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Viser til høringsbrev fra 14.juli 2020, og takker for muligheten til å komme med innspill. Forum for 

natur og friluftsliv Agder (FNF Agder) har følgende innspill: 

Sammendrag/konklusjon 
FNF Agder er positive til at det utarbeides en besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde. 

Dette er et regionalt viktig friluftslivsområde med mange besøkende, spesielt Brufjell og 

Brufjellhålene som kan regnes som et turistmål. Vi mener det er viktig å tilrettelegge stier og turveier 

i sårbar natur for å unngå skader på verneverdiene, og at kanalisering av ferdsel kan være et godt 

virkemiddel for å beskytte viktige lokaliteter. Samtidig er vi opptatt at graden av tilrettelegging ikke 

skal gå på bekostning av naturopplevelsen.  

Det bør gjøres en ny sårbarhetsvurdering der man fremskaffer mer kunnskap om dagens besøk og 

ferdsel, spesielt på Hidraheia, og en ny vekting av sårbarhet ut fra denne kunnskapen. 

Forvaltningstiltakene bør revurderes ut fra den nye sårbarhetsvurderingen. 

Vi støtter en naturvennlig tilrettelegging slik forvaltningsplanen beskriver. Tilretteleggingen bør ikke 

overdrives slik at det går på bekostning av naturopplevelsen. Tiltak må først og fremst settes inn der 

det er behov for det, spesielt der terrengslitasje har ført til at besøkende velger å gå utenom turvei 

og hvor det dermed lages nye turveier. 

Vi støtter forslaget om innfallsporter på Brufjell og Roligheden, Hidraheia med Fidsel, Itland og 

Dåtlandstrand, og Hågåsen. 

Vi støtter forslaget om et besøkssenter på Åna-Sira hvor man kan parkere i høysesongen, og at man 

fraktes ut til Roligheden med shuttlebuss. Både parkering og busstilbud må være gratis. Utenom 

høysesong mener vi at parkeringsplassen ved Roligheden kan brukes. 

Vi støtter forslaget om å lage en egen plan for hvordan en kanalisering av besøkende til Brufjell og 

Brufjellhålene kan gjøres. Denne bør legges ut på høring. 
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Vi anbefaler at det legges opp til en rundtur fra Fidsel om gården Li, langs eksisterende turveier 

gjennom Kleppe og Dåtland. 

 

Kunnskapsgrunnlaget 
I utkastet til besøksstrategi beskriver man kunnskapsgrunnlaget for området. Ifølge «Håndbok. 

Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv» (NINA 

Temahefte 73, https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1352/m1352.pdf), 

skal en sårbarhetsvurdering gjøres i fire steg (s.10). Hvor sårbar en lokalitet er avhenger av forekomst 

av sensitiv natur og graden av påvirkning av ferdsel.  

I utkastet til besøksstrategi nevnes trusler mot verneverdiene og en sårbarhetsvurdering (s.20) og det 

vises til en sårbarhetsanalyse utført av verneområdeforvalter hvis konklusjoner er listet opp i tabell 2 

på s.22. Det kommer ikke frem i tabellen hvilken vekting de forskjellige områdene har fått, bare at de 

ligger mellom middels til svært påvirket av ferdsel. Det kan virke som om vektingen er utført med 

tanke på en økning av antall besøkende, og ikke ut fra beskrivelsen av dagens ferdsel. 

Kunnskapsgrunnlaget om besøkende er mangelfullt for flere av lokalitetene som er 

sårbarhetsvurdert, da det baserer seg på en brukerundersøkelse som liten grad ble besvart på 

Hidraheia, og en ferdselsteller på en av lokalitetene. Opplysninger om besøkstall fra DNT-hytta 

Gården Li kunne gitt mer kunnskap om besøk på Hidraheia. Det kommer ikke frem i vedlegget som 

omhandler brukerundersøkelsene hvordan sesongvariasjonene er på de enkelte lokalitetene. Tabell 

12.4.2 kunne med fordel ha vist resultatene fra de forskjellige lokalitetene.  

Som de største truslene mot verneverdiene i Flekkefjord LVO nevnes gjengroing, terrengslitasje og 

forstyrrelse av beitedyr og fugler fra ferdsel til fots som generelle trusler. Igjen tas det utgangspunkt i 

at hele landskapsvernområdet har en stor mengde besøkende. Men dette kommer ikke frem i 

kunnskapsgrunnlaget. Når det gjelder forstyrrelser for beitedyr, så beskrives det i utkastet til 

besøksstrategien hvordan beitedyr er sårbare mot store mengder besøkende, og det vises til en 

kjedelig episode hvor beitedyr har blitt skremt av løse hunder. Det er ikke beskrevet eksempler på 

hvordan beitedyr er blitt forstyrret av ferdsel til fots. Hensyn til beitedyr er viktig, men også hvordan 

beitedyr brukes i verneområdene for at ta vare på det biologiske mangfoldet, spesielt 

artsmangfoldet. 

Sårbarhetsvurderingen bør ligge til grunn for hvilke forvaltningstiltak man foreslår i besøksstrategien. 

Dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok, kan man ende opp med å foreslå tiltak som ikke er 

nødvendige eller tiltak som vil være feil ut fra verneverdier eller bruk av området. 

Det bør gjøres en ny sårbarhetsvurdering der man fremskaffer mer kunnskap om dagens besøk og 

ferdsel, spesielt på Hidraheia, og en ny vekting av sårbarhet ut fra denne kunnskapen. 

Forvaltningstiltakene bør revurderes ut fra den nye sårbarhetsvurderingen. 
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Naturvennlig tilrettelegging 
Forvaltningsplanen fra 2010 nevner noen hovedkriterier for naturvennlig tilrettelegging på s.28 og 

29, blant annet: 

• Ta utgangspunkt i gamle ferdselsveier og jordbruksveier.  

• Legg turveier utenom sårbare vegetasjonstyper og i god avstand fra viktige viltbiotoper. 

• Legg stien naturlig inn i landskapet med minst mulig inngrep.  

Videre sier forvaltningsplanen at «Gamle ferdselsveier vedlikeholdes der det er viktig for ferdsel og 

friluftsliv» (s.33). 

Vi støtter en naturvennlig tilrettelegging slik forvaltningsplanen beskriver. Tilretteleggingen bør 

ikke overdrives slik at det går på bekostning av naturopplevelsen. Tiltak må først og fremst settes 

inn der det er behov for det, spesielt der terrengslitasje har ført til at besøkende velger å gå 

utenom turvei og hvor det dermed lages nye turveier. Bildene under er fra Brufjellområdet og viser 

typiske eksempler der tilrettelegging kreves. 

 

 

Foto: Camilla Moseid. Fra turveiene til Brufjellhålene og mellom Sandvika og Roligheden. 
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Prioriterte innfallsporter og foreslåtte tiltak 
I besøksstrategien foreslås følgende innfallsporter: Brufjell og Roligheden, Hidraheia med Fidsel, 

Itland og Dåtlandstrand, og Hågåsen. Det åpnes for at man kan se på andre innfallsporter senere. 

Vi støtter forslaget om innfallsporter på Brufjell og Roligheden, Hidraheia med Fidsel, Itland og 

Dåtlandstrand, og Hågåsen. 

 

Brufjell og Roligheden 

Sommeren 2020 viste at det ble enda større utfordringer i forhold til infrastrukturen enn tidligere, da 

«alle» ville til Brufjell i ferien. Derfor støtter vi forslaget om et besøkssenter på Åna-Sira hvor man 

kan parkere i høysesongen, og at man fraktes ut til Roligheden med shuttlebuss. Både parkering og 

busstilbud må være gratis. Utenom høysesong mener vi at parkeringsplassen ved Roligheden kan 

brukes. 

I tillegg til de strategiske grep som er beskrevet i besøksstrategien kan man legge opp til at turgåerne 

velger å gå rundturen med en anbefalt gangretning. Dette vil kunne forhindre noe av slitasjen i 

området. Når det gjelder turen fra Brufjell ned til Brufjellhålene, er det ikke like enkelt å lage en 

rundtur uten at dette fører til nye inngrep i området.  

Vi støtter forslaget om å lage en egen plan for hvordan en kanalisering av besøkende til Brufjell og 

Brufjellhålene kan gjøres. Denne bør legges ut på høring. 

 

Gården Li – Fidsel, Itland og Dåtlandstrand 

Her bør det legges opp til en rundtur til gården Li, og det kan anbefales en retning for at ferdselen 

ikke fører til for stor slitasje. Om det er svært mye ferdsel i dette området, kan man ikke se ut fra 

brukerundersøkelsen siden det kom inn svært få svar. Slik man foreslår å kanalisere ferdselen på 

Hidraheia, vil ikke være en god løsning for rundtur. Mellom Fidsel og Itland er det 15 km på vei, og 

det er for langt når man skal tilbake til bilen. Besøksstrategien nevner som mål for besøkende på 

Hidra heia at man vil øke turistopplevelsen med å bidra til tilrettelegging av stiene i området. Dersom 

målet er gården Li med utgangspunkt parkeringsplassen på Fidsel, får man helt klart størst 

turopplevelse ved å gå mot Kleppe på vei ut. Da får man det beste inntrykket av kystlyngheia og får 

en større forståelse av verneverdien i området. Dette ser ut til å være den gamle ferdselsåren til Li, 

og gir inntrykk av å være en godt innarbeidet turvei som er godt merket. Nedstigningen fra Kleppe til 

Li virker mindre risikofylt enn nedstigningen mellom Dåtland og Li, som går ned en steinur ved et 

bekkefar (se bilder neste side). Denne veien egner seg kanskje bedre til oppstigning.  
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Foto: Camilla Moseid. Turvei ned mot Li etter Kleppe. 

 

 

Foto: Camilla Moseid. Fra turvei ned mot Li etter Dåtland. 
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Turveiene til Li fra Fidsel, både over Kleppe og Dåtland så ut til å være i forholdsvis god stand etter 

feltet med sitkagran, og trenger ikke mer tilrettelegging enn vedlikehold av rekkverk og enkelte 

klopper i våte områder. Det samme gjelder veien ned til Dåtlandstrand. Gamle rekkverk/tauverk som 

ikke lenger skal brukes må fjernes. 

Vi anbefaler at det legges opp til en rundtur fra Fidsel om gården Li, langs eksisterende turveier 

gjennom Kleppe og Dåtland. 
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