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Innspill til oppstartsmelding av vern for ti skogområder i Aust- og 

Vest-Agder 

 

Bakgrunn 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har sendt ut melding om oppstart av vern av skog for ti områder 

i Aust- og Vest-Agder, og 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 vern velkommen.  

 

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern vi har i Norge, og det kan gi både positive 

og negative konsekvenser for friluftsliv. Verneforskriftene må utformes på en måte som gir minst 

mulig konflikter mellom natur- og friluftslivsinteresser. Vernet i områdene bør ikke være til hinder for 

utøvelse av jakt og enkel friluftsaktivitet, dersom det ikke skulle være helt spesielle grunner. 

 

Storåna i Åmli kommune 

Det går en sti opp til Rjukanfossen på vestsida av elva. Etter at parkeringsplassen på Dale blei utvida 

for 10-20 år sida, er det stadig fler som tar dagsturen opp til fossen. Stien blir også brukt for fotturer 

videre innover Årdalen og inn på løypenettet til Aust Agder Turistforening (AAT). 

Den økte trafikken merkes svært godt på stien. I løpet av de siste åra har flere våte partier blitt 

omdannet til gjørmehull, mens andre og tørrere deler viser tegn til utrasing. Øverst, like før en 

kommer opp til fossen, har det nå dannet seg en ny sti lenger opp til venstre fordi mange ikke våger å 

følge den opprinnelige stien. Det er rimelig å anta at denne utvikling vil øke dersom området blir 

vernet.  

Vi ønsker derfor at det blir tatt inn i vernebestemmelsen at stien fra Dale opp til Rjukanfossen skal 

holdes åpen for fotgjengere, og at det også blir gitt mulighet for å vedlikeholde og utbedre den slik at 

de som ikke er så støe på foten og barnefamilier kan ta turen opp til fossen. Det bør også vurderes 

om det kan være fornuftig å anlegge noen rasteplasser og/eller grillplasser underveis. Dette gjelder 

mailto:agder@fnf-nett.no
mailto:fmavpost@fylkesmannen.no


 

 

enda mer ovenfor det foreslåtte verneområde (altså det som allerede er vernet), der fossen kaster 

seg ned i juvet. I godvær er det her turfolket raster, og resultatet ser en i rester av bålplasser.  

 

Navassfjell i Gjerstad kommune 

Ingen merknader. 

 

 

Lemfjellheia i Froland kommune 

Ingen merknader. 

 

 

Lindåsen i Froland kommune 

Ingen merknader. 

 

 

Tveiteråsen i Froland kommune 

Ingen merknader. 

 

 

Dåsvassdalen i Evje og Hornnes kommune  

I kartet med avgrensning står det Froland kommune, men det ser ut som om kartutsnittet er fra 

Dåsvassdalen i Evje kommune. Ellers ingen merknader. 

 

 

Birkelid i Songdalen kommune 

Innenfor den foreslåtte avgrensingen av verneområdet i sørøst ligger den opparbeidede klatreruten 

«Asylet», som står beskrevet i klatreføreren «Sørlandet Rock» utgitt av Christianssand klatreklubb 

(www.ckk.no). Verneforskriftene må ta høyde for at denne klatreruten kan opprettholdes og 

vedlikeholdes. 

 

Fra Oasen skole og under fjellveggen der Asylet ligger er det en mye brukt sti som fører opp til 

Suåsheia. Den er merket og er en av toppene i Kristiansandsregionen som er med i Bedriftsidrettens 

satsing «Ti på topp» (http://kristiansandregionen.xn--tiptopp-gxa.no/). Verneforskriften må ta høyde 

for at stien med merking kan opprettholdes og vedlikeholdes. 

 

 

Kile i Vennesla kommune 

Området regnes som regionalt svært viktig friluftsområde i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet (Vest-Agder fylkeskommune).   
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Nedre Timenes i Kristiansand kommune 

Området regnes som regionalt svært viktig friluftsområde i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet (Vest-Agder fylkeskommune).  

 

 

Nautarheia i Marnardal kommune 

Ingen merknader. 

 

 

 

Kilder:  

www.naturbase.no 

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2021, Vest-Agder 

Turkart Linnåsen, utgitt av Søgne og Songdalen orienteringsklubb 

Klatreføreren Sørlandet Rock, ISBN 978-82-303-2886-6 

www.tipatopp.no  

 

 

 

 
Camilla Moseid 

Koordinator i FNF Agder 

for organisasjonene: 

- Agder botaniske forening 

- Aust-Agder Turistforening 

- DNT Sør 

- Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder 

- Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen 
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