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Begrenset konsekvensutredning av Raet nasjonalpark  
 

Fylkesmannen i Aust-Agder ber om pristilbud på en konsekvensvurdering av utvalgte temaer og 

problemstillinger knyttet til opprettelsen av Raet nasjonalpark i Arendal, Grimstad og Tvedestrand 

kommuner. Nasjonalparken omfattes ikke av kravene i forskrift om konsekvensutredning, men vi 

ønsker en tilsvarende prosess på utvalgte tema. Det betyr at oppdraget vil bestå i å vurdere et 

utvalg av de mest relevante problemstillingene knyttet til innføring av verneforskriften for 

nasjonalparken.. 

 

1. Bakgrunn  

1.1 Raet nasjonalpark 
Sommeren 2013 startet det opp arbeid med en nasjonalparkverneplan for de ytterste delene av 
skjærgården fra Tvedestrand kommunes grense mot Risør i øst, til Fevik / Valøyene i Grimstad 
kommune i vest. Målet er at Raet nasjonalpark skal opprettes i dette området i løpet av 2016.  

Naturmangfoldloven som er styrende for nasjonalparkprosessen, setter krav til verneforslaget når 
det kommer på høring. Det skal blant annet beskrive de følgene forslaget antas å få. I forskrift om 
konsekvensutredninger kap. II § 2 h), står at kun nasjonalparker over 500 km2, eller større enn 250 
km2 dersom planene fører til en vesentlig endring i dagens bruk for primærnæringene eller reiseliv i 
lokalsamfunnet, skal utredes etter forskriften. Utredningsområdet er ca. 185 km2, og store deler av 
landområdene er allerede vernet enten som naturreservat eller landskapsvernområde. 
Utgangspunktet har vært at mange av dagens bestemmelser og ordninger kan videreføres slik at 
endringen i arealstatus ikke vil føre til vesentlig forandring på mange områder. Raet nasjonalpark vil 
dermed ikke omfattes av kravene i forskriften for konsekvensutredning. 

 

2. Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Raet nasjonalpark 
Kvalitetene i utredningsområdet er godt dokumentert på de områdene som er vesentlige for 
nasjonalparkprosessen. Det finnes mye tilgjengelig informasjon registrert i databaser og i offentlige 
dokumenter og rapporter, og siden oppstarten i 2013 er det blitt lagt ned et vesentlig arbeid i å 
sammenstille tilgjengelig informasjon og presentere denne etter tema. Det er også forsøkt å få 
oversikt over dagens bruk av området. Det er blitt laget rapporter som oppsummerer følgende tema; 
naturverdier på land og i sjø, kulturminner, friluftsliv, fiskeri, landbruk og reiseliv og annen næring. I 
tillegg er fire rapporter under utarbeidelse om sjøfugler, geologi, insekter og planteliv. Rapportene vil 
inngå som bakgrunnskunnskap i arbeidet med konsekvensanalyser. 

Verneforskriften som vil bli gjeldene i nasjonalparken er ikke p.t. vedtatt. Det er laget et utkast som i 
stor grad vil definere restriksjonsnivået i nasjonalparken. Utkastet må brukes i vurderingene av 
konsekvenser som nasjonalparken vil medføre. Som de eneste kystnære/marine norske 
nasjonalparker så langt, vil det være naturlig i noen sammenhenger å se hen til Ytre Hvaler 
nasjonalpark og Færder nasjonalpark og trekke erfaringer derfra på enkelte tema i utredningen.  



  Fylkesmannen i Aust-Agder 23. juni 2014 

I nasjonalparkprosessen er det bred medvirkning fra lokale interesser. Representanter er samlet i en 
ressurs-/referansegruppe som er delt etter tema. Her sitter bl.a. grunneiere, lag og foreninger med 
flere. Referansegruppa har spilt inn en del konkrete problemstillinger/tema som ønskes belyst i 
konsekvensutredningen.  

For øvrig er det ønskelig med tett løpende kontakt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver for å 
avklare eventuelle uklarheter eller tolkningsspørsmål knyttet til restriksjonsnivå og bestemmelser. 

 

 

3. Beskrivelse av konkurransen 

3.1 Leveranser 

Konkurransen gjelder følgende leveranser, og Fylkesmannen ønsker at tilbyderne legger fram et eget 

programforslag for en rasjonell og effektiv gjennomføring av oppdraget. Endelig kontrakt vil inngås 

på bakgrunn av tilbudet. Konsekvensutredningen må omfatte følgende (minimum alle hovedpunkter 

og underpunkter skal besvares): 

 

3.1.1 Raet nasjonalpark 

Presentasjon av samfunnsforhold 

Gi en framstilling av administrative og demografiske forhold. Herunder redegjøre for 
kommunale, fylkeskommunale og statlige planer og retningslinjer som berører saken. Beskrivelse 
av dagens gjeldende regel- og lovverk som regulerer ulike tiltak i utredningsområdet i dag. 

 

Begrenset konsekvensutredning av Raet nasjonalpark 

For hvert av alternativene A) og B) skal minimum følgende tema utredes: 

Naturverdier på land og i sjø, herunder geologi 

Fiskeri/fiske og akvakultur 

Sjøfart 

Landbruk 

Friluftsliv 

Reiseliv og annen næring 

Kulturminner 

Privat eiendom – fritidseiendommer og boliger 

Transport/kommunikasjon og tilgjengelighet  

A) 0-alternativet er en beskrivelse av forventet utvikling i utredningsområdet dersom vern ikke 

gjennomføres. For dette alternativet legges dagens situasjon til grunn, det vil si dagens aktivitets-, 

plan- og vernestatus. Dersom en vet om endringer i for eksempel økonomiske støtteordninger, så 

skal dette tas hensyn til. I vurderingen av 0-alternativet skal det tas hensyn til de innspillene som har 

kommet på arealbruk i høringen av meldingen og i utredningsarbeidet. Vurderingene bør baseres på 

kommunale planer, fylkesplaner, konkrete utbyggingsplaner og andre planer eller utredninger som 
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måtte foreligge, samt forvaltningspraksis inklusive dispensasjonspraksis. Det skal redegjøres for 

dagens forvaltningspraksis 

 

B) Med bakgrunn i verneformålet og forskriftsutkast, skal konsekvensene av mulige restriksjoner med 

alternativer utredes. Utredningen skal i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som 

framkommer i utredningen, foreslå avbøtende tiltak, herunder avgrensnings- og forskriftsendringer, 

bruk av andre vernekategorier eller forslag til føringer i en forvaltningsplan. Knytter det seg spesielle 

konsekvenser til avgrensa områder innenfor utredningsområdet, skal dette belyses. Positive 

konsekvenser skal også belyses i utredningen. 

Et utvalg spesifikke problemstillinger som ønskes vurdert utdypes nærmere i eget vedlegg.  

Rapport 

Konsekvensutredningen for Raet nasjonalpark skal fremsettes og presenteres i egen rapport, og 

temaene/problemstillingene skal beskrives både tekstlig og visuelt ved bruk av bilder, figurer og 

tabeller. Det skal legges vekt på god lesbarhet også for personer uten inngående kjennskap til 

konsekvensvurderinger og metodikk. Rapporten er knyttet til styrking av beslutningsgrunnlaget for  

 

 

3.2 Lovhenvisning 

Konkurransen er regulert av lov og forskrift om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69. 

Ajourført med endringer, senest ved lov 30. juni 2006 nr. 41. Forskrift fastsatt ved kgl.res. 7.april 

2006 nr. 402 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 11 første ledd. 

Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Endret ved forskrift 24. november 2006 

nr. 1295.  

3.3 Anskaffelsesprosedyren 

Anskaffelsens anslåtte verdi er under den nasjonale terskelverdi på kr 500 000,- ekskl. mva. og er 
fritatt fra kunngjøringsplikten. Anskaffelsen vurderes som et kjøp etter forskfriftens del 1. 
 
 
Oppdraget tildeles etter sammenligning av: 

 Pris       30 % 

 Programforslag/oppgaveløsning 50 % 

 Faglige kvalifikasjoner og erfaring 20 % 
 

Fylkesmannen står fritt til eventuelt å forkaste alle innkomne forslag. 
 
Følgende kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjon kreves: 

 Skatteattest og merverdiattest 

 HMS egenerklæring 

 Firmaattest 
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4. Kunnskapskilder 

4.1 Raet nasjonalpark 
Se Fylkesmannen i Aust-Agders egen nettside om Raet nasjonalpark. 

Vedlegg til anbudskonkurransen: 

1. Innspill til tema for konsekvensutredningen fra referansegruppa. 

2. Faglige utredningsrapporter (lastes ned som pdf fra Fylkesmannens nettside om Raet NP - 

store dokumenter); 

 

Utredning om naturverdier på land  

Utredning om marine naturforhold og naturverdier 

Utredning om kulturminner 

Utredning om friluftsliv og fritidsaktiviteter 

Utredning om reiseliv og annen næring 

Utredning om fiske i sjø og akvakultur 

Utredning om landbruk 

3. Utkast til verneforskrift 

4. Oppstartsmelding for Raet nasjonalpark 

 

 

 

5. Frister 
Tilbudsfrist (tilbudet skal være Fylkesmennene i hende): 05.09. 2014 kl. 12.00 

Vedståelsesfrist:      03.10.2014 kl. 15.00 

Utkast til rapport må leveres:     15.12.2014 

Endelig rapport skal foreligge:     01.02.2015 

For sent innlevert tilbud blir avvist  

6. Kontaktpersoner 
Spørsmål i forbindelse med anbudet kan rettes til: 

Fylkesmannen i Aust-Agder: Geir-André Homme, fmaagah@fylkesmannen.no 

Thomas C. Kiland-Langeland, fmaatck@fylkesmannen.no 
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