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Dette brevet sendes på vegne av 4H Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, 

Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Sørlandets krets av Norsk 

speiderforbund. 

 

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

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

 

Generelt 
FNF Agder er positive til at det utarbeides en besøksstrategi for Raet nasjonalpark. Mange av 

lokalitetene her er regionale og nasjonale viktige friluftslivsområder med mange besøkende, spesielt 

om sommeren. 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.  

 

Innfallsporter og foreslåtte tiltak 
Vi støtter forslaget til innfallsporter og de foreslåtte tiltakene som er beskrevet i besøksstrategien. 

 

Informasjon i forhold til bålbrenning 
Observasjoner av båtturister som brenner bål rett på fjellet, blant annet på Ytre Speken på Lyngør, 

viser at det er behov for informasjon om de geologiske verneverdiene og konsekvensene av 

bålbrenning i nasjonalparken. Dette må også stå på informasjonsskilt i Frihavner og andre steder det 

er lagt opp til at båter kan legge til. De geologiske formene som jettegryter og spylerenner fra istiden 

er sterkt truet av bålbrenning, da fjellet sprekker og blir ødelagt for alltid. Dette er alvorlig fordi det 

er irreversible inngrep.  
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I fjor ble natur- og kulturminnet Krigshola på Speken delvis ødelagt ved at noen har snekret benk og 

hatt bål midt inni den svære jettegryta. Det medførte at den ene av steinene som ligger inni 

jettegryta og som har utformet jettegryta ved hjelp av isbreen og vann, sprakk og er ødelagt for 

alltid. Krigshola er både et naturminne av stor formidlingsverdi fordi denne jettegryta er så stor og 

lett tilgjengelig og perfekt for å forstå hvordan de glasiale kreftene har virket under istiden. I tillegg 

fungerte jettegryta som skjulested for kvinner og barn under Napoleonskrigen på slaget i Lyngør, da 

Najaden ble skutt i senk i Lyngørsundet. Derfor er Krigshola også et kulturminne. Et informasjonsskilt 

både om konsekvenser av bålbrenning og Krigshola som kulturminne kan være med å forhindre nye 

skader på jettegryta. 
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