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Høring av verneforslag for Raet nasjonalpark og landskapsvernområdene Hove 
og Søm i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder 

Vi har gleden av å sende verneforslag for Raet nasjonalpark og Hove og Søm 

landskapsvernområder på lokal og sentral høring. Verneforslaget gjelder opprettelse av en 

nasjonalpark på 607 km2 i ytre kystområde i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner 

samt to landskapsvernområder på til sammen 420 dekar; Hove landskapsvernområde på 

Tromøya i Arendal, og Søm landskapsvernområde på Hasseltangen/Søm i Grimstad. Det 

foreslås samtidig at 9 eksisterende verneområder tas inn i de nye verneområdene og at 

verneforskriftene for disse oppheves. Marint verneområde Transekt Skagerrak (oppstart år 

2009), fra nasjonal marin verneplan, er innarbeidet i nasjonalparkforslaget og utgjør en større 

del av de marine områdene i nasjonalparken. 

 

Dokumenter  

Høringsbrev er sendt til grunneiere, lokale og regionale organisasjoner og myndigheter samt 

sentrale høringsinstanser. Skriftlig høringsbrev er sendt 646 adressater som er registrert i 

matrikkelen. Fylkesmannen ønsker at høringen gjennomføres digitalt, og oppfordrer alle til å 

benytte nedlastingstjenestene som er tilrettelagt under høringen. Adressater som mottar 

høringen finner alle dokumentene i saken og vernekart på samme sted: 

http://www.fylkesmannen.no/Aust-Agder/Miljo-og-klima/Raet-nasjonalpark/ . Du kan også gå til 

vår nettside: www.fylkesmannen.no/Aust-Agder og følge linken til Raet nasjonalpark. Dersom 

du ikke har anledning til å benytte de digitale tjenestene, kan du ved henvendelse til 

Fylkesmannen i Aust-Agder få tilsendt verneforslaget. 

 

Hva ønsker vi uttalelser til?  

Hele verneforslaget er på høring, og vi tar også i mot forslag og synspunkter på 

forvaltningsplanen, selv om den er uferdig og skal bearbeides videre. Det gjøres oppmerksom 

på at forvaltningsplanen senere kan få en noe annen oppbygging.  

Vi ønsker spesielt uttalelser til vernegrensene og verneforskriftene med retningslinjer. 

http://www.fylkesmannen.no/Aust-Agder/Miljo-og-klima/Raet-nasjonalpark/
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Kunngjøring, utlegging og informasjon  

Høringen er kunngjort i Tvedestrandsposten, Agderposten, Grimstad Adressetidende og 

Norsk lysingsblad. Dokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn hos de berørte kommunene, 

Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder, og de er også lagt ut på 

hjemmesidene der.  

 

Lovgrunnlag 

Opprettelsen av nasjonalparken og de to landskapsvernområdene vil skje i medhold av 

naturmangfoldloven. Sammen med forvaltningsloven regulerer naturmangfoldloven også 

verneprosessen. 

 

Bakgrunn 

I samråd med Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner tok Fylkesmannen i Aust-Agder 

initiativ til å utrede mulighetene for å opprette en nasjonalpark på kysten av Aust-Agder med 

utgangspunkt i Raet landskapsvernområde og tilstøtende områder. Våren 2012 ble det gjort et 

forarbeid, og i 2013 ga miljøvernminister Bård Vegar Solhjell klarsignal til at arbeidet kunne 

starte opp. 

Melding om oppstart av verneplanprosessen ble sendt ut i juli 2013, med høringsfrist 15. 

september samme år. I etterkant av oppstarten var det behov for å informere om 

verneprosessen og det ble avholdt åpne folkemøter i alle de involverte kommunene samt egne 

informasjonsmøter med ulike brukerinteresser i utredningsområdet. 

Lovendringen som kom med innføringen av naturmangfoldloven i 2009 gjør at det nå er mulig 

å opprette nasjonalparker langs kysten. Tidligere var det et krav at hoveddelen av grunnen 

skulle være statseid. Med lovendringen kan man nå også etablere nasjonalparker i områder 

med større innslag av privat grunn. 

En viktig forutsetning for realisering av Raet nasjonalpark, er at Tvedestrand, Arendal og 

Grimstad kommuner stiller seg bak verneforslaget. Med dette som utgangspunkt er det lagt 

stor vekt på lokal medvirkning i verneprosessen, og kommunene, fylkeskommunen samt 

fiskeridirektoratet ble tidlig inkludert i planarbeidet. 

Ved oppstart pågikk en parallell verneprosess for marint vern, delvis i de samme sjøområdene 

som utredningsområdet for nasjonalparken. Verneprosessen for dette marine området 

«Transekt Skagerrak» ble startet opp i 2009 som ett av 17 områder i nasjonal marin 

verneplan, en verneprosess med røtter tilbake til 1980-tallet. I oppstartsmeldingen fra 2009 

strekker Transekt Skagerrak seg ut over 12 nautiske mil fra grunnlinjen, noe som medførte 

uklart hjemmelsgrunnlag for de ytterste områdene. Miljøverndepartementet besluttet i 2014 at 

Fylkesmannen i Aust-Agder skulle arbeide videre med den delen av Transekt Skagerrak som 

ligger mellom utredningsområdet for Raet nasjonalpark og 12 nautiske mil (nm)fra grunnlinjen, 

og at verneprosessen skulle samkjøres med Raet nasjonalpark. Marint verneområde er nå 

innarbeidet i verneforslag for Raet nasjonalpark. 
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Videre arbeid 

Etter høringen vil verneforslaget bli bearbeidet videre. Etter ny behandling i de berørte 

kommunene vil verneforslaget etter planen bli sendt til videre sentral behandling ved årsskiftet 

2015/16, først i Miljødirektoratet og så i Klima- og miljødepartementet. Miljøvernministeren 

fremmer forslaget til Kongen i statsråd som kan vedta områdevern etter naturmangfoldloven. 

Uttalelser i forbindelse med denne høringen vil følge saken til endelig vedtak.  

 

Tidsfrist og adresse 

Frist for uttalelser i både den lokale og sentrale høringen er 18. september 2015.  

Uttalelsen må være skriftlig. Uttalelsen sendes på e-post til raet@fylkesmannen.no eller med 

ordinær postgang til Fylkesmannen i Aust-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. 

 

Kontaktperson  

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til:  

Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen. Kontaktperson: prosjektleder Geir-André 

Homme, tlf. 37 01 75 38, e-post: fmaagah@fylkesmannen.no  

 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ingunn Løvdal 
miljøverndirektør Geir André Homme 
 Prosjektleder 
 
 
 
Saksbehandler: Geir Andre Homme, telefon: 37017538 
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