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Innspill til turvei Havsøyveien – Flaket, planident. 
09062018-3 
Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder) viser til kunngjøring på kommunens hjemmesider om oppstart av 

detaljplan, og ønsker å komme med følgende innspill; 

 

FNF Agder er positive til tiltaket, og mener dette er et godt tiltak for å sikre offentlig tilgjengelig adkomst til 

strandsonen og til det statlige sikrede friluftslivsområdet som Flaket er. Området er kartlagt som et viktig 

friluftslivlivsområde (http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00008211). Med offentlig tilgjengelig 

adkomst vil verdien etter vår mening øke. Mange steder langs kysten er strandsonen privatisert, særlig på fastlandet. 

Derfor vil en turvei til Flaket øke tilgjengeligheten og muligheten for alle til å oppleve svaberg, salt sjø og natur i 

strandsonen.  

 

Flaket er del av Raet nasjonalpark, og en turvei hit kan bidra til å oppnå den delen av verneformålet som sier 

«Allmennheten skal gis anledning til opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med 

liten grad av teknisk tilrettelegging». Informasjon om Raet nasjonalpark kan settes opp ved parkeringsplassen. For å 

hindre skade på svabergene på Flaket, bør man vurdere å sette opp et anlegg der man kan grille eller brenne bål. 

 

Det er ikke registrert noen truede arter i artskart i planområdet. Men det trenger ikke bety at det ikke er arter man 

bør være oppmerksom på der. Det bør naturmangfoldet kartlegges i forbindelse med detaljplanen. 

 

Tiltaket vil forbinde Flaket med Vragvigen, som også er et statlig sikret friluftslivsområde, og vil være et godt 

supplement til Stølsviga (statlig sikret friluftslivsområde) som ligger i nærheten. En stor metaanalyse (Davison & 

Lawson 2006) påpekte at desto flere steder en hadde for fysisk aktivitet i nærmiljøet desto mer var det signifikant 

assosiert med økning i rekreasjonstid for fysisk aktivitet.  Er det vurdert om man også skal forbinde Stølsviga og 

Flaket med en turvei? Dette vil gi mulighet for en rundtur.  

http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00008211
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En turvei til Flaket er med på å sikre fremtidig bruk til friluftsliv og et bidrag til å bedre folkehelse. Arendals 

samfunnsdel av kommuneplanen, samt «Aktive austegder» regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, taler 

begge for betydningen av å tilrettelegge for lavterskel fysisk aktivitet. Det er godt dokumentert at nærmiljø og 

stedsutforming påvirker handlingsvalg og muligheter. Særlig innbyggeres oppfatning av nærhet til 

rekreasjonsområder er en viktig predikerende faktor for fysisk aktivitetsnivå (1) s. 39; 2) s. 262). Folkehelsemeldingen 

(3)) og friluftslivsmeldingen (4)) peker på egenorganisert fysisk aktivitet som noe alle bedriver, uavhengig av 

sosioøkonomisk status, og at hele 61 prosent oppga i en at fysisk aktivitet i nærmiljøet og naturen er den formen for 

aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer av i fremtiden (3) s. 58; 4) s. 7). Dette impliserer behovet for å tilrettelegge 

enda mer for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Fysisk aktivitet fører til en rekke fysiologiske helseeffekter, velvære og 

sosial kapital. 

 

Å tilrettelegge for boområdene på Hisøy er ikke bare av betydning for beboerne i dag, men vil også øke 

attraktiviteten til Hisøy, og øke sannsynligheten for tilbakeflytting når barna er blitt voksne. Mennesker som føler et 

emosjonelt bånd med sitt nabolag, park e.l. demonstrerer større engasjement for området samt rapporterer om 

høyere grad av velvære (1)).  «Kommunedelplan – tidlig innsats for å bedre levekårene» har eksplisitt satt som tiltak å 

stimulere identitetsskapende aktiviteter som fremmer innbyggernes opplevelse av tilhørighet samt etablere arenaer 

som ivaretar nyinnflyttedes behov for identitet og tilhørighet. Vi mener at tiltaket vil bidra til dette. 
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