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Høring av mindre grenseendring for Kjosbukta naturreservat - 

Kristiansand kommune 

 

 

Statsforvalteren i Agder sender med dette ut forslag om en mindre endring av vernegrensen 

for Kjosbukta naturreservat. Mindre grenseendringer er delegert til Miljødirektoratet, jf. 

naturmangfoldloven § 34 6. ledd. Endring av vernegrensen er en forskriftsendring som krever 

høring etter forvaltningsloven § 37 2. ledd. Statsforvalteren vil tilrå et endringsforslag med 

bakgrunn i dette høringsforslaget og eventuelle innspill som vi mottar. 

 

Høringsfrist: 25. august 2022 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Miljødirektoratet har gitt Statsforvalteren i oppdrag å vurdere en mulig endring av vernegrensen for 

Kjosbukta naturreservat i Kristiansand kommune. Direktoratet har fått en henvendelse fra 

Kristiansand kommune, som de oppfatter som en søknad om grenseendring for naturreservatet. 

Kristiansand kommunes søknad kom som en konsekvens av reguleringsplan for FV456/457 

VÅGSBYGDVEIEN/HOLSKOGVEIEN. Reguleringsplanen omfatter arealer som går inn i 

naturreservatet, og som er regulert til arealformål som ikke lar seg forene med naturvern. 

Kommunen (som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet) har gitt dispensasjon til deler av 

tiltakene som reguleringsplanen hjemler. For de delene av reguleringsplanen som medfører varig 

tap av areal har kommunen anbefalt endring av vernegrensen. 

 

Med bakgrunn i kommunens opplysninger har Miljødirektoratet vurdert saken og funnet grunnlag 

for at det kan foretas en mindre endring av vernegrensen. Sammenholdt med flyfoto viser allerede 

dagens grense å overlappe inn på veigrunn langs deler av reservatet. I tillegg går vernegrensen 

gjennom bygninger i sørlige del av reservatet. Miljødirektoratet ber Statsforvalteren, som 

gjennomfører prosessen med endring av verneforskrifter, se Rundskriv t-2/15 Saksbehandlingsregler 
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ved områdevern etter naturmangfoldloven punkt 9, i samråd med Kristiansand kommune, om å 

utarbeide et høringsforslag for en mindre endring av vernegrense for Kjosbukta naturreservat. 

 

Virkninger som følge av endringen 

Kristiansand kommune skriver i sin redegjørelse til miljødirektoratet at planområdet berører 

eksisterende veikant og noe ut i gressdekt mark i naturreservatet. Artene der er primært svartor, 

takrør og ubestemte grasarter som beites. Kommunen påpeker at svartorbestandet i hovedsak vil bli 

bevart, men at noen av trærne nærmest veien vil måtte fjernes. Flere av disse trærne innehar skader 

allerede pga. nærheten til trafikkert vei. Reguleringsplanen inneholder bestemmelser som sier at det 

skal lages en detaljert plan for arealene inne i reservatet, og at forvaltningsmyndigheten skal 

godkjenne denne. Denne planen skal inneholde avbøtende tiltak som bl.a. nyplanting av stedegne 

arter som svartor. Kommunen vektlegger også at selve veilegemet på dagens veg enkelte steder vil 

trekkes lengre bort fra reservatet, og at dette kan gi noe positiv effekt ved at «bufferarealet» mellom 

vei og reservat økes noe. Kommunen har ikke gjort vurderinger av mulige konsekvenser for 

fuglelivet i Kjosbukta naturreservat. 

 

Miljøfaglig utredning har konsekvensutredet Fv 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien i sin rapport 

2013-18. De konkluderer med at de største negative konsekvensene inn i reservatet er knyttet opp 

mot anleggsfasen. Den vil medføre bl.a. økt forstyrrelse for fugl. De påpeker også at det er økt fare 

for/muligheter for uheldige utslipp til reservatet i forbindelse med anleggsarbeidet. Driftsfasen av 

veianlegget vil også medføre permanente små arealbeslag i reservatet, men de sier også at 

reservatet har størst verdi som raste- og næringsområde for en rekke rødlistede fuglearter, mens 

det er mindre viktig som hekkeområde for slike arter. De vurderer at en positiv effekt av veitiltaket 

vil være bedre kontroll med, og rensing av overvann før utslipp til resipient. Samlet vurderer 

Miljøfaglig utredning at utbyggingsalternativet har liten negativ samlet konsekvens naturverdiene i 

Kjosbukta. 

 

Vernet er fra 1988, og mest sannsynlig har en unøyaktig digitalisering av vernegrensen ført til noen 

uønskete feil/artefakter på vernegrensen. Dette har medført at vernegrensen i dag ligger over 

eksisterende veigrunn og krysser eksisterende bygninger. Disse feilene i grensen rettes opp samtidig 

med tilpassingene til reguleringsplan FV456/457 VÅGSBYGDVEIEN/HOLSKOGVEIEN. Totalt blir 

reservatets areal redusert med ca. 1,4 daa, hvorav 360 m2 består av endringer for å rette feil etter 

tidligere digitalisering. Dette tilsvarer i underkant av 1% av verneområdets totalareal og omtrent 5,6 

% av landarealet. 

 

 

Frist for å komme med innspill 

Statsforvalteren inviterer og oppfordrer med dette til å komme med innspill til den vedlagte 

grenseendringen. Vi ønsker spesielt innspill som går spesifikt på verneverdiene i Kjosbukta 

naturreservat. Formålet med verneområdet er: (…) å bevare et viktig våtmarksområde med 

vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, jf. forskrift 

om fredning av Kjosbukta naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder (FOR-1988-11-10-909). 

Mer informasjon om vernebestemmelser og verneverdier finnes i Naturbase og på Lovdata 

(www.naturbase.no ). 

 

Frist for å uttale seg til grenseendringen er satt til torsdag 25. august 2022. Innspill sendes skriftlig til 

Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal, eller på e-post til vårt postmottak: 

sfagpost@statsforvalteren.no. Merk innspillet med arkivsaksnummer 2020/3472. 

 

 

http://www.naturbase.no/
mailto:sfagpost@statsforvalteren.no
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Med hilsen 

 

 (e.f.) 

tittel 

  

 

Geir-André Homme 

seniorrådgiver 

Miljøvernavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Adresseliste: 

Statens naturoppsyn  Pb 525 4605 KRISTIANSAND S 

STATENS VEGVESEN ARENDAL 

KONTORSTED 

 Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 

NORSK ORNITOLOGISK 

FORENING AVD. AUST-AGDER 

 Postboks 249 4802 ARENDAL 

Louise Vindahl Pedersen  Voie 13 4623 Kristiansand S 

Anne Cathrine Brøvig  Epleveien 65 4635 Kristiansand S 

Kristen Brøvig  Tangen 110 4608 Kristiansand S 

AGDER FYLKESKOMMUNE 

FYLKESADMINISTRASJONEN 

KRISTIANSAND 

 Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD  Postboks 207 4662 KRISTIANSAND S 

Kari Mitander  Voie 2 4623 Kristiansand S 

Per Johnsen  Voie 11 4623 Kristiansand S 

Inger Amalie Brøvig  Svaleveien 25 D 4626 Kristiansand S 

Kristin Ødegaard Johnsen  Voie 11 4623 Kristiansand S 

NORSK ZOOLOGISK FORENING - 

SØRLANDSAVDELINGEN 

 c/o Nils Arnt Nilsen 

Teglverksveien 30 

4632 KRISTIANSAND S 

NATURVERNFORBUNDET I AGDER  Postboks 718 4666 KRISTIANSAND S 

KRISTIANSAND KOMMUNE  Postboks 4 4685 NODELAND 

FORUM FOR NATUR OG 

FRILUFTSLIV AGDER 

 Postboks 101 4662 KRISTIANSAND S 

Kirsti Brøvig  Østre Strandgate 20 B 4610 Kristiansand S 

Siri Torstensen  Røyslandsdalen 93 4387 Bjerkreim 

NORGES JEGER- OG 

FISKERFORBUND AVD VEST-

AGDER 

 Skippergata 21 4611 KRISTIANSAND S 
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THAILANDSKE BUDDHIST 

MEDITASJONS TROSSAMFUNN 

AGDER 

 Vågsbygdveien 77 4623 KRISTIANSAND S 

Simon C Vindahl Pedersen  Voie 13 4623 Kristiansand S 

NORSK ORNITOLOGISK 

FORENING AVD. VEST-AGDER, 

FYLKETS FUGLEVERNFORENING 

 c/o NOF avd. Vest-Agder Postboks 

355 

4663 KRISTIANSAND S 

 

 

 


