sjøfugler i
naturreservatene i området.
Det er gjort en rekke insektsregistreringer i området. Særlig er
sommerfuglfaunaen på Tromøya grundig undersøkt over en periode
som strekker seg fra 1955 og frem til i dag. Det har vært benyttet
lysfeller, hovfangst og innsamling av larver. Resultatene av disse
undersøkelsene er publisert i Insekt-Nytt 28 (3) 2003.
Det vil være aktuelt å kunne få utført pollenanalyser av et par
myrprofiler på strekningen Hove-Botne, som supplement til de som
er utført på Tromlingene for å få økt kunnskap om vegetasjonshistorien. Resultatene vil være nyttig som grunnlag for skjøtsel og for
presentasjon av vegetasjonutviklingen i for eksempel et «Knutepunkthus» på Hove.

3.15 Informasjon
Fylkesmannens miljøvernavdeling har utarbeidet en folder som
omhandler Raet landskapsvernområdet med kart, bakgrunnsinformasjon om området og omtale av verneformålet. Mye av teksten
i folderen er tatt med i denne forvaltningsplanen. Folderen distribueres via Hove Leirsenter og Hove Camping, turistkontoret i Arendal,
Arendal kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling.
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Informasjonstavler laget i eik
og osp i solid utførelse, der
stokkene som skal i bakken
brennes for å redusere
insekt- og soppangrep. Bildet
er fra Jerkholmen. Foto: Karin
Guttormsen.
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Det er satt opp 11 standard informasjonstavler med kart over Raet
landskapsvernområde. Disse viser avgrensning av landskapsvernområdet, omtale av verneformålet, opplysninger om vernekvaliteter
og de mest sentrale bestemmelsene. Det er et mål å samle alle skilter
på eller i nærheten av informasjonstavlene for å unngå en «skiltjungel». Likevel vil det være nødvendig å skilte en del enkeltobjekter,
og i enkelte områder kan skilting av stier være gunstig. Det er et mål
at det innenfor Raet landskapsvernområde er en helhetlig profil på alt
av informasjonstiltak mtp utforming av skilter, trykt informasjon osv.
Den delen av Raet landskapsvernområde som ligger på Tromøy
dekkes av IF Traumas orienteringskart for Hove.
Per i dag finnes det ikke noe tilrettelagt naturinformasjon i form av
utstillinger.

3.15.1 Knutepunkthus – et
informasjonssenter
I utviklingsplan for Hoveområdet på Tromøy (2001) der forvaltningsplan for Raet landskapsvernområde fase I inngår, fremgår det at det
skal etableres et knutepunkthus innenfor Hove leirsenter. Knutepunkthuset skal inneholde et informasjons- og aktivitetssenter knyttet til Raet landskapsvernområde og bl.a. formidle aktiviteter knyttet
til naturen, landskapet, kulturen og bruk av sjøen.
Aktuelle utstillingstemaer vil være bl.a. å dekke naturhistorie med
vekt på Raet og Skjærgårdsparken og kulturhistorie/fornminner. I
tillegg til en presentasjon i de permanente utstillingene vil også en
virtuell presentasjon være pedagogisk verdifull i senteret.
Det har vært arbeidet videre med planene for knutepunkthuset, men
det er i øyeblikket noe usikkert når det de vil bli gjennomført.
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