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Statsbudsjettet kap 1427 post 30 - Sikring av Paradisbukta gnr 12
bnr 11 i Søgne kommune som statlig friluftslivsområde for
allmennheten
Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til Vest-Agder fylkeskommunes soknad av
5.2.2013 vedrørende statlig medvirkning til sikring av Paradisbukta i Sogne kommune som
friluftslivsområde for allmennheten. Vi viscr samtidig til Vest-Agders fylkeskommunes
uttalelse i brev av 9.4.2013 som stotter soknaden.
Sikring av Paradisbukta tilfredsstiller de kriterienc som er satt for tildelina av statlige midler.
Som Vest-Agder fylkeskommune påpeker, ligger området i tilknytning til en allerede sikret
eiendom i Paradishukta, og det er onskefig å utvide dette området. Det tilstøtende området
som allerede er sikret, inngår i friluftsparken i Søgne —et område som cr et av de viktigste
friluftsområdenc i strandsonen i Kristiansandregionen. Omsokt området benyttes svært
intensivt om sommeren til badina, soling, fiske med mer og det er behov for okt
tilrettelegging.
Kommunen søker om inntil 50 % statlig medvirkning til grunnerverv, totalt kr 2 500 000,-.
Området er på 15,8 dekar o2 er regulert til friområde. Det står en hytte og utedo på
eiendommen som planlegaes revet i lopet av sommeren 2013. Videre hefter det en tinglyst
strandrett på deler av området.
DN er enig med Vest-Aader fylkeskommune, og mcner at sikring her vil være positivt og
viktig for allmennhetens mulighet til å utove
DN gir med dette tilsagn om inntil kr 2 500 000,- inklusive omkostninger til sikring av
ovennevnte areal til friluftslivsområde for allmennheten. Tfisaanet dekker 50 % av
kostnadene ved sikringen, som omsøkt, da Paradisbukta får lokal betydnina som
friluftslivsområde. Hjemmelshaver etter gjennomfort sikring blir Vest-Agder fylkeskomrnunc.

Besøksadresse:Telefon:
Brattørkaia 1573
Postadresse:Telefaks:
Postboks 5672 Sluppen73
N-7485 Trondheim

58 05 00

Videokonf:
73 90 51 40

Internett:Saksbehandler:
www.dirnat.noElisabeth
E post:Telefon:
Postmottak@dirnat.no46

Mo Berg

-

58 05 01

47 16 82

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Vilkår for tilsaon:
Den tinglyste strandretten på eiendommen må slettes, da DN har erfaring med at slike
rettigheter kan hindre bruken av eiendommen til friluftslivsformål.
Midt-Agder friluftsråd må bekrefte at de påtar seg det formelle ansvaret for drift og
tilsyn av friluftslivsområde.
Oppgjør kan foretas når vi har mottatt følgende:
Kopi av tinglyst skjøte
Panteattest som viser at ciendommen er fri for heftelser som kan hindre eller
vanskeliggjøre utnyttelse av eiendommen til friluftslivsformål
Matrikkelbrev eller tinglyst attest for oppmålingsforretning

etter matrikkelloven

Grensene for området levert på digital form (for eksempel etter oppmåling eller
digitaliscring fra best tilgjengelig grunnlagskart), i standard kartformat (SOSI).
Tinglyst erklæring om at eiendommen ikke kan nyttes til annet enn friluftslivsformål
uten samtykke fra staten v/Direktoratet for naturforvaltning (kan tas inn i skjøtets felt
6 "Særskilte avtaler"). NB! Fra 1.7.2013 fusjonerer DN til Miljødirektoratet, med nytt
orgaMsasjonsnummer 999 601 391.
En enkel forvaltningsplan som viser planlagte tilretteleggingstiltak i området. Mal for
forvaltningsplan er lagt ut på DNs nettside: www.dirnat.no'friluftslissomraderlforvaltningi.
Dersom det er ønskelig mcd produksjonsstotte til informasjonstavle, må det leveres
bilde eller pdf som viser at informasjonstavla er utformet i tråd med graflsk profll for
statlig sikrede friluftslivsområde. Les mer om dette nedenfor.

Vi gjør oppmerksom på at tilsagnet vil bli trukket tilbake hvis saken ikke er avsluttet innen
1.7.2015, og at DN og/eller Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av om midlene er benyttet i
samsvar med forutsetningene.
Tilsagn om midler til informasjonstavle
Informasjon er et viktig tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftslivsområder. For at flere
av områder skal bli tilrettelagt med informasjonstavler, samt for å sikre at informasjonen om
statlig sikrede områder får et enhetlig og gjenkjennelig uttrykk, har DN utviklet en egen
graflsk profil for disse områdene.
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I tilknytning til nye sikringstilsagn i 2013, tilbyr DN en produksjonsstøtte på inntil kr 10 000.til informasjonstavle der ovennevnte grafiske profil benyttes. Det gjelder enten det er staten,
kommunen eller friluftsrad som blir grunneierkettighetshaver.
For utbetaling av dette tilsagnet, må print/pdf av informasjonstavla sendes DN samtidig med
øvrig påkrevd dokumentasjon (skjøte, sosi-fil osv). Malcr, retningslinjer og
kontaktopplysninger finnes på DNs profilbank:
Brukernavn: Dimat09. Passord: Dent2000
httpihrofilbank.dimat.no/friluftslivsomraader/

Veiledning
DNs nettsider om sikring og DN-håndbok nr. 30-2011 "Forvaltning av statlig sikrede
friluftslivsområder" viser kommunens ansvar ved sikring av områder ved hjelp av statlig
medvirkning, samt ansvar i forhold til drift og tilsyn av disse friluftslivsområdenc. Det er en
forutsetning for tilsagnet at kommunen tar på seg dette ansvaret.
DN fbrutsetter at eventuell opparbeiding skjer på en naturvennlig måte, jf prinsipper og råd
omtalt i DN-håndbok nr. 27-2006 "Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv". Handboka
finnes kun i nettversjon og er publisert på DNs nettsider (www.dirnat.no). Videre forutsettes
at naturens mangfold forvaltes i henhold til naturmangfoldlovens (NML) formål,
forvaltningsmål, prinsipper og aktsomhetsplikt, jf NML kap 1 og 2.
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