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Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018 vedtas.

Bakgrunn for saken:
For å kunne motta tilskudd til tiltak i statlige sikrede friluftsområder, stiller staten fra og med
2013 krav om oppdaterte forvaltningsplaner med handlingsplan for perioden 2013-2018.
Staten har til nå dekket nær 100% av utgiftene til anlegg (brygger, toaletter, stier ++ ) i
skjærgårdsparken. Staten signaliserer at den fortsatt vil dekke 100% av kostnadene til
tilrettelegging i statlige områder, og områder med skjærgårdsparkavtale og 50% tilskudd i
kommunalt eide friluftsområder.
Formålet med nye forvaltningsplaner er at man gjennom planen får vurdert og synliggjort
behovet for tilrettelegging og skjøtsel.
Saksutredning:
Skjærgårdsparken i Søgne og Mandal ble åpnet i juli 1998. Den første forvaltningsplanen ble
godkjent av kommunestyret i 2000. I perioden som er gått fra planen ble godkjent og fram til i
dag, er parken gradvis blitt tilrettelagt i henhold til handlingsplanen i den første
forvaltningsplanen. All tilrettelegging og anlegg er bekostet av staten. Kommunen har stått for
planlegging og byggeledelse. Av anlegg kan en nevne 17 toaletter og 23 bryggeanlegg som
skjærgårdstjenesten har ansvar for.
Antall besøkende i skjærgårdsparken har i perioden vært ganske stabilt. Det har vært en
tendens til at de perifere områdene har mindre besøk enn tidligere. Båtfolket søker de sentrale
områdene. Om det skyldes det dårlige været de siste somrene, eller om det er en generell trend,
skal være usagt. Det forteller oss at en bør satse på å utvide/forbedre anleggene i de sentrale
områdene framfor å åpne opp nye områder. Forslag til handlingsplan gjenspeiler dette.

Det har vært en egen sak i formannskapet i vår om gangsti Tøodden – Verftet – Olavssundet.
Kommunen er i dialog med grunneierne om mulighetene for å få etablert sti til Tøodden.
Prioriteringer i planperiode 2013 – 2018.









Kommunen ønsker ikke å tilrettelegge ”nye” holmer/øyer som ikke allerede er
tilrettelagt.
I handlingsplanen for 2013 – 2018, foreslås i all hovedsak å fornye de eldste brygge- og
toalettanleggene (fra 1980-tallet), samtidig utvide brygganleggene i Ny-Hellesund.
Det satses fortsatt på enkle og lette trekonstruksjoner (eik) til brygger og toaletter,
framfor store og tunge konstruksjoner i betong/stein.
Det foreslås kun et par nye store tiltak; Tursti fra Verftet til Olavsundet og forlengelse
av turveien på Årossanden fram til Åros camping.
Vurdere muligheten for å sløyfe/bygge ned renovasjonen i perifere områder.
Holde en god standard i de mest besøkte friluftsområdene: Ny-Hellesund, Riveneset,
Kvernhusområdet, Uvår. Samarbeide med Speideren om tilrettelegging av friområdet
ved den kommunale Kvernhushytta.
Samarbeide med landskapsvernforvalteren om å øke innsatsen mot gjengroing på øyene
ved rydding og brenning. Samarbeide med private om utsetting av beitedyr på øyer
hvor det er foretatt vegetasjonsrydding.
Bemanningen i skjærgårdstjenesten holdes fortsatt på 1/2 stillingshjemmel.

Enhetsleders merknader:
I forvaltningsplanen legges det opp til å bruke en betydelig del av de tilgjengelige ressursene til
å fornye eksisterende anlegg i de mest benyttede områdene, og om mulig redusere aktiviteten i
de øvrige områdene. Det betyr at totalt sett så beholdes dagens aktivitetsnivå.
Rådmannens merknader:
Forslaget legger ikke opp til økte kommunale bevilgninger. Rådmannen har ingen ytterligere
merknader.

Vedlegg
1 Forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Søgne 2013 - 2018

Forvaltnings plan
Skjærgårdsparken
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Investeringsplan for perioden 2013 2018.
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Forvaltningsplan
for statlig sikra friluftslivsområder
Søgne kommune for 20132018

De lyse grønne områdene er sikra (innkjøpte) friluftsområder.
Mørke grønne områder er innkjøpt e statlige friluftsområder med status fuglereservat.
De røde områdene er områder der staten har inngått skjærgårdsp arkavtale med grunneierne
Tallene på kartet tilsvarer tallene i handlingsplanen.

Fakta om kommunen

pr des 2011

Antall
innbyggere

Ant innbyggere
per km2

Antall statlig sikra
friluftslivsområder

Andre friluftslivs
områder (antall)

10819

0,648

46

11 kommunale
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Oppsummering/Handlingsplanen

for 2012

2018.

Område (navn)

Område
nr

Tiltak

Kostnad

Utføres
av

Priorit
et

År

Kapelløya fra
verftet

1

Tursti

945.000,

Innleid

1

2013

Årossanden

2

Strandsti,
etappe 2

600.000,

Innleid

2

2014

Kapelløya mot
Olavsundet

3

Universelt
utformet toalett
Utvide brygger
rehab brygger

300.000,

Innleid

5

2015

300.000,
200.000,

innleid

2016
2018

Helgøya

4

Grusing, toalett
rep. av brygger

300.000,
300.000,

Innleid
Innleid

7
7

2017
2017

Hellersøya, Trysnes

5

Rehab. brygge
Fortøyningsb.

110.000,

Innleid
+ egne
folk

3

2016

Riveneset,
Hummerviga

6

Etablere sol /
badepl. på neset

80.000,

Innleid
+ egne
folk

2

2014

Kvernhusvannet

7

Grusing av sti

120.000,

Egne
folk

1

201318

Ny rasteplass,
heve plenen

110.000,

5

2015

Kvernhushytta

Innleid

Hellersøya,
Langenes

8

Rep brygge

160.000,

Egne
folk

4

2016

Uvår

9

Rep brygger

200.000,

Innleid

6

2018

Rydding+sti

70.000,

Egne

6

2016

Reparasjon av
eksist. toaletter

200.000,

Egne

5

2015

2

201318

60.000,

Egne/
innleid

Skjærgårdsparken
generelt

10

Landskapspleie
Total kostnad

4.025.000
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Investeringer i perioden 201 2 – 201 8.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

945.000,

710.000,

640.000,

670.000,

530.000,

430.000,

Sum totalt kr. 4.025.000,
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Oversikt over samtlige sikra arealer i skjærgårdsparken.
1. U v å r
2. I n d r H
eellersøy
3. Ytre Hellersøy
4. I n d r K
ejeøya
5. Kapelløya
6. H e l g ø y a
7. B r a n e s e t
8. G e i t e t a n g e n
9. B o r ø y a
10. H u n s ø y a
11. Østre Kuholmen
12. Songvår
13. Østre Grønningen
14. Vestre Grønningen
15. Ravnøy
16. Nordre Vassøy
17. Søndre Vassøy
18. Ellings,Bukkh. M.fl.
19. Geider,Lang,Havnøy m.fl.
20. N i g l u s
21. T o r v e s a n d e n
22. Langøy (Langenes)
23. Langøy (ved NyHellesund)
24. S k a r v ø y
25. Høllebakken, Høllesanden
26. K v e r n h u s v a n n e t
27. H e r ø y a
28. T j a m s ø y a
29. H e l l e v i k a
30. L a n g v i k a
31. Mågeskjær
32. Hellersøyholmen, Netth.
33. Torøya
35. Skiftningsh.(Koseviga)
36. Stensundholmen
37. Kalholmen
38. Slangeholmen m/Lauholmen
39. P r e s t h o l m e n
40. Lindholmen
41. Hellersøya (Trysnes)
42. Sådøya
4 3 .G j e v e
4 4 .R i v e n e s
45. Maurholmen

654,5
130
175
50
90
432
50
30
11
140
32
37
28,3
36,7
65
93+78
95
63
89
4
10
86
130
115
13 + 9
17+88
266
210
275
30
14
10
59,2
11
15
55
26
20
25
74,2
5
46
64
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Sikra arealer i skjærgårdsparken

S k j æ r g å r d s p a r k*
Staten
*
Skjærgårdspark
Kommunal
Skjærgårdspark
**
Staten
*
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Staten/Skjærgårdsp.
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Staten
Kommunal
Kommunal
Staten
Staten
Staten
Kommunal
K o m m . / S k j æ r g å *r d s p .
Staten
Staten
Staten
Staten
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
*
Kommunal
Skjærgårdspark
S k j æ r g å r d s p a r k*
Skjærgårdspark

4700 dekar

*Område merket med stjerne er de områdene hvor det er foreslått
tiltak i handlingsplanen for 2012 2018.
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Kapelløya, Ny Hellesund
fra Verftet

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS nummer
naturbase.no

Sikrings
form
Erverv
Avtale

Sikret
år

Areal
(da)

Grunneier
Stat

Forvaltning
og drift
Skjærgårds
tjenesten

Nærområde?
Regionalt
Nasjonalt

Kommune/
frilusftsråd
Privat

Kommentarer

Kapelløya er en av øyene i NyHe llesund. Området som omtales her er arealet
vestover fra friarealet ved Olavsundet og vestover til Verftet. Området er i
privat eie. Planen for området er å anlegge en sti og hvor stat en inngår avtale
med grunneier om rett til å ha stien liggende i fremtiden

7

Naturgrunnlag

forklaring

beskrivelse

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Denne delen av øya er naturen mer dramatisk med trange og
dype tverrgående daler/sprekke r retning sydnord. Øya har
jevnt over lite skog pga fattig jordsmonn og at den ligger
forholdsvis værutsatt til. Mest furu og noe eik. En del gamle
frukttrær.
Del av øya ligger i landskap svernområdet OkseRyvingen

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Denne delen av øya har dramatisk natur med dype og trange
kløfter som går nordsyd. Inne i mellom finner en små flekker
med jord som har vært dyrket i tidligere tider. Fortsatt kan en
se rester av gamle frukttrær. På nordsiden finner en øyas
bebyggelse. På sydsiden flotte svaberg.

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Langs nordsiden av øya mot sundet, er den gamle bebyggelsen
samlet. Hele dette området er privat.

Adkomst/kom
munikasjon

Adkomst til
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Ved Verftet (kafè, restaurant og utleieleiligheter) er det mulig
å legge til ved gjestebrygga. Rutebåten går flere dager daglig
til Verftet.

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
området egner seg
for

Turgåing

Syklin g

Bading

Klatrin g

Båtutfart

Fiske

Lek, rekreas jon

Teltin g

annet: Kafè og restaurantbesøk på Verftet

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings
tiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Ingen på dennes delen av øya som skjærgårdstjenesten
ansvaret for.

har

Annet

Andre relevante
forhold

På det gamle skipsverftet ”Verftet”er det nå kommet
gjestgiveri, kafè og restaurant. I tillegg gjestebrygger og
offentlig toalett. Turstien vil være et viktig bidrag til å åpn e
opp området for allmennheten og gjøre det mulig for båtfolket
å komme fra Olavsundet og over til ”Verftet”.
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2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennom
føres år

Kostnad

Tursti mellom
Verftet og
Olavsundet.

Bygges en enkel sti uten de
store inngrep. Der hvor stien
følger dalsøkk, ryddes
nødvendig vegetasjon. Et par
små arealer som har vært
dyrket, synliggjøres. Der
grunnen er bløt legges
plankedekke. De største
inngrepene blir 2 stk
hengebruer 56 m spenn,
plankedekke over bløt grunn
og smijernsrekkverk enkelte
bratte steder.

Ingeniørvesenet

2013

Kr.945.000,

Total kostnad

Merk: 50% blir finansiert
ved spillemidler!

Kr.945.000,

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Stien vil på flere måter ha stor betydning for allmennhetens br uk av øya og området:
Verftsområdet vil oppleves mindr e privat når dette blir et natu rlig utgangspunkt for stien samtidig som
det kommer et offentlig toalett og gjestebrygger her.
Stien vil åpne opp for fantastisk området inne på Kapelløya som til nå har vært ufremkommelig for
turgåere. Videre er det et ønske om senere å bygge opp igjen de n knøttlille loshytta på toppen av
Kapelløya, med samme st ørrelse som den gang, men kanskje med en kunstners uttryksform.
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Fotografier

Øverst: Plassering av 2 stk plan lagte bruer mello m Verftet og Olavsundet. Bruspenn ca 6,5 m.
Nederst: Ytre Lydersbukta med skulpturen ”Innadvent stranding” midt på bildet til høyre. Eksisterende
stier som sees på bildet, blir en del av den nye turstien.
10

Årossanden

.

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
20/
160

FS nummer
naturbase.no

Sikrings
form
Erverv

Sikret
år
2003

Areal
(da)
10,154

Grunneier
Staten

Forvaltning
og drift
Skjærgårdstje
nesten

Nærområde?
Nærområde
Regionalt
område.

Kommentarer

11

forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Sandstrand. Innløst grunn er kun en stripe på 3 m. Stien blir
liggende i sonen mellom stranda og gre ssvegetasjonen.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Ingen direkte i tilknytning til stien.

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Ingen

Adkomst/kom
munikasjon

Adkomst til
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Lett tilgjengelig med buss, bil, sykkel

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
området egner seg
for

Turgåing, bading, lek, sykling, fiske, telting m.v.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings
tiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Strandstien er laget ferdig på strekningen fra Årosveien, langs
Søgneelva til midt på Årossanden. Planen er nå å fullføre stien
fram til campingplassen og videre til g/sveien langs
Årosveien. En oppnår da å få en sammenhengende rundløype
på ca 1,7 km.

Annet

Andre relevante
forhold

Aktuelt å belyse stien, men at dette ikke finansieres av
skjærgårdsparken.
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Fotografier
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2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennom
føres år

Kostnad

Strandsti etappe 2

Forlenge eksisterende sti fram
til campingen. Legges som et
planketeppe oppå sanden med
bredde 1,8 m. Forankres med
peler i grunnen.

Innleid/skjær
gårdstjenesten

2014

600.000,

Total kostnad

600.000,

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Belysning av stien
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Kapelløya mot Olavsundet

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS nummer
naturbase.no

Sikrings
form
Erverv
Avtale

Sikret
år

Areal
(da)
90

Grunneier
Stat
Skjærgårds
park

Forvaltning
og drift
Skjærgårds
tjensten

Nærområde?
Regionalt og
Nasjonalt
friluftsområde

Kommentarer
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forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Områdebeskrivelse : Kapelløya er den øya i
Søgneskjærgården som er best egnet og mest benyttet til
båtfriluftsliv. Øya har stor kapasitet, lune havner og store
grassarealer ideelle for rasting , telting og arrangementer. Her
finner man også fine sandstrender for lek og bading. Videre er
øya tilrettelagt med brygger, fortøyningsbolter, søppeldunker,
toaletter, griller, sjøbod, bord og benker samt en mindre
scene.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Kapelløya (Kabeløya på gamle sjøkart) ble kalt «Vester Heløe»
frem til 1640. Navneendringen har sammenheng med at det
ble bygd et kapell her som stod frem til 1760. I tilknytning til
kapellet var det kirkegård hvor «strandvaskere», dvs sjøfolk
som drev døde i land etter forlis, fikk sitt siste hvilested.
Kirkegården var i bruk til 1830. På nordsiden av Kapelløya
ligger også «Det kongelige privilegerte gjestgiveri».
Mellom Kapelløya og Helgøya går Olavsundet som etter sagnet
ble dannet da Olav den hellige slo med sverdet sitt mot fjellet
på flukt fra forfølgere.
I Ytre Lydersbukta mot vest, er det plassert en skulptur
”Innadvendt stranding” laget av kunstneren Claus Ørntoft.
Kunstverket var en del av pro sjektet Genius Loci som ble
gjennomført i perioden 20002002 i NyHellesund.
Kunstverket vakte så stor begeistring at det ble mobilisert en
folkeaksjon for å beholde det.
Det er 2 stk offentlig toalett på friarealet mot Olavsundet.
Disse må fornyes i løpet av noen år. Toalettet ved
rutebåtbrygga, bør få universell utforming.

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Adkomst/kom
munikasjon

Adkomst til
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Rutebåten legger turen om Olavsundet i sesongen. Den har
anløp både på Kapelløya og Helgøya.

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
området egner seg
for

Turgåing, bading, båtutfar t, lek, fiske, telting.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings
tiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Det er anlagt 5 stk brygger for båtturistene mot Olavsundet. I
tillegg er det mange muligheter for fortøyning og oppankring.
Friarealet har store gressflater som vedlikeholdes og slåes
regelmessig.

Det er anlagt 5 stk brygger for båtturistene ut mot Olavsundet.
I tillegg er det mange muligheter for fortøyning og
oppankring.
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Annet

Andre relevante
forhold

Som en del av Genius Loci prosjektet 20002002, ble
arkitekten Sverre Fehn invite rt til å tegne et kapell på
Kapelløya. Det har vært stort engasjement i ettertid for og
imot å realisere kapellet. Saken har ikke vært oppe til
prinsipiell politisk drøfting og avklaring.
Dersom kapellet blir reali sert, må det lages en ny
forvaltningsplan for øya som tar hensyn til de nye
utfordringene som vil komme i kjølvannet av et slikt prosjekt.

2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennom
føres år

Kostnad

Nytt toalett søndre
areal

Bygges et nytt toalett nær kaia
for rutebåten. Anlegges sti med
betongdekke fra brygga fram til
toalett for rullestolbrukere.

Innleid
entreprenør

2015

300.000,

Rehabilitering av
brygger

De 5 bryggene i friområdet på
Kapelløya, ble anlagt rundt
1990 og det er nødvendig med
rehabilitering og utvidelse

Innleid
hjelp samt
egeninnsats

201618

500.000,

Total kostnad

700.000,

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Verftet på Kapelløya er ønsket velkommen av Søgnes politikere og Søgnes befolkning. Verftet trenger
mange medspillere. Verftet, stien over til Olavsundet i et unik t landskap er en svært viktig faktor i denne
sammenheng. Forslaget om kunstnerisk utforming av enkelte eleme nter i trassen, vil være positivt for å
tiltrekke nye brukere av området.
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Fotografier

Kapelløya med Olavsundet i bakgrunnen til venstre.
Blått kryss markerer forslag til plassering av nytt universelt utformet toalett

18

Helgøya, NyHellesund

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
1/36
og 38

FS nummer
naturbase.no

Sikrings
form
Erverv

Sikret
år
1976
1979

Areal
(da)
367 da
+65 da
(Lille
Kalhol
men)

Grunneier
Stat

Forvaltning
og drift
Skjærgårds
tjenesten.

Nærområde?
Nasjonalt
friluftsom
råde

Forsvarshist
orisk
forening

19

forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

En stor øy som er formet som en stor kolle med høyde opp til
55 m. Utløperen mot nord og øst er mer kupert. Mot
Olavsundet er øya bratt, likeså de sørligste partiene. Indre del
har lauvkratt og noe lauvskog bestående av selje, bjørk, osp og
rogn. Øya er frodig med vivend el og villrose på lune steder.
Utsiden er avrundet, og med lyng og grass i sprekker og søkk.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Det er bygd et omfattende vein ett og forsvarsverk fra 2.
verdenskrig som er restaurert og gjort tilgjengelige for
publikum. Øya er blitt kalt ”lille Gibraltar” og det sier litt om
anleggets størrelse. Helgøya er spesielt kjent for sitt fine
bygningsmiljø på nordsiden av øya. Hellevardene på toppen
av øya, er Søgne kommunes kommunevåpen, opprinnelig satt
opp for over 1000 år siden. Det ble fjernet av tyskerne under
siste krig og satt opp igjen i betong etter krigen.

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Bygningsmiljøet på nordsiden av øya er en nasjonalskatt og
ligger utenfor det statlige friluftsområdet. Alle bygningene er i
privat eie.

Adkomst/kom
munikasjon

Adkomst til
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Øya nås best med privatbåt, men i sommermånedene kan en
komme til Helgøya fra Olavsundsiden med rutebåt.

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
området egner seg
for

Turgåing . Besøke forsvarsanlegget fra 2. verdenskrig,

Tilretteleggings
tiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

På østsiden av øya er der en offentlig brygge, 1 stk toalett og
søppeldunker plassert ut i sesongen.

Eksisterende
tilrettelegging

Bading, Båtutfart, Fiske.

På vestsiden inn mot lagunen og Olavsundet er det satt opp 3
stk. brygger, 1 stk toalett og søppeldunker i sesongen. Her er
også ryddet et par sandstrender. Den ene bryggen er reservert
rutebåten. Det er også opparbeid teltplass.
Veisystemet ble i 2010 oppgrade rt til rullestolstandard.

Annet

Andre relevante
forhold

Øya er et satsningsområdet både for kommunen, fylket og
staten. Det må tas høyde for tett oppfølgning m.h.t. drift og
vedlikehold av anleggene som ligger inn under
skjærgårdsparken. Det store veinettet som har universell
utforming er trenger særlig oppfølging og vedlikehold. Det
betyr at det må tilføres ekstra midler hvert år til veianlegget .
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2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennom
føres år

Kostnad

Veianlegget,
utbedring

Veianlegget består av 800 m
med rullestolstandard +
stinett.

Skjærgårds
tjenesten

2017

Kr. 100.000,

Rehabilitere brygger

4 stk brygger er ikke
rehabilitert siden 70 og 80
tallet.

Innleid

2013
2018

Kr. 300.000,

Toalett

Det må bygges et universelt
utformet toalett ved
Tyskerbrygga.

innleid

2017

Kr. 200.000,

Forvaltningsplan for
øya

Øya er viktig i
nasjonalsammenheng og har
så mange spennende
kvaliteter at det bør lages en
forvaltningsplan for selve øya
og Kapelløya mot Olavsundet

Ingvesenet i
smarbeid
med
fylket/staten

2017

Total kostnad

Kr.600.000,

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Oppbygging av en av bygningene som stod her under okkupasjonen. Bygningen kunne benyttes til å ta i
mot skoleklasser i undervisningen.
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Fotografier

Helgøya til høyre med hummerparke n i forgrunnen. Olavsundet i bakgrunnen til venstre.

Hellevarene (Søgne sitt kommunevåpen) på toppen av helgøya.
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Hellersøya, Trysnes

23

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS nummer
naturbase.no

Sikrings
form
Skjærgår
dspark
avtale

Sikret
år

Areal
(da)
74,2

Grunneier
x Privat

Forvaltning
og drift
Skjærgårdstje
nesten

Nærområde?
Ja

Kommentarer

24

Naturgrunnlag

forklaring

beskrivelse

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Områdebeskrivelse : Hellersøya er en del av et større
friluftsområde som ligger i ut løpet av Trysfjorden. Navnet
Hellersøya antyder at det skal være en heller på øya. Denne
ligger i det bratte terrenget på nordvestsiden. Toppen er
relativt flat med høye ste punkt på 33 meter. Mot øst skråner
øya ned mot ei vid og forholdsvis grunn bukt med
mergelbunn. Det er store mengder rullestein i buktene.Med
unntak av de mest værutsatte delene mot sør og vest, er store
deler av øya er dekket av furuskog, lyng og einer.
Øya er den største av holmene i området, og båtlivet er i all
vesentlighet konsentrert i og omkring hovedbukta på østsiden
av øya. Her er det lune opphol dsarealer på land, badestrand
og fiskeplasser ut mot havet. I tillegg er det tilrettelagt med
steinbrygge, toalett, søppeldunker og enkelte
fortøyningsbolter. Herfra er det også grei adkomst opp til
varden på toppen av øya. Øya er mye brukt.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Det står 2 stk steinvarder (seilingsmerker)
punktet av øya, 33 moh.

på det høyeste

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Toalettet som bygget i 1999, er de n eneste bygningen på øya.

Adkomst/kom
munikasjon

Adkomst til
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Øya kan kun nås med egen båt

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
området egner seg
for

Telting, bading, båtutfart, fiske samt et flott utsiktspunkt som
er ryddet for vegetasjon.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings
tiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Området er tilrettelagt med et par steinbrygger, opparbeid
med stedlige rullestein. I tillegg er det et toalett som har
standard utforming som øvrige toalett i skjærgårdsparken
med ubehandlet ospekledning.
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2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennom
føres år

Kostnad

Oppgradere
steinbrygge

Eksisterende brygge er laget
med stedlige rullestein. Det
bør lages et dekke så brygga
blir mer anvendelig og
funksjonell.

Ingeniørvesenet

2016

100.000,

Fortøyningsbolter

Det bør settes ned noen
fortøyningsbolter nord/øst i
hovedbukta for å øke
kapasiteten i området.

Ingeniørvesent

2016

10.000,

Total kostnad

110.000,

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Hellersøya er den største øya ute nfor Trysnes og den mest egna øya for friluftsaktiviteter i dette
området. Den er derfor et hoveds atsningsområde og det er derfor viktig å gjøre tiltak som kan gjøre det
mer attraktivt for båtfolket å besøke øya. Hovedfokus i et leng re tidsperspektiv bli å bekjempe gjengroing
og åpne opp nye arealer for friluftsaktiviteter. Det kan være aktuelt å sette ut geiter i vinterhalvåret
utenom båtsesongen. For tiden beiter det noe få villsauer.
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Fotografier

Rydding av vegetasjon på Helgøya
Over: Utsiktspunktet

på toppen av øya åpnes opp.

Under: Sitkagran som ble plantet på 60 tallet er et fremmedelement

på øyene.
27

Riveneset

28

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
32/2
32/87

FS nummer
naturbase.no

Sikrings
form
XErverv
x avtale

Sikret
år
2003

Areal
(da)
100 da

Grunneier
Staten
Privat med
skjærgårds
parkavtale

Forvaltning
og drift
Skjærgårds
tjenesten

Nærområde?
Nærområde
og et
regionalt
område

Kommentarer

forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Områdebeskrivelse : Rivenes er ei halvøy som ligger mellom
Høllen og Trysnes i Søgne. Friluftsområdet består av Indre
Rivenes, Mågeholmen, Rivenes holmen og Østre Hummeviga.
Topografien på Rivenes er variert. De indre områdene har
markerte daler og fjell som fler e steder faller bratt ned i sjøen.
I dalene er vegetasjonen svært frodig med store trær og et
mangfold av busker og blomst er. Lenger ute er terrenget
lavere. Her skjærer buktene seg inn i halvøya og deler den
opp, slik at den minner om "tenner på ei rive". Eidene mellom
buktene har nok en gang vært dyrket, og på disse stedene er
det teltingsmuligigheter. Innerst i Vestre Henningskilen finner
er det et våtmarksområde som består av strandeng og
strandsump rundt en liten brakkvannspoll. Området er
gammelt kulturlandskap og jordet kan brukes til lek og
ballspill. På den flate Foreholm en finnes en stor diabasgang.
Den innerste delen av Østre Hummeviga er det opparbeid en
fin sandbukt som er godt egnet for bading og soling. Det
samme gjelder flere andre bukter utover neset.
Friluftsområdet ligger i le for vestlige vinder og er ideelt for
båtliv. Det er en rekke lune bu kter der flere har mergelbunn,
og landingsmuligheter er gode for både store og små båter.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Ute på den store halvøya, finner en kulturmark med gamle
driftsveier, steingjerder og rydningsrøyser
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Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Østre Hummerviga er opparbeid for allmennheten. Her er en
toalettbygning med vannklosett, varmt og kaldtvann samt
dusj på utsiden av bygningen.

Adkomst/kom
munikasjon

Adkomst til
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Foruten med båt, skjer adkomst en til området via fylkesvei
158 (Trysnesveien). På begge sider av Østre Hummervika er
det tilrettelagt med en offentlige parkeringsplasser for biler.
Herfra går adkomsten til området og fra den ytterst
parkeingsplassen går det en opparbeid sti gjennom skogen
helt ut til enden av den store halvøya. Stien er ca 1,8 km lang .

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
området egner seg
for

Fiske, Bading, Båtutfart, Lek og ballspill, Fiske.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings
tiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Rivenest er opparbei d for allmennheten etter en utarbeid
forvaltningsplan. Østre Hummerviga er opparbeid med
sandstrand, brygge, plener, rast eplasser (bord/benk), griller,
universelt utformet toalett, 2 stk parkeringsplasser og
kjørevei helt fram til stranda.

Bygninger

Midt ute på den store halvøya, ligger det et leirsted på gårde n
Rivenes. Bryggene i Rivenesbukta tilhører leirstedet. Alt er i
privat eie (Normisjonen).

Fra Østre Hummerviga er det oppar beid sti helt ut til enden av
neset 1,8 km.

2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennom
føres år

Kostnad

Åpne opp neset syd
for sandstranda

Neset har store potensialer i
forhold til friluftslivet. Ligger
nær inntil hyttefeltet.
Rydding av vegetasjon og
rydde plasser for soling og
rast.

Ingeniørvesenet

2014

80.000,

Total kostnad

80.000,
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Fotografier

Øverst: Den offentlige stranda i Østre Hummerviga. Brygga ligger i bakgrunnen midt på bildet (se båten).
Nedert: Østre Hummerv iga med stranda.
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Kvernhusvannet/tangen

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
28/58
17/4

FS nummer
naturbase.no

17/9

Sikrings
form
Erverv
Erverv

Sikret
år
1977
1977

Skjærgår
dspark

1998

Areal
(da)

Grunneier
Kommunal
Kommunal
Privat med
Skjærgårds
parkavtale

Forvaltning
og drift
Skjærgårds
Tjenesten

Nærområde?
Nærområde

Skjærgårdstje
nesten

Kommentarer

32

Naturgrunnlag

forklaring

beskrivelse

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

De 3 områdene utgjør til sa mmen et unikt område som har
god kontakt med Kvernhus vannet og sjøen utenfor.
Kvernhusvannet er et idyllisk vann med gode
fiskeforekomster. Det er også kjent for et rikt fugleliv og med
sjeldne hekkende arter.
I Kvernhusvika (vaskeplassen ), og nord for Kosevikstranda,
finner en ruinene av de gamle isbuene.
Vegetasjonen rundt vannet er spe siell frodig og rik. Meget rikt
fugleliv.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Av kulturminner kan nevnes ruiner etter 2 stk ishus, og
vaskeplassen som beboerne på øyene og enkelte gårder på
fastlandet benyttet til klesvask fram til 1950tallet.

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Kvernhushytta er en kommuna l hytte som nå speiderne i
Søgne benytter og vedlikeholder.

Adkomst/kom
munikasjon

Adkomst til
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Sentral beliggenhet med nær avs tand til større boligområder
og Langenes skole.

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
området egner seg
for

Turgåing, bading, båtutfar t, lek, rekreasjon, fiske

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings
tiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

3,3 km sti som ble oppgrader t i 2010 for rullestol. Ved den
kommunale hytta er det bygd un iverselt utformet toalett,
grillsted, sjøbu med overnattingsmuligheter for kystleden,
brygge og strand. I tillegg er det toalett på ”vaskeplassen” og
fortøyningsmuligheter.
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2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennom
føres år

Kostnad

Grusing av turvei

Turveien trengs hvert år
tilføring av grus for å
opprettholde
rullestolstandard.

Skjærgårdstjenesten

2013 16

Kr. 120.000,

Heve og drenere
grøntarealet ved
stranden

”Plenen” mellom stranda
og hytta må tilføres masse
for bedre å kunne benyttes
stedet til soling og rasting.

Innleid
entreprenørhjelp

2015

Kr. 80.000,

Rasteplass

Opparbeide rasteplass,
samlingsplass med bål og
grillsted, bord og benker

2015

Kr. 30.000,

Total kostnad

Kr.230.000,
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Fotografier

Kvernhushytta med Kvernh usløypa i forgrunnen.

Kvernhusløypa
35

Hellersøya, Langenes

.
Indre Hellersøy med Ytre Hellersøy i bakgrunnen. Se oversiktska rt side 3. Store deler av øya ble ryddet for
vegetasjon vinteren/våren 2012. Kasjmirgeitene er nå satt til å holde gjengroingen i sjakk i årene som
kommer. Øya fremstår etter ryddi ngen som en åpen og innbydende øy, godt egnet for friluftsliv.

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
17/2

FS nummer
naturbase.no

Kommentarer

Sikrings
form
Innkjøpt

Sikret
år
1967

Areal
(da)
150

Grunneier
Staten

Forvaltning
og drift
Skjærgårds
Tjenesten

Nærområde?
Nærområde
og for
båtturister
langs kysten
generelt

Øya ligger øst for NyHellesund, ytterst i Kusevika ved Langene s og danner
sammen med Ytre Hellersøy a øygruppa Hellersøya.

36

Naturgrunnlag

forklaring

beskrivelse

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Den nordlige delen har ganske tett vegetasjon med bar og
lauvtrær og grassletter. Området ligger skjermet og lunt, og
bærer preg av at det har vært fast bosetning her (huset ble
senere flyttet til Helgøya i NyHellesund).
Den sydlige delen av øya er mer værutsatt og her er kun
enkelte deformerte furutrær. Mye einer, lite lyng, men ganske
rikt på blomster.
Søndre del har en interessant geologi, med en godt synlig
diabasgang.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Ruinene og kulturlandskapet fra tidligere bosetning er enda
godt bevart, og gjør området interessant på mange måter.
Viktig at disse synliggjøres best mulig.

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Ingen . Toalettet som var satt opp av skjærgårdstjenesten ble
tent på av en ungdomsgjeng. Toalettet er ikke satt opp igjen.
Det står igjen grunnmurer til 34 bygninger fra et gårdsbruk
som er revet for mange år siden.
Det er en privat hytte på øya.

Adkomst/kom
munikasjon

Adkomst til
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Det er kun mulig å komme til øya med privat båt.

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
området egner seg
for

Både nordre og søndre del av øya er svært godt egnet til
friluftsformål. Den nordre delen har god plass og egner seg
godt til utflukter for større lag og foreninger. Lun havn.
Søndre del har ei fin lun bukt, ei lita grasslette, og området har
god kontakt med sjøen i motset ning til den nordre delen.
Området egner seg best til utflu ktsted for familier og har ikke
så stor kapasitet.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings
tiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Den nordre delen av øya er tilre ttelagt med brygge. I tillegg er
det ryddet en god del vegetasjon slik at det er mulig å telte i
området hvor den gamle bebyggelse stod. Det er satt ut
Kashmirgeit og villsau på øya for å holde nede vegetasjonen.
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Annet

Andre relevante
forhold

Landskapsvernforvalteren eng asjerte (i samarbeid med
skjærgårdstjenesten) vintere n/våren 2012, en person til å
hogge og rydde vegetasjon på de sentrale delene av øya. I
forbindelse med dette arbeidet er flere interessante
kulturminner blitt avdekket. Viktig at dette arbeidet
fortsetter. En stitracè rundt øya er ryddet og skal merkes.

2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

1

Bolter og enkel
brygge

2

Rehabilitere brygge

Utføres av/
Ansvar

Gjennom
føres år

Kostnad

Nordre del av øya er åpnet opp
og ryddet. Opparbeide enkle
fortøyningsmuligheter.

2016

70.000,

Brygga er gammel og slitt. Sikre
fundamenteringen og lage nytt
dekke.

2016

110.000,

Total kostnad

160.000,

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
I forbindelse med ryddearbeiden e som utføres nå våren 2012. er det kommet inn forslag fra private
aktører om å bygge opp igjen et av uthusene som tilhørte gårdsb ruket som en gang stod her. Forslaget
legger opp til at et slikt prosjekt i hovedsak finansieres av eksterne. Det vil kun være aktuelt med et
mindre tilskudd fra Skjærgår dsparken, f.eks . kr. 50.000.
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Fotografier

Over: Resultatet etter vegetasj onsrydding på Indre Hellersøy, Langenes
Under: Kasjmirgeiter på Indre Hellersøy
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Uvår

40

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS
nummer
naturbase.
no

1879, 11,
16, 17, 18,
19, 20, 35,
47, 60,
333, 391,
392

Sikrings
form

Sikret
år

Areal
(da)

Grunneier

Forvaltning
og drift

Nærområde?

Skjærgård
spark

1997

654,5

Stat og
skjærgårds
parkavtale

Skjærgårds
tjenesten

Nei

Kommentarer

forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Øyene og holmene har svært lite trevegetasjon og med
avrundet topografi. Øyene ligger langt ut e i skjærgården der
vegetasjonen vokser i tepper og består bl.a. av røsslyng, einer ,
grass, krekling og myrull. Landskapet er åpent og frodig.
Terrenget varierer mellom slette r, skrenter, myrer og bakker.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Bygninger

Nevn evt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Bebyggelsen i Uvårkilen er små buer/hytter, en for hvert
gårdsbruk. Disse ble benyttet i forbindelse med fiske, i
hovedsak laksefiske og hummerfiske.

Adkomst/kom
munikasjon

Adkomst til
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Det er kun mulig å komme med egen båt til Øykomplekset.

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
området egner seg
for

Turgåing, bading, båtutfart, fiske og telting

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggings
tiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Det er anlagt 3 stk brygger i Uvårkilen. I tillegg et toalett og i
sesongen er det satt ut søppeldunker på samtlige brygger.
Tilretteleggingen er konsentrert om et lite område i selve
kilen. Utenom det er det ikke utført noen tilrettelegging.
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Annet

Andre relevante
forhold

Det har i mange år vært satt ut villsauer på selve hovedøya i
Uvår. Sauebøndene har dreve aktivt landskapspleie, bl.a ved
brenning av lyng. Dette er et viktig arbeid som
skjærgårdsparken og landskap svernforvalteren ønsker å
støtte i fortsettelsen.

2. Behov for tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjenno
m
føres år

Kostnad

Fornying av
brygger

Bryggene er fra 1980tallet
og trenger å bli utbedret
på litt sikt.

Skjærgårdstjenesten
og ved innleid hjelp.

2018

Kr. 200.000,

Landskapspleie

Det er viktig å vedlike
holde kystlyngheiene ved
regelmessig brenning og
rydding av vegetasjon.

Skjærgårdstjenesten
og sauebønner.

2016

Kr. 50.000,

Rydding og skilting
av sti varden

Tett lyng og
einervegetasjon gjør det
vanskelig å ta seg fram i
terrenget. Ønskelig å rydde
en tracè fram til varden på
Ramsdalsheia, og skilte
denne.

Innleid hjelp

2016

Kr. 20.000,

Total kostnad

Kr. 270.000,
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Fotografier

Uvårkilen mot syd. Røsslyng og einer er de dominerende plantene i området.

Uvår fra varden på Ramsdalsheia, sett mot Songvår. I forgrunnen sees Uvårkilen med de kommunale
bryggene og toalettet.
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