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Innspill til verneforslag for fire skogsområder i Vest-Agder 
 

 

Bakgrunn 

Fylkesmannen i Vest-Agder har sendt ut høring av verneforslag for tre naturreservater i Vest-Agder, 

samt utvidelse av Geislafoss naturreservat. FNF Agder har følgende innspill; 

 

Generelt 

FNF Agder mener at vern av skog er et godt virkemiddel for å sikre det biologiske mangfoldet, og 

ønsker et frivillig vern velkommen.  

 

Kile naturreservat, Vennesla kommune 

Under «Generell kommentar til verneforskriften» og «Planter», står det at det fremdeles vil være 

tillatt å gjøre opp bål dersom en samler små tørrkvist eller benytter seg av medbrakt ved. Men i 

vernebestemmelsene står det at bålbrenning er forbudt (§ 3e). Vi mener at det bør være tillatt å 

gjøre opp bål slik den generelle kommentaren sier, og at dette må komme med i 

vernebestemmelsene. 

 

Hægbostad naturreservat, Lindesnes kommune 

I beskrivelsen av området sies det at området i dag brukes til små- og storviltjakt. Det å samles rundt 

et bål er en viktig del av jaktopplevelsen for mange jegere. I vernebestemmelsene er det foreslått et 

forbud mot å brenne bål (§ 3e). Vi ber om at dette endres til at bål er tillatt dersom en samler små 

tørrkvist eller benytter seg av medbrakt ved. 

 

Kyrkjevatna naturreservat, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner 

Under «Generell kommentar til verneforskriften» og «Planter», står det at det fremdeles vil være 

tillatt å gjøre opp bål dersom en samler små tørrkvist eller benytter seg av medbrakt ved. Men i 

vernebestemmelsene står det at bålbrenning er forbudt (§ 3e). Vi mener at det bør være tillatt å 

gjøre opp bål slik den generelle kommentaren sier, og at dette må komme med i 

vernebestemmelsene. 
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Geislafoss naturreservat (utvidelse), Audnedal kommune 

Ingen innspill. 

 

 

 

 
Camilla Moseid 

Koordinator i FNF Agder 
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