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Høringsuttalelse til reguleringsplan for Alveberget 
Viser til brev om offentlig ettersyn av detaljregulering av Alveberget, Tromøy, og takker for 

muligheten til å komme med innspill. FNF Agder har følgende bemerkninger; 

 

Konsekvensutredningen 

Konsekvensutredningen virker mangelfull, da befaringer ble gjennomført i november 2012. På denne 

tiden av året vil det være vanskelig å få registrert planter og få oversikt over det biologiske 

mangfoldet i området. 

Fuglerede er en av rødlisteartene i området. Fuglerede lever i symbiose med en sopp som bryter ned 

organisk materiale som fuglerede kan benytte. Når det organiske materialet er brukt opp, må 

fuglerede flytte seg. Ett år kan det være 10 blomstrende aks med fuglerede og et annet år 2 aks. De 

kommer opp på forskjellige steder innen edelløvskogen. Andre rødlistearter i området er alm og ask. 

Ved siden av alm-lindeskog er det også rik lavurt-hasselkratt i området og her er noen av plantene 

som vokser der: skjellrot, myske, moskusurt, stortveblad, sannikel, fuglerede, storkonvall, trollbær, 

firblad. I sjøen vokser ålegras. Dette er det mest unike området på Tromøy. Alm-lindeskog med 

innslag av spisslønn, ask og svartor og lavurt-hasselkratt er et svært høyverdig, verneverdige område. 

Vi henstiller på det sterkeste at det foretas en ny befaring i sommer av en botaniker. 

Man bør også utrede hvilke konsekvenser økt aktivitet ved sjøen vil få for ål og sjøørret i Alvekilen. 

Vi er ikke enig i konsekvensvurderingen for naturmiljøet. For de arealene som blir berørt av tiltaket, 

er konsekvensen svært negativ. Den negative konsekvensen blir ikke mindre av at arealet er lite. 

Fragmentering og oppsplitting fører til raske endringer i økosystemet, og det får store negative 

konsekvenser for plante- og dyrelivet på lokaliteten. På Tromøya er det et økende utbyggings-press, 

og alle prosjekter spiser hver sin del av naturmiljøet. Det er viktig at Arendal kommune løfter blikket 

og ser på den samlede belastningen for Tromøyas plante- og dyreliv før man konkluderer med 

tiltakets konsekvenser for naturmiljøet. 

 

Reguleringsplanen 

- Endringen av planområdet 

Vi ser positivt på at man har endret størrelsen på planområdet for å spare viktige 

naturverdier og biologisk mangfold både på land og i Alvekilen.  Men vi mener at tiltaket 
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fremdeles får for store negative konsekvenser for naturmiljø, spesielt langs tilførselsveien og 

i det marine miljøet, til at det bør gjennomføres. Alvekilen og Bottsfjorden er foreslått som 

en del av Raet nasjonalpark, og tiltakene som er foreslått i strandsonen ser ut til å være i 

konflikt med de foreslåtte vernebestemmelsene. Vi ber om at Arendal kommune utsetter det 

videre planarbeidet til grensene og verneforskriften til Raet nasjonalpark er vedtatt. 

- Atkomstveien til hyttefeltet. Det er positivt at man har fått inn en parkeringsplass til allmenn 

benyttelse, og at atkomstveien ligger utenfor strandsonen. Dessverre kommer dette tiltaket i 

konflikt med viktige naturtypelokaliteter og rødlistearter, og må derfor planlegges et annet 

sted. Med det store utbyggingspresset som man nå ser på Tromøya, er det viktig at man tar 

vare på de viktige naturtypelokalitetene og rødlisteartene som er kartlagt. 

- Hensynssoner. Det er positivt at man foreslår hensynssoner for å ta vare på naturmiljø og 

kulturmiljø i området.  

 

 

Konklusjon 

FNF Agder mener at tiltaket får for store negative konsekvenser på naturmiljøet både på land og i 

Alvekilen til at hyttefeltet kan bli realisert. Vi ber Arendal kommune utsette det videre 

planarbeidet til grensen og verneforskriften for Raet nasjonalpark er vedtatt. Vi mener at 

konsekvensvurderingen ikke tar tilstrekkelig hensyn til den samlede belastning av alle 

utbyggingsplaner på Tromøya, og at den er mangelfull i forhold til kartelgging. Dersom man 

fortsetter planprosessen nå, må man finne et annet alternativ til atkomstvei slik at man bevarer 

de viktige naturtypelokalitetene og rødlisteartene som er kartlagt i vest. 
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