Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

145
2012/2187 -29885/2012
Dag Arntsen
21.09.2012

Saksframlegg
Forvaltningsplan for skjærgårdsparken
Utv.saksnr
113/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
17.10.2012

95/12

Kommunestyret

15.11.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1 Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018
vedtas.
2 Egenandel vurderes i forbindelse med økonomiplanen 2013 – 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013
– 2018 vedtas.
2. Egenandel vurderes i forbindelse med økonomiplanen 2013 – 2016.
Repr. Løchen (H) fremmet alternativt forslag til nytt pkt 2:
2. Stien i Ny-Hellesund må finansieres med private eller statlige midler. Kommunen vil
ikke stille med tilskudd kr 300.000,-.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt 1: Enstemmig vedtatt.
2. Repr. Løchen (H)’s forslag til pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Ingen stemmer for rådmannens
innstilling pkt. 2 ble avgitt.
Formannskapets innstilling er etter dette slik:

Innstilling:
1 Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018
vedtas
2 Stien i Ny-Hellesund må finansieres med private eller statlige midler. Kommunen vil
ikke stille med tilskudd kr 300.000,-.

Bakgrunn for saken:
Forslag til forvaltningsplan med handlingsprogram for 2013 – 2018 for Skjærgårdsparken
ligger vedlagt. Saken har tidligere vært lagt fram for formannskapet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2012
Behandling:
Saken ble utsatt i møte i formannskapet 29.08.12 for habilitetsvurdering av saksbehandler og
rådmann. Vurdering fra kommunens jurist er vedlagt saken. Juristens vurdering er at
saksbehandler og rådmann er habile.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018 vedtas.
Ordfører Severinsen (H) fremmet forslag:
Saken utsettes for en ekstern juridisk vurdering av habilitet til saksbehandler.
Votering:
Ordføreren sitt utsettelsesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme (KRF).
Rådmannens forslag til vedtak ble derfor ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes for en ekstern juridisk vurdering av habilitet til saksbehandler.
Saksutredning:
Forholdet om habilitet har vært til ekstern juridisk vurdering der det konkluderes med at
saksbehandler er inhabil i denne saken, jfr vedlagte brev. Saken legges fram av ny
saksbehandler.
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 alle utgiftene til anlegg; brygger, toaletter, stier med mer i
skjærgårdsparken. Staten signaliserer at den fortsatt vil dekke alle 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.
Skjærgårdsparken i Søgne og Mandal ble åpnet i juli-98. Den første forvaltningsplanen ble
vedtatt av kommunestyret i 2000. I perioden som har gått fra planen ble vedtatt og fram til i
dag, er parken gradvis blitt tilrettelagt i henhold til handlingsplanen i forvaltningsplanen. All
tilrettelegging og anlegg er bekostet av staten. Kommunen har stått for planlegging og
byggeledelse. Av anlegg kan nevnes 17 toaletter og 23 bryggeanlegg som skjærgårdstjenesten
har ansvaret 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,
vet vi ikke. Det kan bety at det bør satses på å utvide og forbedre anleggene i de sentrale
områdene framfor å åpne opp nye områder. Forslaget til handlingsplan gjenspeiler dette.
Det har vært en egen sak i formannskapet i vår om gangsti til Tøodden som en del av gangstien
mellom Verftet – Olavssundet. Kommunen har vært i dialog med grunneierne om mulighetene
for å få etablert sti til Tøodden. Grunneierne har meldt tilbake at de ikke ønsker at det skal
opparbeides sti over deres eiendom, jfr vedlagte brev. Hvis det ikke oppnås frivillig avtale med
grunneierne, vil stien til Tøodden bli tatt ut av planen.
Forslag til 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, og 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 og 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 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.

Finansieringen av stien fra Verftet til Olavsundet.
De statlige retningslinjene om at statlige midlene som formidles av fylkeskommunen, ikke skal
dekke mer enn 50% av kostnadene for kommunale prosjekter, betyr at gangstien som
planlegges mellom Verftet og Olavssundet også må ha lokal finansiering; kommunen eller
private. Denne forutsetningen var ikke med i de opprinnelige planene for finansiering av stien.
Opprinnelig var stien kalkulert slik:
Spillemidler
Statlige friluftsmidler formidla av fylkeskommunen

472.500 kr
300.000 kr

Egeninnsats Søgne kommune
Sum

172.500 kr
945.000 kr

Fylkeskommunen har under behandling sak om finansiering av offentlig toalett (på
Verftstomta) og turvei fra Verftet til Olavssundet. Saken har vært behandlet i hovedutvalget for
samferdsel, areal og miljø 22.08.12, saksframlegg og vedtak i vedlegg. Saken var også oppe i
fylkesutvalget 28.08.12 der saken ble utsatt i påvente av behandlingen i verneområdestyret for
landskapsvernområdet. Verneområdestyret har utsatt behandlingen av saken i påvente av
kommunal behandling av forvaltningsplanen for Skjærgårdsparken i Søgne.
Nytt forslag til finansiering av stien:
Spillemidler
Tilskudd fra Søgne kommune
Egeninnsats Søgne kommune
Sum

472.500 kr
300.000 kr
172.500 kr
945.000 kr

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:
Kommunal bevilgning til gangstien fra Verftet til Olavssundet vurderes i forbindelse med
økonomiplanen 2013 - 2016.
Vedlegg
1 Saksprotokoll - Finansiering av turvei i Ny-Hellesund
2 Saksprotokoll - Finansiering av offentlig toalett og turvei i Ny-Hellesund
3 Finanisering av offentlig toalett og turvei i Ny-Hellesund
4 Spørsmål om habilitet - Arnfinn Håverstad
5 Uttalelse om forslag til gangsti Ny-Hellesund
6 Gangsti Verftet - Olavssundet - Tøodden
7 Forvaltningsplan for Skjærgårdsparken med handlingsplan 2013 2018

Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

11/01136
Bård Andreas Lassen

Behandlet av
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2 Fylkesutvalget

Møtedato
22.08.2012
28.08.2012

Saknr
69/12
86/12

SAKSPROTOKOLL
Finansiering av turvei i Ny-Hellesund

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte 22.08.2012
sak 69/12
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune gir Verftet tilsagn om tilskudd på inntil 300 000 kroner
eks. mva. til etablering av offentlig toalett på verftstomta. Tilskuddet gis under følgende
forutsetninger:
a) Det skal etableres en tursti av høy kvalitet med tanke på trasevalg og
utforming fra Verftstomta til Olavsundet.
b) Trase for tursti kan sikres som statlig sikret friluftsområde
c) Turstien skal kobles til verftsområdet ved uteområdet ved den gamle slippen
d) Allmennheten kan ferdes over verftsområdet til stiens påkobling ved den
gamle slippen
e) Verftet tar ansvar for drift og vedlikehold av toalettet i 20 år.
f) Toalettet skal være fritt tilgjengelig for allmennheten, tilstrekkelig merket og
åpent hele sommersesongen fra 1. juni - 1. september.
g) Toalettet skal ha universell utforming.
h) Det kan stilles vilkår for eventuell tilbakebetaling av tilskudd ved f.eks. endring
av driftsform, omdisponering av arealer og/bygningsmasse eller brudd på
avtale knyttet til drift og åpningstider (dette må spesifiseres nærmere i avtale).
i) Eventuelle andre vilkår som synes hensiktsmessig for i ivareta
fylkeskommunens og allmennhetens interesser.
j) Tilskuddet gis som tilsagn som utbetales når stien er etablert.
Tilskuddet innarbeides i budsjettet for 2013 under Næring- og energiseksjonens
ansvarsområde 41027 "Infrastruktur/lokale fortrinn".

Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med Verftet knyttet til finansiering og drift
av toalettet, samt vilkår for tildeling av tilskuddet.
2. Vest-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til å benytte våre tilskuddordninger til å
få etablert turstien mellom Verftet og Olavsundet. Det skal jobbes for at stien og
tilhørende broer finansieres ved hjelp av både fylkeskommunale, private og kommunale
bidrag.
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

11/01136
Bård Andreas Lassen

Behandlet av
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2 Fylkesutvalget

Møtedato
22.08.2012
28.08.2012

Saknr
69/12
86/12

SAKSPROTOKOLL
Finansiering av offentlig toalett og turvei i Ny-Hellesund

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 28.08.2012 sak 86/12
Møtebehandling
Representanten Runden (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av behandling i verneområdestyret.
Votering
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 7 stemmer. 4 (3 H, 1 FrP) stemte mot.
Vedtak
Saken utsettes i påvente av behandling i verneområdestyret.

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

11/01136-12
Bård Andreas Lassen

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
22.08.2012

Fylkesutvalget

28.08.2012

FINANSIERING AV OFFENTLIG TOALETT OG TURVEI I NYHELLESUND
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Vest-Agder fylkeskommune gir Verftet tilsagn om tilskudd på inntil 300 000 kroner eks.
mva. til etablering av offentlig toalett på verftstomta. Tilskuddet gis under følgende
forutsetninger:
a) Det skal etableres en tursti av høy kvalitet med tanke på trasevalg og utforming
fra Verftstomta til Olavsundet.
b) Trase for tursti kan sikres som statlig sikret friluftsområde
c) Turstien skal kobles til verftsområdet ved uteområdet ved den gamle slippen
d) Allmennheten kan ferdes over verftsområdet til stiens påkobling ved den gamle
slippen
e) Verftet tar ansvar for drift og vedlikehold av toalettet i 20 år.
f) Toalettet skal være fritt tilgjengelig for allmennheten, tilstrekkelig merket og åpent
hele sommersesongen fra 1. juni - 1. september.
g) Toalettet skal ha universell utforming.
h) Det kan stilles vilkår for eventuell tilbakebetaling av tilskudd ved f.eks. endring av
driftsform, omdisponering av arealer og/bygningsmasse eller brudd på avtale
knyttet til drift og åpningstider (dette må spesifiseres nærmere i avtale).
i) Eventuelle andre vilkår som synes hensiktsmessig for i ivareta fylkeskommunens
og allmennhetens interesser.
j) Tilskuddet gis som tilsagn som utbetales når stien er etablert.
Tilskuddet innarbeides i budsjettet for 2013 under Næring- og energiseksjonens
ansvarsområde 41027 "Infrastruktur/lokale fortrinn".
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med Verftet knyttet til finansiering og drift av
toalettet, samt vilkår for tildeling av tilskuddet.
2. Vest-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til å benytte våre tilskuddordninger til å få
etablert turstien mellom Verftet og Olavsundet. Det skal jobbes for at stien og tilhørende
broer finansieres ved hjelp av både fylkeskommunale, private og kommunale bidrag.
Vedlegg:
Kart over området og aktuelle turstitraseer

1

Bakgrunn for saken
Gjestgiveriet "Verftet" har nylig åpnet i Ny-Hellesund i Søgne. Anlegget består av ca.
20 ferieleiligheter, restauranten Bølgen&Moi, kurs- og selskapslokaler m.m.
Ferieleilighetene er private, men skal stilles til disposisjon for utleie 9 av 12 måneder i
året.
På grunn av bevaringsverdier knyttet til kulturmiljø i området, var det i forbindelse
med byggesøknaden en omfattende prosess knyttet til utforming av anlegget. VestAgder fylkeskommune v/fylkeskonservatoren deltok aktivt i dette arbeidet, og i løpet
av prosessen ble det fra fylkeskommunens side spilt inn at det kunne være ønskelig
med et offentlig toalett ved Verftet. Begrunnelsen for dette var blant annet at man
ønsket å legge til rette for allmennheten i dette området, et område som har store
opplevelseskvaliteter knyttet til landskap, kulturmiljø, friluftsliv m.m. Videre
signaliserte fylkeskommunen at det kunne være aktuelt gi tilskudd for å få etablert et
slikt toalett. Forutsetningen for dette var at det også ble etablert en tursti som knyttet
Verftet sammen med Olavsundet, et av de mest besøkte friluftsområdene i
Søgneskjærgården. Eierne av "Verftet" har vært positiv til dette, men finansiering av
toalettet og tursti, samt valg av trase og utforming av tursti er foreløpig uavklart.
Finansiering av toalettet er en sak mellom fylkeskommunen og Verftet. Søgne
kommune er imidlertid prosjektleder for turstien. Grunnen til dette er at kommunen for
tiden utarbeider en forvaltningsplan for friluftsområdet hvor turstien er tiltenkt. Det er
derfor naturlig at kommunen ser dette tiltaket i sammenheng med andre tiltak
kommunen planlegger i området.
Formannskapet i Søgne gjorde i møte 24. mai 2012 en prinsippbehandling av tursti
mellom Verftet og Olavsundet. Det ble da gjort følgende vedtak:
"Formannskapet er positiv til at det planlegges gangsti fra verftstomta i Ny-Hellesund
til Olavsundet og at prosjektet innarbeides i tiltaksplanen for Skjærgårdsparken.
Før trase bestemmes, anmoder formannskapet administrasjonen å vurdere et
alternativ som fører stien frem til Tøodden. Denne traseen antas å gi bedre
tilgjengelighet og opplevelsestilbud.
I den utstrekning stien går over private eiendommer, søkes tillatelse til dette ved
forhandlinger."

Saksopplysninger
Vest-Agder fylkeskommune har jobbet aktivt for å legge til rette for allmennheten ved
Verftet og i områdene omkring. Etablering av tursti og offentlig toalett er en sentral
del av dette. Fylkeskommunen har gjennomført flere møter med Søgne kommune og
eierne av Verftet for å se om det er grunnlag for om å inngå en avtale knyttet til
gjennomføring av tiltakene.
Toalett
Under forutsetning av offentlig finansiering har Verftet vært positiv til bygging av
offentlig toalett på sin eiendom. I sine samtaler med Verftet har imidlertid Vest-Agder
fylkeskommune lagt til grunn at et offentlig toalett får liknende standard, utforming og
tilsyn som andre offentlige toaletter i skjærgården. Dette innebærer enkel standard,
og at toalettet driftes av Skjærgårdstjenesten. Erfaringsmessig koster et slikt toalett

2

rundt 150 000-300 000 kr. eks. mva. Verftet ønsker imidlertid at toalettet, som de skal
eie og som vil bli liggende på deres eiendom, også skal kunne benyttes i forbindelse
med restaurantvirksomheten. Verftet ønsker derfor en høy standard når det gjelder
utforming og drift. I tillegg ønsker de å benytte deler av toalettbygget til tekniske
anlegg knyttet til Verftet. Prisoverslaget på et toalett i henhold til Verftets ønsker er
på ca. 790 000 kr. eks. mva.
Med bakgrunn i dette må det avklares en kostnadsfordeling mellom Verftet og VestAgder fylkeskommune. Med tanke på at Verftet etter planen skal eie toalettet, må det
også lages en avtale som blant annet sikrer allmennhetens tilgang, drift og
vedlikehold i et langsiktig perspektiv. Til opplysning er toalettet under oppføring, uten
at utforming, standard og finansiering er avklart med fylkeskommunen.

Figur 1 Bildene viser toalettet som er under oppføring på verftstomta

Tursti
I samarbeid med Søgne kommune og Verftet har man sett på ulike traseer for turvei
over Kapelløya mellom Verftet og Olavsundet. Det er særlig eiendomsforhold og
topografi som avgjør hvor traseen kan ligge. To dype kløfter midt på øya er i dag en
barriere for ferdsel mellom Verftet og Olavsundet, og man har derfor sett på to ulike
alternativer for å sikre fremkommeligheten. "Alternativ 1" og "alternativ 2" (se
kartvedlegg) innebærer å bygge to broer over de aktuelle kløftene, mens "alternativ 1
og 2 uten broer" (se kartvedlegg) innebærer at stien går nedi kløftene. Broalternativet
vil trolig bli vesentlig dyrere enn sistnevnte.
Videre har Verftet v/Per Fronth kommet med ideer om å la de aktuelle broene få en
kunstnerisk utforming, slik at disse kan bli et opplevelseselement og et "landemerke"
i seg selv, og dermed være med å øke opplevelsesverdiene i Ny-Hellesundområdet.
I forbindelse med dette har det blitt diskutert hvorvidt man skal invitere til en
konkurranse hvor utvalgte kunstnere og arkitekter kan komme med sine forslag til
broutforming. Dette vil i tilfelle være et fordyrende element i prosjektet.
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Figur 2 Bilde som viser hvor broene er planlagt. Bildet er tatt fra toppen av Jersens hei mot
nord/nordvest. Foto: Arnfinn Håverstad

Søgne kommune har laget et overslag over kostnader knyttet til turstialternativ 1 som
blant annet innebærer to broer over de ovennevnte kløftene. Dersom man velger
enkle broer uten kunstnerisk utforming, er kostnadene anslått til ca. 685 000 kroner
inkl. moms. Av dette utgjør broene ca. 320 000 kroner inkl. mva. I tillegg til dette
kommer utgifter knyttet til administrasjon, skilting, infotavler og eventuelle uforutsette
kostnader. Kommunen har anslått dette til ca. 260 000 kroner inkl. moms. Samlet
kostnad vil da være på 945 000 kroner inkl. moms.
Dersom broene skal ha en kunstnerisk utforming, vil løsningen man faller ned på
avgjøre prisen. Det har imidlertid vært anslått om at broer med kunstnerisk utforming
vil kunne medføre en ekstrakostnad på minst 400 000 kroner inkl. moms,- + utgifter til
en eventuell arkitekt/kunstnerkonkurranse. Dette avhenger likevel av hvilken
økonomisk ramme man setter for et slikt prosjekt.

Vurderinger
Det er relativt store kostnader knyttet til etablering av både toalett og tursti, og det må
derfor tas stilling til om og eventuelt i hvilken grad fylkeskommunen skal bidra med
finansiering av tiltakene. Vest-Agder fylkeskommune mener at Ny-Hellesundområdet
byr på store opplevelseskvaliteter knyttet til både landskap, friluftsliv og kulturmiljø,
og at det derfor er ønskelig at det legges til rette for ferdsel og opphold for
allmennheten. Etablering av offentlig toalett og tursti fra Verftet over Kapelløya til
Olavsundet, sees som en sentral del av en slik tilrettelegging. Samtidig vil tiltakene
kunne bidra til økt besøk til Verftet, og derigjennom, etter vår vurdering, styrke
grunnlaget for drift av virksomheten. I forbindelse med fylkeskommunale
ansvarsområder som friluftsliv, reiseliv og næringsutvikling, anses tiltakene derfor
som positive. For at toalettet skal ha en reell funksjon utover det å betjene Verftets

4

gjester, sees det likevel som en forutsetning at det blir lagt til rette for en sti som
sikrer ferdsel mellom Olavsundet og Verftet.
Tursti
Etablering av tursti over øya er en sentral del av fylkeskommunens engasjement i
denne saken. Det er derfor viktig at turstien blir av høy kvalitet både med tanke på
trasevalg, tilrettelegging og opplevelseskvaliteter. Som det går frem av kartvedlegget
så har ulike stialternativer blitt vurdert. De sentrale problemstillingene har vært om
man skal satse på broløsningen, hvor stitraseen skal gå og hvordan stien skal ende
opp ved Verftsområdet.
Broer eller ikke?
Administrasjonen mener at bygging av broene vil bidra til vesentlig bedre
fremkommelighet mellom Olavsundet og Verftet, enn stialternativet som går nede
kløftene. Selv om kløftalternativet er en spennende og opplevelsesrik trase, mener
fylkesrådmannen at broalternativet fremstår som mest egnet for tursti. Selv om dette
trolig medfører høyere kostnader, gjør bedre fremkommelighet og andre
opplevelseskvaliteter at denne løsningen bør velges. Videre vil nok ideen om en
kunstnerisk utforming av broene kunne gi turstien en ytterligere dimensjon som vil
kunne være med å befeste Ny-Hellesund og Kapelløya som turmål. Behovet for
kunstnerisk utforming må imidlertid vurderes opp mot kostnadene for gjennomføring.
Etter fylkeskommunens vurdering er det såpass store kostnader knyttet til etablering
av toalett og resten av stien, at man ikke ser rom for å benytte ytterligere
fylkeskommunale midler til kunstnerisk utforming av broene. Fylkeskommunen er
likevel åpne for at kommunen eller private aktører kan bidra med ressurser for å få
dette til.
Tilkobling til verftsområdet
Vest-Agder fylkeskommune har vært opptatt av at stien får en god og hensiktsmessig
tilkobling til verftstomta, slik at den både innbyr til bruk og er lett å finne og ta seg
frem i. Samtidig er det ønskelig at stien kan være med å bidra til at allmennheten
som potensielle kunder, kan gjøre seg kjent med de kvaliteter og muligheter Verftet
byr på. Det er derfor ønskelig trasevalg legger til rette for allmenn ferdsel over
verftsområdet. Til tross for at Verftet har vært betenkt og delvis negative til dette, har
eierne v/Hanne Bentsen akseptert løsningen.
Søgne kommune jobber i tråd med formannskapets vedtak av 24.5.2012 med å
inngå avtaler for å la stien følge alternativ 1 (jf. kartvedlegg). Vest-Agder
fylkeskommune mener at denne traseen bør prioriteres under forutsetning av at den
også kobles til verftsområdet ved den gamle slippen. Dersom alternativ 1 ikke lar seg
gjennomføre på grunn av motvillige grunneiere, bør stien følge alternativ 2 under
forutsetning av at også den gir mulighet for allmennferdsel inn over verftsområdet
ved den gamle slippen.
Til opplysning vil deler av stien bli liggende i Oksøy- Ryvingen landskapsvernområde,
og dispensasjon fra verneforskriften er derfor en forutsetning for gjennomføring av
prosjektet. Det er særlig broene og eventuelle rekkverk som antas å være
problematisk i forhold til vernehensyn. Dersom det ikke gis dispensasjon for bygging
av broer, så vil det bli sett på alternative løsninger som sikrer ferdsel fra Olavsundet
og Verftet på en tilstrekkelig god måte.
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Toalett
Toalettet som Verftet ønsker å bygge, er langt dyrere enn hva fylkeskommunen
opprinnelig forutsatte. Videre har Verftet allerede bygget toalettet, uten at
finansiering, utforming og eventuelle vilkår fra fylkeskommunen er avklart. Dette har
blant annet ført til at fylkeskommunen ikke lenger kan benytte spillemidler til
finansieringen, noe man opprinnelig hadde forutsatt. Dette ansees som svært
uheldig. Med tanke på tiltakets positive effekt for både allmennheten og Verftet,
mener administrasjonen at fylkeskommunen likevel bør bidra med tilskudd til
finansiering av toalettet. Med bakgrunn i at Verftet skal eie toalettet og bruke det i
forbindelse med egen virksomhet samt at de allerede har bygget toalettet til vesentlig
høyere kostnad enn hva fylkeskommunen opprinnelig la til grunn, er det naturlig at
Verftet selv bidrar med en vesentlig andel av kostnadene. Ut fra ovennevnte forhold
knyttet til standard og finansiering, samt hva som er vanlig praksis for tildeling av
tilskudd til denne typen prosjekter, bør det etter administrasjonens vurdering kunne
gis et tilsagn på inntil 300 000 kroner eks. mva.
Tilskuddet bør gis på følgende vilkår:
- Det skal etableres en tursti av høy kvalitet med tanke på trasevalg og
utforming fra Verftstomta til Olavsundet.
- Trase for tursti kan sikres som statlig sikret friluftsområde
- Turstien skal kobles til verftsområdet ved uteområdet ved den gamle slippen
- Allmennheten kan ferdes over verftsområdet til stiens påkobling ved den
gamle slippen
- Verftet tar ansvar for drift og vedlikehold av toalettet i 20 år.
- Toalettet skal være fritt tilgjengelig for allmennheten, tilstrekkelig merket og
åpent hele sommersesongen fra 15. mai- 15. september.
- Toalettet skal ha universell utforming.
- Vilkår for eventuell tilbakebetaling av tilskudd ved f.eks. endring av driftsform,
omdisponering av arealer og/bygningsmasse eller brudd på avtale knyttet til
drift og åpningstider (dette må spesifiseres nærmere i avtale).
- Eventuelle andre vilkår som synes hensiktsmessig for i ivareta
fylkeskommunens og allmennhetens interesser.
- Tilskuddet gis som tilsagn som utbetales når stien er etablert.
Dersom fylkeskommunen ikke bidrar med tilskuddsmidler, kan konsekvensen være at
toalettet kun blir tilgjengelig for besøkende på Verftet.

Økonomiske konsekvenser
Vest-Agder fylkeskommune forvalter ulike tilskuddsordninger som kan være aktuelle
å benytte for å finansiere turveien. Spillemidlene kan finansiere 50 % (inntil 700 000
kroner) av godkjent kostnad, og i tillegg har fylkeskommunen midler til rådighet over
tilskuddordningen "Tiltak i statlig sikrede friluftsområder". For sistnevnte har imidlertid
Fylkestinget vedtatt retningslinjer for bruk av disse tilskuddsmidlene, og disse legger
opp til at tiltak nært befolkningskonsentrasjoner skal prioriteres. Den aktuelle turstien
vurderes ikke å falle inn under dette, men ut fra den intensive bruken av Olavsundet
om sommeren samt mulighet for offentlig transport med ferge bør man likevel kunne
vurdere å benytte tilskuddsmidlene til dette prosjektet. Endelig tildeling av spillemidler
og friluftsmidler må imidlertid tas når ordinær behandlingen av disse skal skje. Det
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bør imidlertid jobbes for at stien blir finansiert ved hjelp av både fylkeskommunale,
kommunale og private bidrag.
Når det gjelder toalettet så dekkes ikke dette over noen av de ovennevnte
tilskuddsordningene, og et eventuelt tilskudd fra fylkeskommunen må derfor belastes
fylkeskommunens budsjett. Det foreslås i den forbindelse at et tilskudd på inntil 300
000 kroner eks. mva. innarbeides i budsjettet for 2013 under Næring- og
energiseksjonens ansvarsområde 41027 "Infrastruktur/lokale fortrinn".

Kristiansand, 22.06.2012

Tine Sundtoft
fylkesrådmann

Kjell Abildsnes
regionalsjef
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Forvaltningsplan
for statlig sikra friluftslivsområder
Søgnekommune for 2013-2018

-Delyse grønne områdeneer sikra (innkjøpte) friluftsområder.

-Mørke grønneområder er innkjøpte statlige friluftso mråder med status fuglereservat.
-Derøde områdeneer områder der staten har inngått skjærgårdsparkavtalemed grunneierne
-Tallenepå kartet tilsvarer tallene i handlingsplanen.

Faktaom kommunen pr des2011
Antall
innbyggere

Ant innbyggere
per km2

Antal l 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

2013-18

Årossanden

2

Strandsti,
etappe2

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

Etableresol- /
badepl.på neset

80.000,-

Innleid
+ egne
folk

2

2014

Kvernhusvannet

7

Grusingav sti

120.000,-

Egne
folk

1

2013-18

Ny rasteplass,
heveplenen

110.000,-

5

2015

Kvernhushytta

Innleid

Hellersøya,
Langenes

8

Repbrygge

160.000,-

Egne
folk

4

2016

Uvår

9

Repbrygger

200.000,-

Innleid

6

2018

Rydding+sti

70.000,-

Egne

6

2016

Reparasjonav
eksist.toaletter

200.000,-

Egne

5

2015

2

2013-18

60.000,-

Egne/
innleid

Skjærgårdsparken
generelt

10

Landskapspleie
Total kostnad

4.025.000
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Investeringer i perioden 2012 – 2018.

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. Uvår
2. Indre Hellersøy
3. Ytre Hellersøy
4. Indre Kjeøya
5. Kapelløya
6. Helgøya
7. Braneset
8. Geitetangen
9. Borøya
10. Hunsøya
11. Østre Kuholmen
12. Songvår
13. Østre Grønningen
14. VestreGrønningen
15. Ravnøy
16. Nordre Vassøy
17. SøndreVassøy
18. Ellings-,Bukkh.M.fl.
19. Geider-,Lang-,Havnøym.fl.
20. Niglus
21. Torvesanden
22. Langøy(Langenes)
23. Langøy(ved Ny-Hellesund)
24. Skarvøy
25. Høllebakken,Høllesanden
26. Kvernhusvannet
27. Herøya
28. Tjamsøya
29. Hellevika
30. Langvika
31. Mågeskjær
32. Hellersøyholmen,Netth.
33. Torøya
35. Skiftningsh.(Koseviga)
36. Stensundholmen
37. Kalholmen
38. Slangeholmenm/Lauholmen
39. Prestholmen
40. Lindholmen
41. Hellersøya(Trysnes)
42. Sådøya
43. Gjeve
44. Rivenes
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
10

Sikra arealer i skjærgårdsparken

Skjærgårdspark
*
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
Komm./Skjærgårdsp. *
Staten
Staten
Staten
Staten
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
*
Kommunal
Skjærgårdspark
Skjærgårdspark
*
Skjærgårdspark

4700 dekar

*Område merket med stjerne er de områdene hvor det er foreslått
tiltak i handli ngsplanen for 2013 - 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
Skjærgårdstjenesten

Nærområde?
Regionalt
Nasjonalt

Kommune/
frilusftsråd

Privat
Kommentarer

Kapelløyaer en av øyenei Ny-Hellesund.Områdetsom omtalesher er arealet
vestover fra friarealet ved Olavsundetog vestover til Verftet. Området er i
privat eie.Planenfor området er å anleggeen sti og hvor staten inngår avtale
med grunneier om rett til å ha stien liggendei fremtiden
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Naturgrunnlag

forklaring

beskrivelse

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

Dennedelen av øya er naturen mer dramatisk med trange og
dype tverrgående daler/sprekker retning syd-nord. Øyahar
jevnt over lite skogpgafattig jordsmonn og at den ligger
forholdsvis værutsatt til . Mest furu og noe eik. En del gamle
frukttrær.
Del av øyaligger i landskapsvernområdetOkse-Ryvingen

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
områdetog hensyn
til disse

Dennedelen av øyahar dramatisk natur med dype og trange
kløfter som går nord-syd.Inne i mellom finner en småflekker
med jord som har vært dyrket i tidligere tider. Fortsatt kan en
serester av gamlefrukttrær. Pånordsiden finner en øyas
bebyggelse.Påsydsidenflotte svaberg.

Bygninger

Nevnevt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Langsnordsiden av øyamot sundet,er den gamlebebyggelsen
samlet.Heledette området er privat.

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

VedVerftet (kafè,restaurant og utleieleiligheter) er det mulig
å leggetil ved gjestebrygga.Rutebåtengår flere dager daglig
til Verftet.

Egnet bruk

Vurderingav hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

Turgåing

Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart

Fiske

Lek,rekreasjon

Telting

annet: Kafèog restaurantbesøkpå Verftet

Eksisterende
tilrettelegging

TilretteleggingsIngen på dennesdelen av øyasom skjærgårdstjenestenhar
tiltak i området før ansvaret for.
planperiodeninkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Annet

Andrerelevante
forhold

Pådet gamleskipsverftet ”Verftet”er det nå kommet
gjestgiveri,kafè og restaurant. I tillegg gjestebryggerog
offentlig toalett. Turstien vil væreet viktig bidrag til å åpne
opp området for allmennheten og gjøre det mulig for båtfolket
å komme fra Olavsundetog over til ”Verftet”;
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2. Behovfor tiltak i planperioden
nr

Ti ltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennomføres år

Tursti mellom
Verftet og
Olavsundet.

Byggesen enkel sti uten store
inngrep. Der hvor stien følger
dalsøkk,ryddes nødvendig
vegetasjon.Et par små
arealer som har vært dyrket,
synliggjøres.Der grunnen er
bløt leggesplankedekke.De
største inngrepene blir 2 stk
hengebruer5-6 m spenn,
plankedekkeover bløt grunn
og smijernsrekkverk enkelte
bratte steder.

Ingeniørvesenet 2013

Total kostnad

Merk: 50% blir finansiert
ved spille midler

Kostnad

Kr.945.000,-

Kr.945.000, -

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Stienvil på flere måter ha stor betydning for allmennhetensbruk av øyaog området:
Verftsområdet vil opplevesmindre privat når dette blir et naturlig utgangspunktfor stien samtidig som
det kommer et offentlig toalett og gjestebryggerher.
Stienvil åpneopp for fantastisk området inne på Kapelløyasom til nå har vært ufremkommelig for
turgåere.Videre er det mulig senere å byggeopp igjen den lille loshytta på toppen av Kapelløya,med
sammestørrelse som den gang,men kanskje med en kunstners uttryksform.
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Fotografier

Øverst:Plasseringav 2 stk planlagte bruer mellom Verftet og Olavsundet.Bruspenn ca6,5 m.
Nederst:Ytre Lydersbukta med skulpturen ”Innadvent stranding” midt på bildet til høyre; Eksisterende
stier som seespå bildet, blir en del av den nye turstien.
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Årossanden

.

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr
20/
160

FS-nummer
naturbase.no

Sikrings
for m
Erverv

Sikret
år
2003

Areal
(da)
10,154

Grunneier
Staten

Forvaltning
Nærområde?
og drift
Skjærgårdstje Nærområde
nesten
Regionaltområde.

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
liggendei sonenmellom stranda og gressvegetasjonen.

Kulturminner

Kort om evt
Ingen direkte i tilknytning til stien.
kulturminner i
områdetog hensyn
til disse

Bygnin ger

Nevnevt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Ingen

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Lett tilgjengelig med buss,bil, sykkel

Egnet bruk

Vurderingav hvilke
aktivitet er
områdetegnerseg
for

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

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperiodeninkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Strandstien er laget ferdig på strekningen fra Årosveien,langs
Søgneelvatil midt på Årossanden.Planener nå å fullføre stien
fram til campingplassenog videre til g/s-veien langs
Årosveien.En oppnår da å få en sammenhengenderundløype
på ca1,7 km.

Annet

Andrerelevante
forhold

Aktuelt å belysestien, men at dette finansieresandre veier.
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Fotografier
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2. Behovfor tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Strandsti etappe2

Forlengeeksisterendesti fram
til campingen.Leggessom et
planketeppe oppå sandenmed
bredde 1,8 m. Forankres med
peler i grunnen.

Innleid/skjær - 2014
gårdstjenesten

Total kostnad

Gjennomføres år

Kostnad

600.000,-

600.000, -

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Belysningav stien

14

Kapelløyamot Olavsundet

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS-nummer
naturbase.no

Sikrings
form
Erverv
Avtale

Sikret
år

Areal
(da)
90

Grunneier
Staten
Skjærgårdspark

Forvaltning
og drift
Skjærgårdstjensten

Nærområde?
Regionalt- og
Nasjonalt
friluftsområde

Kommentarer

15

forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

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

Områdebeskrivelse : Kapelløyaer den øyai
Søgneskjærgårdensom er best egnetog mest benyttet til
båtfriluftsliv. Øyahar stor kapasitet,lune havner og store
grassarealerideelle for rasting, telting og arrangementer.Her
finner man ogsåfine sandstrenderfor lek og bading.Videre er
øyatilrettelagt med brygger,fortøyningsbolter, søppeldunker,
toaletter, griller, sjøbod,bord og benker samt en mindre
scene.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
områdetog hensyn
til disse

Kapelløya(Kabeløyapå gamlesjøkart) ble kalt «VesterHeløe»
frem til 1640. Navneendringenhar sammenhengmed 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 dødei land etter forlis, fikk sitt siste hvilested.
Kirkegården var i bruk til 1830. Pånordsiden av Kapelløya
ligger også«Detkongeligeprivilegerte gjestgiveri».
Mellom Kapelløyaog Helgøyagår Olavsundetsom etter sagnet
ble dannet da Olavden 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 ClausØrntoft.
Kunstverket var en del av prosjektet GeniusLoci som ble
gjennomført i perioden 2000-2002 i Ny-Hellesund.
Kunstverket vakte såstor begeistring at det ble mobilisert en
folkeaksjon for å beholdedet.
Det er 2 stk offentlig toalett på friarealet mot Olavsundet.
Dissemå fornyes i løpet av noen år. Toalettet ved
rutebåtbrygga,bør få universell utforming.

Bygninger

Nevnevt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Rutebåtenleggerturen om Olavsundeti sesongen.Den har
anløp bådepå Kapelløyaog Helgøya.

Egnet bruk

Vurderingav hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

Turgåing,bading,båtutfart, lek, fiske, telting.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperiodeninkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

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

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

Andrerelevante
forhold

Somen del av GeniusLoci-prosjektet 2000-2002, ble
arkitekten SverreFehninvitert til å tegneet kapell på
Kapelløya.Det har vært stort engasjementi ettertid for og
imot å realisere kapellet. Sakenhar ikke vært oppe til
prinsipiell politisk drøfting og avklaring.

2. Behovfor tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennomføres år

Kostnad

Nytt toalett søndre
areal

Byggeset nytt toalett nær kaia
for rutebåten. Anleggessti med
betongdekkefra bryggafram til
toalett for rullestolbrukere.

Innleid
entreprenør

2015

300.000,-

Rehabilitering av
brygger

De5 bryggenei friområdet på
Kapelløya,ble anlagt rundt
1990 og det er nødvendigmed
rehabilitering og utvidelse

Innleid
2016-18
hjelp samt
egeninnsats

Total kostnad

500.000,-

700.000, -

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Stien over til Olavsundeter i et unikt landskap. Forslagetom kunstnerisk utforming av enkelte elementer
i trassen,vil være positivt for å tiltrekke nye brukere av området.
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Fotografier

Kapelløyamed Olavsundeti bakgrunnentil venstre.
Blått kryss markerer forslag til plasseringav nytt universelt utformet toalett

18

Helgøya,Ny-Hellesund

19

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
Skjærgårdstjenesten.

Nærområde?
Nasjonalt
friluftsom råde

Forsvarshistorisk
forening

forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

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

En stor øy som er formet som en stor kolle med høydeopp til
55 m. Utløperen mot nord og øst er mer kupert. Mot
Olavsundeter øyabratt, likeså de sørligstepartiene. Indre del
har lauvkratt og noe lauvskogbeståendeav selje,bjørk, osp og
rogn. Øyaer frodig med vivendel og villrose på lune steder.
Utsiden er avrundet, og med lyng og grassi sprekker og søkk.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Det er bygd et omfattende veinett og forsvarsverk fra 2.
verdenskrig som er restaurert og gjort tilgjengelige for
publikum; Øyaer blitt kalt ”lille Gibraltar” og det sier litt om
anleggetsstørrelse.Helgøyaer spesielt kjent for sitt fine
bygningsmiljø på nordsiden av øya.Hellevardenepå toppen
av øya,er Søgnekommuneskommunevåpen,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

Nevnevt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Bygningsmiljøetpå nordsiden av øyaer en nasjonalskattog
ligger utenfor det statlige friluftsområdet. Alle bygningeneer i
privat eie.

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
til gjengelighetog
offentlig
kommunikasjon

Øyanåsbest med privatbåt, men i sommermånedenekan en
komme til Helgøyafra Olavsundsidenmed rutebåt.

Egnet bruk

Vurderingav hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

Turgåing . Besøkeforsvarsanleggetfra 2. verdenskrig,
Bading, Båtutfart , Fiske.
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Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperiodeninkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Påøstsidenav øyaer der en offentlig brygge,1 stk toalett og
søppeldunkerplassert ut i sesongen.
Påvestsideninn mot lagunenog Olavsundeter det satt opp 3
stk. brygger,1 stk toalett og søppeldunkeri sesongen.Her er
ogsåryddet et par sandstrender.Denenebryggen er reservert
rutebåten. Det er ogsåopparbeid teltplass.
Veisystemetble i 2010 oppgradert til rullestolstandard.

Annet

Andrerelevante
forhold

Øyaer et satsningsområdetbådefor kommunen,
fylk eskommunenog staten.Det må tas høydefor tett
oppfølgning m.h.t.drift og vedlikehold av anleggenesom
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.

2. Behovfor tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennomføres år

Kostnad

Veianlegget,
utbedring

Veianleggetbestår av 800 m
med rullestolstandard +
stinett.

Skjærgårdstjenesten

2017

Kr. 100.000,-

Rehabilitere brygger

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

Innleid

2013 2018

Kr. 300.000,-

Toalett

Det må byggeset universelt
utformet toalett ved
Tyskerbrygga.

innleid

2017

Kr. 200.000,-

Forvaltningsplan for
øya

Øyaer viktig i
nasjonalsammenhengog har
såmangespennende
kvaliteter at det bør lagesen
forvaltnings-plan for selveøya
og Kapelløyamot Olavsundet

Ingveseneti
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)
Oppbyggingav en av bygningenesom stod her under okkupasjonen. Bygningenkunne benyttes til å ta i
mot skoleklasseri undervisningen.
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Fotografier

22

Helgøyatil høyre med hummerparken i forgrunnen. Olavsundeti bakgrunnen til venstre.

Hellevarene(Søgnesitt kommunevåpen)på toppen av helgøya.

23

Hellersøya,Trysnes
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1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS-nummer
naturbase.no

Sikrings Sikret
form
år
Skjærgår
dsparkavtale

Areal
(da)
74,2

Grunneier
x Privat

Forvaltning
Nærområde?
og drift
Skjærgårdstje Ja
nesten

Kommentarer

25

Naturgrunnlag

forklaring

beskrivelse

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

Områdebeskrivelse : Hellersøyaer en del av et større
friluftsområde som ligger i utløpet av Trysfjorden. Navnet
Hellersøyaantyder at det skal væreen heller på øya.Denne
ligger i det bratte terrenget på nordvestsiden.Toppen er
relativt flat med høyestepunkt på 33 meter. Mot øst skråner
øyaned mot ei vid og forholdsvis grunn bukt med
mergelbunn.Det er store mengder rullestein i buktene.Med
unntak av de mest værutsatte delenemot sør og vest,er store
deler av øyaer dekket av furuskog, lyng og einer.
Øyaer den største av holmene i området, og båtlivet er i all
vesentlighetkonsentrert i og omkring hovedbukta på østsiden
av øya.Her er det lune oppholdsarealer på land, badestrand
og fiskeplasserut mot havet.I tillegg er det tilrettelagt med
steinbrygge,toalett, søppeldunkerog enkelte
fortøyningsbolter. Herfra er det ogsågrei adkomst opp til
varden på toppen av øya.Øya er mye brukt.

Kulturminner

Kort om evt
Det står 2 stk steinvarder (seilingsmerker) på det høyeste
kulturminner i
punktet av øya,33 moh.
områdetog hensyn
til disse

Bygninger

Nevnevt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Toalettet som byggeti 1999, er den enestebygningenpå øya.

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Øyakan kun nåsmed egenbåt

Egnet bruk

Vurderingav hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

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

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperiodeninkl
(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 ubehandletospekledning.
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2. Behovfor tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskriv else

Utføres av/
Ansvar

Oppgradere
steinbrygge

Eksisterendebryggeer laget
med stedlige rullestein. Det
bør lageset dekke såbrygga
blir mer anvendeligog
funksjonell.

Ingeniørvesenet 2016

100.000,-

Fortøyningsbolter

Det bør settesned noen
fortøyningsbolter nord/øst i
hovedbukta for å øke
kapasiteteni området.

Ingeniørvesent

10.000,-

Total kostnad

Gjennomføres år

2016

Kostnad

110.000, -

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)
Hellersøyaer den største øyautenfor Trysnesog den mest egnaøyafor friluftsaktiviteter i dette
området. Dener derfor et hovedsatsningsområdeog det er derfor viktig å gjøre tiltak som kan gjøre det
mer attraktivt for båtfolket å besøkeøya.Hovedfokus i et lengre tidsperspektiv bli å bekjempegjengroing
og åpneopp nye arealer for friluftsaktiviteter. Det kan væreaktuelt 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.
28

Riveneset

29

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

FS-nummer
naturbase.no

Sikrings
form
X Erverv
x avtale

Sikret
år
2003

Areal
(da)
100 da

Grunneier
Staten
Privat med
skjærgårdsparkavtale

Forvaltning
og drift
Skjærgårdstjenesten

Nærområde?
Nærområde
og et
regionalt
område

Kommentarer

forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

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

Områdebeskrivelse : Riveneser ei halvøy som ligger mellom
Høllen og Trysnesi Søgne.Friluftsområdet består av Indre
Rivenes,Mågeholmen,Rivenesholmenog ØstreHummeviga.
Topografien på Riveneser variert. Deindre områdenehar
markerte daler og fjell som flere steder faller bratt ned i sjøen.
I daleneer vegetasjonensvært frodig med store trær og et
mangfold av busker og blomster. Lengerute er terrenget
lavere.Her skjærer buktene seginn i halvøyaog deler den
opp,slik at den minner om "tenner på ei rive". Eidenemellom
buktene har nok en gangvært dyrket, og på dissestedeneer
det teltingsmuligigheter. Innerst i Vestre Henningskilenfinner
er det et våtmarksområdesom består av strandengog
strandsump rundt en liten brakkvannspoll. Områdeter
gammelt kulturlandskap og jordet kan brukes til lek og
ballspill. Påden flate Foreholmenfinnes en stor diabasgang.
Deninnerste delen av Østre Hummevigaer det opparbeid en
fin sandbukt som er godt egnet for bading og soling.Det
sammegjelder flere andre bukter utover neset.
Friluftsområdet ligger i le for vestlige vinder og er ideelt for
båtliv. Det er en rekke lune bukter der flere har mergelbunn,
og landingsmuligheter er godefor bådestore og småbåter.

Kulturminner

Kort om evt
Ute på den store halvøya,finner en kulturmark med gamle
kulturminner i
driftsveier, steingjerder og rydningsrøyser
områdetog hensyn
til disse

30

Nevnevt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

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

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Foruten med båt, skjer adkomstentil området via fylkesvei
158 (Trysnesveien).Påbeggesider av ØstreHummervika er
det tilrettelagt med en offentlige parkeringsplasserfor biler.
Herfra går adkomstentil området og fra den ytterst
parkeingsplassengår det en opparbeid sti gjennom skogen
helt ut til endenav den store halvøya.Stiener ca1,8 km lang.

Egnet bruk

Vurdering av hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

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

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperiodeninkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Rivenester opparbeid for allmennhetenetter en utarbeid
forvaltningsplan. ØstreHummerviga er opparbeid med
sandstrand,brygge,plener, rasteplasser(bord/benk), griller,
universelt utformet toalett, 2 stk parkeringsplasserog
kjørevei helt fram til stranda.

Bygninger

Midt ute på den store halvøya, ligger det et leirsted på gården
Rivenes.Bryggenei Rivenesbuktatil hører leirstedet. Alt er i
privat eie (Normisjonen).

Fra ØstreHummerviga er det opparbeid sti helt ut til endenav
neset1,8 km.

2. Behovfor tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennomføres år

Kostnad

Åpne opp nesetsyd
for sandstranda

Nesethar store potensialer i
forhold til friluftslivet. Ligger
nær inntil hyttefeltet.
Ryddingav vegetasjonog
rydde plasserfor soling og
rast.

Ingeniørvesenet

2014

80.000,-

Total kostnad

80.000,-
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Fotografier

Øverst:Denoffentlige stranda i ØstreHummerviga.Bryggaligger i bakgrunnen midt på bildet (se båten).
Nedert: ØstreHummerviga 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 1998
dspark

Areal
(da)

Grunneier
Kommunal
Kommunal
Privat med
Skjærgårdsparkavtale

Forvaltning
og drift
SkjærgårdsTjenesten

Nærområde?
Nærområde

Skjærgårdstje
nesten

Kommentarer

33

Naturgrunnlag

forklaring

beskrivelse

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

De3 områdeneutgjør til sammenet unikt område som har
god kontakt med Kvernhusvannetog sjøenutenfor.
Kvernhusvanneter et idyllisk vann med gode
fiskeforekomster. Det er ogsåkjent for et rikt fugleliv og med
sjeldnehekkende arter.
I Kvernhusvika (vaskeplassen), og nord for Kosevikstranda,
finner en ruinene av de gamleisbuene.
Vegetasjonenrundt vannet er spesiellfrodig og rik. Megetrikt
fugleliv.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
områdetog hensyn
til disse

Av kulturminner kan nevnesruiner etter 2 stk ishus,og
vaskeplassensom beboernepå øyeneog enkelte gårder på
fastlandet benyttet til klesvaskfram til 1950-tallet.
Steinalderboplasspå nordsiden av vannet.

Bygninger

Nevnevt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Kvernhushytta er en kommunal hytte som nå speidernei
Søgnebenytter og vedlikeholder.

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Sentralbeliggenhetmed kort avstandtil større boligområder
og Langenesskole.

Egnet bruk

Vurderingav hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

Turgåing,bading,båtutfart, lek, rekreasjon,fiske

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperiodeninkl
(tilretteleggi ng for
funksjonshemmede

3,3 km sti som ble oppgradert i 2010 for rullestol. Vedden
kommunale hytta er det bygd universelt utformet toalett,
grillsted, sjøbumed overnattingsmuligheter for kystleden,
brygge og strand. I tillegg er det på ”vaskeplassen”toalett og
fortøyningsmuligheter.
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2. Behovfor tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Grusingav turvei

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

Skjærgårdstjenesten 2013- 16

Kr. 120.000,-

Heveog 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

Opparbeiderasteplass,
samlingsplassmed bål- og
grillsted, bord og benker

2015

Kr. 30.000,-

Total kostnad

Gjennomføres år

Kostnad

Kr.230.00 0,-
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Fotografier

Kvernhushytta med Kvernhusløypai forgrunnen.

Kvernhusløypa
36

Hellersøya,Langenes

.
Indre Hellersøymed Ytre Hellersøyi bakgrunnen.Seoversiktskart side 3. Storedeler av øyable ryddet for
vegetasjonvinteren/våren 2012. Kasjmirgeiteneer nå satt til å holde gjengroingeni sjakk i årenesom
kommer. Øyafremstår etter ryddingen som en åpenog innbydende øy, godt egnetfor 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
SkjærgårdsTjenesten

Nærområde?
Nærområde
og for
båttur ister
langskysten
generelt

Øyaligger øst for Ny-Hellesund,ytterst i Kusevikaved Langenesog danner
sammenmed Ytre HellersøyaøygruppaHellersøya.
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Naturgrunnlag

forklaring

beskrivelse

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

Dennordlige delen har gansketett vegetasjonmed bar- og
lauvtrær og grassletter.Områdetligger skjermet og lunt, og
bærer preg av at det har vært fast bosetning her (huset ble
senereflyttet til Helgøyai Ny-Hellesund).
Densydlige delen av øyaer mer værutsatt og her er kun
enkelte deformerte furutrær. Mye einer, lite lyng, men ganske
rikt på blomster.
Søndredel har en interessant geologi,med en godt synlig
diabasgang.

Kulturminner

Kort om evt
Ruineneog kulturlandskapet fra tidligere bosetning er enda
kulturminner i
godt bevart, og gjør området interessant på mangemåter.
områdetog hensyn Viktig at dissesynliggjøresbest mulig.
til disse

Bygninger

Nevnevt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Ingen. Toalettet som var satt opp av skjærgårdstjenestenble
tent på av en ungdomsgjeng.Toalettet er ikke satt opp igjen.
Det står igjen grunnmurer til 3-4 bygninger fra et gårdsbruk
som er revet for mangeår siden.
Det er en privat hytte på øya.

Adkoms t/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Det er kun mulig å komme til øyamed privat båt.

Egnet bruk

Vurderingav hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

Bådenordre og søndredel av øyaer svært godt egnettil
fri luftsformål. Dennordre delen har god plassog egner seg
godt til utflukter for større lag og foreninger. Lun havn.
Søndredel har ei fin lun bukt, ei lita grasslette,og området har
god kontakt med sjøeni motsetning til den nordre delen.
Områdetegnerseg best til utfluktsted for familier og har ikke
såstor kapasitet.

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperiodeninkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Dennordre delen av øyaer tilrettelagt med brygge.I tillegg er
det ryddet en god del vegetasjonslik at det er mulig å telte i
området hvor den gamlebebyggelsestod. Det er satt ut
Kashmirgeit og villsau på øyafor å holde nedevegetasjonen.
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Annet

Andrerelevante
forhold

Landskapsvernforvalterenengasjerte(i samarbeid med
skjærgårdstjenesten)vinteren/våren 2012, en person til å
hoggeog rydde vegetasjonpå de sentrale deleneav øya.I
forbindelse med dette arbeidet er flere interessante
kulturminner blitt avdekket.Viktig at dette arbeidet
fortsetter. En stitra cèrundt øyaer ryddet og skal merkes.

2. Behovfor tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

1

Bolter og enkel
brygge

2

Rehabilitere brygge

Utføres av/
Ansvar

Gjennomføres år

Kostnad

Nordre del av øyaer åpnet opp
og ryddet. Opparbeideenkle
fortøyningsmuligheter.

2016

70.000,-

Bryggaer gammelog slitt. Sikre
fundamenteringenog lagenytt
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 ryddearbeidenesom utføres nå våren 2012. er det kommet inn forslag fra private
aktører om å byggeopp igjen et av uthusenesom tilhørte gårdsbruket som en gangstod her. Forslaget
leggeropp til at et slikt prosjekt i hovedsakfinansieresav eksterne.Det vil kun være aktuelt med et
mindre tilskudd fra Skjærgårdsparken,f.eks. kr. 50.000.
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Fotografier

Over: Resultatetetter vegetasjonsryddingpå Indre Hellersøy,Langenes
Under: Kasjmirgeiter på Indre Hellersøy
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Uvår

41

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FSnummer
naturbase.
no

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

Sikrings
form

Sikret
år

Skjærgård 1997
spark

Areal
(da)

Grunneier

Forvaltning
og drift

Nærområde?

654,5

Statog
skjærgårdsparkavtale

Skjærgårdstjenesten

Nei

Kommentarer

forklaring

beskrivelse

Naturgrunnlag

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

Øyeneog holmene har svært lite trevegetasjonog med
avrundet topografi. Øyeneligger langt ute i skjærgårdender
vegetasjonenvokser i tepper og består bl.a.av røsslyng,einer,
grass,krekling og myrull. Landskapeter åpent og frodig.
Terrenget varierer mellom sletter, skrenter, myrer og bakker.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
områdetog hensyn
til disse

Bygninger

Nevnevt bygninger
på området og
omtal kort bruken
av og ansvaret for
disse

Bebyggelseni Uvårkilen er små buer/hytter, en for hvert
gårdsbruk. Disseble benyttet i forbindelse med fiske, i
hovedsaklaksefiskeog hummerfiske.

Adkomst/kom
-munikasjon

Adkomsttil
området,
tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Det er kun mulig å komme med egenbåt til Øy-komplekset.

Egnet bruk

Vurderingav hvilke
aktiviteter
områdetegnerseg
for

Turgåing,bading,båtutfart, fiske og telting

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperiodeninkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

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

Andrerelevante
forhold

Det har i mangeår vært satt ut villsauer på selvehovedøyai
Uvår.Sauebøndenehar dreve aktivt landskapspleie,bl.a ved
brenning av lyng. Dette er et viktig arbeid som
skjærgårdsparkenog landskapsvernforvalteren ønskerå
støtte i fortsettelsen.

2. Behovfor tiltak i planperioden
nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Fornying av
brygger

Bryggeneer fra 1980-tallet
og trenger å bli utbedret
på litt sikt.

Skjærgårdstjenesten 2018
og ved innleid hjelp.

Kr. 200.000,-

Landskapspleie

Det er viktig å vedlikeholde kystlyngheieneved
regelmessigbrenning og
rydding av vegetasjon.

Skjærgårdstjenesten 2016
og sauebønner.

Kr. 50.000,-

Rydding og skilting
av sti varden

Tett lyng- og
einervegetasjongjør det
vanskeligå ta segfram i
terrenget. Ønskeligå rydde
en tracè fram til varden på
Ramsdalsheia,og skilte
denne.

Innleid hjelp

Kr. 20.000,-

Total kostnad

Gjenno
mføres år

2016

Kostnad

Kr. 270.00 0,-
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Fotografier

Uvårkilen mot syd.Røsslyngog einer er de dominerende plantenei området.

Uvår fra varden på Ramsdalsheia,sett mot Songvår.I forgrunnen seesUvårkilen med de kommunale
bryggeneog toalettet.
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