
Organisering av nasjonalparkprosessen 

Ved opprettelse av nasjonalparker er flere krav til prosessen lovbestemt. Disse er hjemlet i 

naturmangfoldloven.  Det stilles også krav til hvilke typer arealer som kan vernes som nasjonalpark, 

og hvordan arealene skal forvaltes etter at nasjonalparken er opprettet. 

Når det startes arbeid med vern etter naturmangfoldloven, skal det legges til rette for en 

saksbehandling med best mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, berørte 

næringsinteresser og representanter for lokalbefolkningen. Det skal også legges best mulig til rette 

for mest mulig klarhet om verneformål og verneverdier, lokal bruk og kunnskap om verneverdier, 

avgrensning av området og følger av vernet. 

I prosessen for Raet nasjonalpark ønsker vi å følge kravene i loven og legge til rette for stor lokal 

medvirkning i vernearbeidet. Dette har vi gjort gjennom en tredeling av organisasjonen. I 

styringsgruppa sitter politisk ledelse i de kommunene det gjelder samt fylkesmennene, 

fylkesordførere og direktøren for Fiskeridirektoratet region sør. Styringsgruppa er felles med 

Telemark, som har en parallell prosess med Jomfruland nasjonalpark. I prosjektgruppa sitter 

representanter fra Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Aust-Agder. Prosjektgruppa vil være navet i prosjektorganisasjonen, og produsere 

mye av det konkrete materialet som skal behandles i prosessen.  Referansegruppa består av frivillige 

lokale personer som representerer en eller annen form for «interesse» i det aktuelle området for 

nasjonalpark. Referansegruppa er delt inn etter tema, og vil delta aktivt i prosessen fremover, med 

innspill og vurderinger etter hvert som verneforslaget skrider frem. Referansegruppas deltagelse er 

viktig for å få fortløpende vurderinger underveis i prosessen. 

I tillegg til direkte involvering gjennom referansegruppa, vil alle parter få anledning til å uttale seg til 

offentlige høringer underveis i prosessen. Oppstartsmeldingen har allerede vært ute på høring, og 

om lag 100 innspill er kommet inn og tas med i de videre vurderingene i arbeidet. Neste høring blir 

høring av verneforslaget, hvor alle berørte parter igjen får anledning til å komme med innspill og 

vurderinger av verneforslaget. Disse vil så bli videre fulgt opp og besvart i Fylkesmannens tilråding til 

Miljødirektoratet når verneforslaget er klart. 

Vi mener med dette å ha sikret god lokal deltagelse i vernearbeidet. Utredninger og annen 

informasjon skal fortløpende legges ut på Fylkesmannen i Aust-Agders nettside, slik at alle som vil 

skal ha anledning til å følge utviklingen i prosessen. På hjemmesiden ligger det også oversikt over 

representantene i de ulike gruppene. Har du spørsmål eller kommentarer, er du alltid velkommen til 

å kontakte oss! 

 


