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Vern av Raet nasjonalpark, Hove landskapsvernområde og Søm landskapsvernområde i 
Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder fylke. Oversendelse av 
fylkesmannens tilrådning 
 

Vi har gleden av å oversende Fylkesmannens tilråding til videre behandling. 

 

I arbeidet med Raet nasjonalpark, Hove og Søm landskapsvernområder er det lagt vekt på 

medvirkning fra grunneiere, brukerinteresser og lokaldemokratiet. Tilbakemeldingene fra 

kommuner og flertallet av grunneiere og interesseorganisasjoner, tilsier at de er fornøyde med 

prosessen og Fylkesmannens tilrådning. Fylkesmannen mener at både lokale og sentrale 

interesser er ivaretatt i arbeidet med å utrede Raet nasjonalpark. Fylkesmannen mener vi med 

denne tilrådningen fremmer forslag til vern av Raet Nasjonalpark med den beste balansen 

mellom verneinteresser og lokal forankring.  

 

Det var de tre kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad som ba Fylkesmannen ta 

initiativ til etableringen av Raet nasjonalpark. Saken er behandlet i de tre involverte 

kommunene samt Aust-Agder fylkeskommune i kommuneplanutvalg/fylkesutvalg og 

kommunestyre/fylkesting ved oppstartsmelding, høring og forslag til Fylkesmannens tilrådning. 

I tillegg har Fylkesmannen besøkt kommunestyrene og politisk ledelse i kommunene og 

informert om saken ved flere anledninger. 

 

Den lokale forankringen har vært sikret med referansegrupper for alle aktuelle tema og en 

felles politisk-administrativ styringsgruppe med Fylkesmannen i Telemark i forbindelse med 

den parallelle verneprosessen med Jomfruland nasjonalpark. Styringsgruppen har bestått av 

Fylkesmennene og Fylkeskommunene i Telemark og Aust-Agder, de 4 involverte kommunene 

Kragerø, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, samt Fiskeridirektoratet region Sør. Det har vært 

6 ordinære møter i styringsgruppen siden oppstarten i 2013 og ett ekstraordinært møte for 

Raet-kommunene ifm. innlemmingen av Transekt Skagerrak marine verneområde i Raet 

nasjonalpark våren 2015. I tillegg har det vært jevnlige møter og tett kontakt med kommunene 

på administrativt nivå gjennom en prosjektgruppe i hele prosjektperioden. 

 

Fylkesmannen har benyttet hjemmesiden og facebook til å legge ut og formidle informasjon 

om arbeidet. Alle fagutredningene, høringsdokumenter og nyhetssaker om Raet nasjonalpark 

finnes på https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Raet-

nasjonalpark/?id=84381. 

http://www.fylkesmannen.no/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Raet-nasjonalpark/?id=84381
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Alle de tre kommunene samt fylkesutvalget, vedtok tilslutning til opprettelsen av Raet 

nasjonalpark og Søm og Hove landskapsvernområder ved behandling av Fylkesmannens 

forslag til tilrådning i februar – mars 2016. I Tvedestrand og Grimstad stilte man seg 

enstemmig bak Fylkesmannens tilrådning med vedtakene av henholdsvis 9.2.16 og 29.2.16. I 

Arendal kommune og Fylkesutvalget i Aust-Agder ble det også gitt tilslutning til 

Fylkesmannens forslag til tilrådning, men samtidig fremsatt likelydende ønsker om 

grenseendring og anbefalt forskriftsendringer i vedtakene av henholdsvis 3.3.16 og 8.3.16. I 

etterkant av disse vedtakene ble det avholdt møte med samtlige gruppeledere i Arendals 

bystyre 14. mars, hvor det ble enighet om justering av tilrådningen basert på ønskene og 

anbefalingene fra Fylkesutvalget og Arendals bystyre. Endringene omfattet endring av grenser 

i sjø og på land i Arendal kommune, samt enkelte forskriftsendringer. Endringene er drøftet 

med administrasjonene i Tvedestrand og Grimstad kommuner, uten at det ble fremsatt 

merknader til endringene. Etter Fylkesmannens vurdering tilsa ikke endringene behov for ny 

høring. Det er den justerte tilrådningen Fylkesmannen nå oversender for videre sentral 

behandling. 

 

Arendal bystyre og Fylkesutvalget anbefalte i ovennevnte vedtak at grunneierne får 

representasjon i forvaltningsstyret, f.eks. gjennom en representant for Norsk Bonde- og 

småbrukarlag eller AT Skog. Fylkesmannen er kjent med at Klima- og miljødepartementet har 

gitt Miljødirektoratet i oppdrag å forberede og gjennomføre forsøk med 

grunneierrepresentasjon i styret/ -styrene for de kommende nasjonalparkene Jomfruland og 

Raet. Fylkesmannen tar dette til etterretning i sin tilrådning. 

 

Vern av de foreslåtte områdene vil bidra til å oppfylle nasjonale mål i stortingsproposisjon 1 S 

(2015-2016) for Klima- og miljødepartementet, stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) 

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, og stortingsmelding nr. 58 (1996-97) 

Miljøpolitikk for en bærekraftig utvikling. Vernet vil også bidra til å oppfylle internasjonale 

forpliktelser etter Konvensjon om biologisk mangfold (CBD) og Bernkonvensjonen. Videre vil 

vernet vil bidra til å ivareta målene a-h i naturmangfoldloven § 33. Vernet vil dessuten bidra til 

å balansere dekningen av hovedøkosystemer i verneformen nasjonalpark i Norge, da 

dekningen er mer begrenset i marine områder enn den er på land. 

 

Denne oversendelsen inkluderer vedleggene 1 til og med 12. De øvrige vedleggene blir 

ettersendt. Fylkesmannen er til disposisjon for Miljødirektoratet og Klima- og 

miljødepartementet i den videre saksbehandlingen. 

 

 

Med hilsen 
 
 
Stein A. Ytterdahl 
 Ørnulf Haraldstad 
 ass.direktør 
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Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Thomas Kiland-Langeland, tlf: 38 17 75 43 

 
 
Kopi til: 
Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 
Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
Fiskeridirektoratet PB. 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
 
 
Vedlegg 
1 Fylkesmannens tilrådning til vern av Raet nasjonalpark, Hove landskapsvernområde og 

Søm landskapsvernområde i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder 
fylke 

2 Forslag til forskrift for Raet nasjonalpark 
3 Forslag til forskrift for Hove landskapsvernområde 
4 Forslag til forskrift for Søm landskapsvernområde 
5 Saksprotokoll kommunestyret i Tvedestrand 
6 Saksprotokoll kommunestyret i Grimstad 
7 Oversendelsesbrev Grimstad kommune 
8 Oversendelsesbrev Tvedestrand kommune 
9 Oversendelsesbrev Arendal kommune 
10 Saksprotokoll bystyret Arendal 
11 Raet nasjonalpark – Saksframstilling Arendal 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Oversiktskart Raet nasjonalpark inkl. Søm og Hove landskapsvernområder 
Detaljkart Tromlingene, Alve og Botne 
Kart Hove landskapsvernområde 
Kart Søm landskapsvernområde 
Utkast til forvaltningsplan 
Beskrivelse av vernegrenser 
Høringsuttalelser 

 
 


