
Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, i Tvedestrand, 
Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. 
juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 35 og § 62.  Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 

§ 1. Formål 
Formålet med nasjonalparken er å bevare et større naturområde uten tyngre 
inngrep med egenartede og representative økosystemer, mange godt bevarte 
kvartærgeologiske forekomster etter siste istid, og med særlig vekt på 
plantelivet, dyrelivet, naturtyper, kystlandskapet med sjøoverflaten og 
kulturminner knyttet til Aust-Agders kystområde både på land og i sjø. For 
de marine delene er formålet særlig å ta vare på det undersjøiske landskapet 
med tilhørende marine arter og marine naturtyper som israndsavsetninger, 
skjellsandforekomster, bløtbunnsområder, ålegras- og undervannsenger, 
tareskog og gyteområder for fisk. 

I sone A er formålet å ta vare på fuglelivet, spesielt med hensyn til 
sjøfuglene og deres hekkeplasser, jf. kart. 

I sone B er formålet å ta vare på sårbare naturtyper og arter, jf. kart. 

I sone C er formålet å ta vare på områder med særskilt vitenskapelig 
betydning som referanseområder i sjø, jf. kart.  

Allmennheten skal gis anledning til opplevelse av naturen gjennom utøvelse 
av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 

§ 2. Avgrensning 
Nasjonalparken berører følgende gårds-, bruks- og festenummer (gnr/bnr-
fnr) i: 

Tvedestrand kommune: 76/7, 76/10, 76/124, 77/13, 77/15, 77/34, 77/39, 
77/120, 77/228, 77/265, 77/288, 77/331, 78/1, 78/6, 78/8, 78/13, 78/14, 
78/15, 78/23, 78/24, 78/25, 78/40, 78/61, 78/67, 78/87, 78/92, 78/93, 78/94, 
78/98, 78/99, 78/100, 78/102, 78/106, 78/115, 78/117, 78/118, 78/119, 
78/120, 78/121, 78/123, 78/124, 78/132, 78/134, 78/136, 78/137, 78/139, 
78/142, 78/144, 78/153, 78/154, 78/163, 78/168, 78/170, 78/174, 78/178, 
78/199, 78/200, 78/203, 78/204, 78/205, 78/207, 78/221, 78/223, 78/239, 
78/243, 78/275, 78/294, 78/295, 78/296, 78/298, 78/316, 78/329, 78/342, 
78/350, 78/354, 78/358, 78/366, 78/367, 78/368, 79/1, 79/3, 79/51, 79/52, 
79/79, 79/80, 80/1, 80/2, 80/3, 80/7, 80/10, 80/29, 80/40, 80/51, 80/52, 
80/64, 80/94, 80/95, 80/102, 80/141, 80/220, 81/1, 81/4, 81/11, 81/12, 



81/23, 81/23-1, 81/23-4, 81/52, 81/53, 81/60, 81/64, 81/65, 81/90, 81/94, 
81/96, 81/98, 81/108, 81/125, 81/137, 81/141, 82/58, 83/1, 83/2, 84/12, 
84/41, 84/126, 84/136, 84/151, 84/192, 84/199, 84/211, 84/388, 84/641. 

Arendal kommune: 68/1, 68/24, 68/29, 68/65, 68/71, 68/75, 68/142, 68/144, 
68/194, 68/213, 68/214, 68/224, 68/234, 68/239, 68/259, 68/268, 68/279, 
68/301, 68/309, 68/314, 68/368, 68/369, 68/373, 69/1, 69/7, 69/8, 69/34, 
69/43, 69/44, 69/47, 69/49, 69/50, 69/53, 69/54, 69/59, 69/83, 69/97, 69/98, 
69/106, 69/111, 69/128, 69/136, 69/139, 69/144, 69/153, 69/180, 69/237, 
69/244, 70/3, 70/6, 70/30, 70/31, 70/59, 70/73, 70/75, 70/85, 70/86, 70/87, 
70/93, 70/100, 70/111, 70/116, 70/117, 70/158, 70/162, 70/166, 70/168, 
70/170, 70/172, 74/4, 74/22, 74/43, 74/92, 74/113, 74/119, 74/228, 205/4, 
205/31, 205/36, 205/177, 205/227, 205/266, 205/319, 205/321, 205/335, 
205/365, 205/378, 205/408, 205/409, 205/493, 205/578, 205/611, 205/763, 
205/843, 205/844, 205/845, 205/846, 206/1, 206/2, 206/4, 206/18, 206/23, 
206/24, 206/82, 206/85, 206/146, 206/178, 206/194, 206/202, 206/228, 
206/233, 206/236, 206/264, 206/292, 206/305, 206/323, 206/411, 206/459, 
206/608, 206/618, 206/628, 206/656, 207/1, 207/1-1, 207/2, 207/3, 208/1, 
208/3, 208/5, 208/6, 208/7, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 209/1, 209/3, 
209/8, 209/16, 209/20, 209/21, 209/25, 209/29, 209/33, 209/36, 209/42, 
209/43, 209/44, 209/48, 209/54, 209/55, 209/56, 209/57, 209/59, 209/61, 
209/65, 209/66, 209/67, 209/68, 209/69, 209/70, 209/71, 209/72, 209/73, 
209/74, 209/75, 209/76, 209/77, 209/79, 209/82, 209/83, 209/84, 209/85, 
209/87, 209/89, 209/90, 209/93, 209/94, 209/98, 209/99, 209/100, 209/104, 
209/105, 209/107, 209/112, 209/113, 209/114, 209/116, 209/117, 209/118, 
209/122, 209/123, 209/129, 209/131, 210/1, 210/2, 210/12, 211/1, 211/4, 
211/47, 211/51, 213/1, 213/5, 213/16, 213/23, 213/27, 213/167, 213/176, 
213/197, 214/1, 214/6, 214/13, 214/29, 214/41, 215/20, 215/29, 215/30, 
215/44, 215/53, 215/65, 215/68, 215/71, 215/73, 215/74, 215/92, 215/99, 
215/100, 215/101, 215/104, 215/106, 215/107, 215/114, 215/115, 215/116, 
215/117, 215/118, 215/119, 215/128, 215/171, 215/251, 215/253, 215/285, 
216/2, 216/9, 216/12, 216/16, 216/23, 216/23-14, 216/23-16, 216/23-17, 
216/23-18, 216/23-19, 216/23-22, 216/25, 216/26, 216/27, 216/39, 216/48, 
216/55, 216/57, 216/58, 216/59, 216/60, 216/61, 216/63, 216/64, 216/66, 
216/66-4, 216/66-5, 216/66-13, 216/67, 216/69, 216/71, 216/72, 216/79, 
216/81, 216/82, 216/87, 216/88, 216/90, 216/92, 216/93, 216/94, 216/95, 
216/98, 216/99, 216/102, 216/111, 216/115, 216/118, 216/120, 216/121, 
216/122, 216/123, 216/125, 216/135, 216/142, 216/146, 216/152, 216/153, 
216/154, 216/156, 216/157, 216/158, 216/165, 216/167, 216/168, 216/170, 
216/174, 216/176, 217/3, 217/4, 217/15, 217/28, 217/38, 217/39, 217/48, 
217/49, 217/50, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 218/11, 218/12, 
218/13, 218/14, 218/19, 218/20, 218/22, 218/23, 218/28, 218/29, 218/31, 
218/32, 218/33, 218/35, 218/36, 218/37, 218/39, 218/40, 218/42, 218/43, 
218/44, 218/45, 218/46, 218/47, 218/49, 218/50, 218/51, 218/54, 218/55, 



218/57, 218/59, 218/63, 218/64, 218/65, 218/66, 218/68, 218/69, 218/70, 
218/71, 218/72, 218/73, 218/74, 218/75, 218/77, 218/78, 218/79, 218/81, 
218/82, 218/83, 218/84, 218/85, 218/87, 218/88, 218/90, 218/91, 218/96, 
218/97, 218/99, 218/100, 218/103, 218/104, 218/106, 218/107, 218/108, 
218/109, 218/110, 218/112, 218/117, 218/129, 218/130, 218/131, 218/133, 
218/134, 218/157, 219/1, 219/4, 219/6, 219/14, 219/20, 219/33, 219/39, 
219/44, 219/47, 219/48, 219/51, 219/52, 219/53, 219/55, 219/56, 219/64, 
219/66, 219/84, 219/86, 219/87, 219/93, 219/100, 219/119, 219/121, 
219/138, 219/140, 219/145, 220/6, 221/16, 221/26, 221/35, 221/38, 221/39, 
221/60, 221/160, 221/184, 221/251, 221/267, 221/350, 221/447, 221/538, 
224/2, 224/3, 224/4, 224/29, 224/31, 224/37, 224/42, 224/43, 224/44, 
224/46, 224/50, 224/60, 224/62, 224/69, 224/70, 224/72, 224/76, 224/78, 
224/86, 224/89, 224/101, 224/102, 224/108, 224/139, 224/156, 224/174, 
224/216, 224/229, 224/238, 224/263, 224/274, 224/299, 224/358, 301/1, 
301/4, 301/4-34, 301/10, 301/11, 301/13, 301/16, 301/21, 301/24, 301/26, 
301/27, 301/28, 301/29, 301/30, 301/31, 301/32, 301/33, 301/38, 301/39, 
301/40, 301/40, 301/42, 301/43, 301/44, 301/45, 301/46, 301/46-5, 301/47, 
301/51, 301/52, 301/53, 301/57, 301/58, 301/59, 301/60, 301/61, 301/62, 
301/63, 301/66, 301/68, 301/69, 301/72, 301/79, 301/80, 301/96, 301/97, 
301/100, 301/103, 301/104, 301/105, 301/109, 301/111, 301/113, 301/114, 
301/115, 301/116, 301/117, 301/118, 301/119, 301/123, 301/124, 301/126, 
301/127, 301/129, 301/135, 304/2, 304/3, 304/3-1, 304/13, 304/14, 304/18, 
304/19, 304/20, 304/26, 304/32, 304/37, 304/38, 304/39, 304/41, 304/45, 
304/47, 304/48, 304/49, 304/51, 304/52, 304/54, 304/58, 304/61, 304/63, 
304/64, 304/65, 304/68, 304/82, 304/83, 304/107, 304/111, 304/113, 
304/135, 304/136, 305/85, 305/95, 305/97, 305/109, 305/110, 305/117, 
305/118, 305/119, 305/122, 305/134, 305/151, 305/163, 305/166, 305/195, 
305/197, 305/201, 305/202, 305/204, 305/225, 305/227, 305/234, 305/239, 
305/243, 305/253, 305/261, 305/266, 305/272, 305/274, 305/288, 305/445, 
305/449, 305/459, 305/463, 305/485, 305/524, 305/534, 305/908, 305/929, 
305/948, 305/950, 305/957, 305/960, 305/1057, 305/1111, 305/1112, 428/1, 
428/3, 428/10, 428/47, 428/49, 428/51, 428/69, 428/76, 428/77, 428/84, 
428/85, 428/87, 428/88, 428/89, 428/90, 428/95, 428/96, 428/100, 428/116, 
428/213, 428/221, 428/755, 428/756, 428/770, 428/786, 428/787, 428/788, 
428/797, 428/864, 429/6, 429/8, 430/110, 430/111, 430/137, 430/165, 
430/166, 430/167, 601/192. 

Grimstad kommune: 38/2, 50/1, 50/4, 50/11, 50/15, 50/51, 50/55, 50/67, 
50/68, 50/97, 50/103, 50/108, 50/114, 50/134, 50/199, 50/215, 50/216, 
50/217, 50/218, 50/229, 50/286, 50/300, 50/304, 50/318, 52/61, 52/86, 
52/101, 52/112, 53/1, 53/13, 53/16, 53/17, 53/55, 53/116, 53/170, 53/171, 
53/173, 53/204, 56/1, 56/3, 56/5, 56/8, 56/15, 56/16, 56/17, 56/20, 56/23, 
56/26, 56/27, 56/28, 56/29, 56/31, 57/3, 57/4, 57/10, 57/11, 57/30, 57/47, 
57/227, 57/228,  57/279,  57/300, 57/302, 57/303, 57/307, 58/1, 58/2, 58/3, 



58/10, 58/11, 58/12, 58/14, 58/19, 58/20,  58/24, 58/25, 58/26, 58/27, 58/29, 
58/34, 58/35, 59/3, 59/7, 59/8, 59/18,  59/33, 59/34, 59/35, 59/41, 59/43, 
59/44, 59/94, 59/95, 59/98, 59/104, 59/109, 59/110, 59/112, 59/116, 59/117, 
59/137, 59/146, 59/164, 59/169, 59/180, 59/219, 59/224, 59/240, 59/246, 
59/272, 60/24, 203/49. 

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 607 km², hvorav ca. 599 km² er 
sjøareal. Nasjonalparken har tre soner med særskilte bestemmelser; sone A, 
B og C. For sjøarealene er overflaten, vannsøylen og bunnen omfattet. 

Vernegrensene framgår av oversiktskart og tre detaljkart for Raet 
nasjonalpark datert Klima- og miljødepartementet, desember 2016. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes. De nøyaktige grensene på land skal 
merkes i marka. Grense mot land går ved midlere høyvann. 
Verneforskriften med oversiktskart og detaljkart oppbevares i Arendal, 
Grimstad og Tvedestrand kommuner, hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-
Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekart som utarbeides etter grensemerking. 
§ 3. Vern mot inngrep i landskapet  

I nasjonalparken skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller 
kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å 
ivareta verneformålet. 

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring og 
ombygging av varige eller midlertidige bygninger, tilbygg, kaianlegg, 
brygger, gjerder, anlegg og innretninger herunder anlegg for 
energiproduksjon og oppdrett/akvakultur, sleping av redskap på sjøbunnen, 
hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, opplag av båter, 
bøyelegging av båter, vegbygging, bergverksdrift, graving, kunstige 
sandstrender, utfylling og henleggelse av masse, mudring og dumping, uttak 
av skjellsand, boring og sprenging, bryting av stein, mineraler og fossiler, 
fjerning av rullestein, større stein og blokker, drenering og annen form for 
tørrlegging, gjødsling, tilplanting, nydyrking, flatehogst, bakkeplanering, 
fremføring av luft-, vann-, sjø- og jordledninger, gass- eller oljeledninger, 
bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking 
av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for: 

a) vedlikehold av bygninger, brygger, anlegg og innretninger som ikke 
fører til bruksendring. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal 
byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke 
ombygging eller utvidelse.  

b) vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsårer, skilt, bruer 
og lignende, i samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen. 

c) drift, tilsyn og vedlikehold av fyr, fyrlykter og sjømerker. 



d) nødvendig istandsetting av eksisterende ledningsanlegg for vann, 
avløp, og kommunikasjon ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert 
transport til lands skal det i ettertid sendes melding til 
forvaltningsmyndigheten. 
  
e) akterfeste av båt ved egen brygge eller egen landfast 
fortøyningsplass.  

f) å trekke joller på land for midlertidig oppbevaring ved egen 
fortøyningsplass, i samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen. 

g) vedlikehold av gjerder og stengsler for beitedyr, i samsvar med 
retningslinjene i forvaltningsplanen. 

h) drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av 
motorisert transport til lands krever særskilt tillatelse, jf. § 9 fjerde 
ledd b).  

i) nødvendig istandsetting av eksisterende energi- og kraftanlegg ved 
akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport til lands skal det i ettertid 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  
 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) ombygging av, og mindre utvidelser samt bruksendring av 
eksisterende bygninger, i samsvar med retningslinjene i 
forvaltningsplanen. 

b) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt 
ved brann eller naturskade. 

c) ombygging og oppsetting av gjerder. 

d) bygging av brygger etter fjerning av eksisterende brygger eller ved 
samling av eksisterende brygger i fellesanlegg. 

e) riving av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger og 
oppføring av nye med inntil samme størrelse og for samme bruk. 

f) oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre 
farledstiltak for å trygge ferdselen til sjøs. 

g) bygging av nye konstruksjoner og installasjoner, oppsetting av nye 
skilt og merking av stier, for å legge til rette for friluftsliv i samsvar 
med retningslinjene i forvaltningsplanen. 

h) oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til 
eksisterende anlegg for Kystverket. 

i) vedlikeholdsmudring i tilknytning til eksisterende brygger i samsvar 
med retningslinjene i forvaltningsplanen. 

j) etterfylling av sand på eksisterende offentlige sandstrender. 



k) montering av nye fortøyningsbolter for båt og fiskeredskaper 

l) innlegging av strøm, vann og avløp til boliger og fritidsboliger, i 
samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen. 

m) oppgradering samt fornying av kraftlinjer for heving av 
spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt for virksomheter innenfor 
nasjonalparken. 

n) akvakultur uten fast bygningsmasse, uten 
forurensningskonsekvenser, uten synlig anlegg over sjøoverflaten og 
som ikke er i strid med verneformålet. 

o) midlertidige markeringsbøyer for seilsport i samsvar med 
retningslinjene i forvaltningsplanen. 

p) utsetting av saltsteiner. 

§ 4. Vern av plantelivet 

Vegetasjonen på land og i sjø, herunder døde busker, trær og ilanddrevet 
tang og tare er vernet mot all skade, uttak og ødelegging. Planting eller 
såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for: 

a) plukking av bær og matsopp. 

b) plukking av vanlige planter og tang/tare til eget bruk unntatt i sone 
B, i samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen. 

c) rydding av ilanddrevet tang og tare på offentlige badestrender. 

d) bruk av nedfalt trevirke til bålbrenning, unntatt i sone B. 

e) skånsom vegetasjonsrydding og beplantning rundt fritidsbolig, i 
samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen. 

f) hogst av ved til eget bruk i samsvar med retningslinjene i 
forvaltningsplanen, unntatt i sone B. 

g) beite, unntatt i sone B. 

h) slått, lyng- og gressbrenning, i samsvar med retningslinjene i 
forvaltningsplanen. 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) rydding av vegetasjon i samsvar med retningslinjene i 
forvaltningsplanen. 

b) beite i sone B.  

c) uttak av ilanddrevet tang og tare i samsvar med retningslinjene i 
forvaltningsplanen, unntatt i sone B. 



§ 5. Vern av dyrelivet 

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot 
skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land, i vann og i sjø er 
forbudt. 

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for: 

a) høsting av viltlevende marine ressurser i medhold av 
havressursloven, med unntak av høsting med redskap som slepes 
under fiske og som i den forbindelse kan berøre bunnen. I sone C er 
likevel all slik høsting forbudt. 

b) jakt og fangst etter viltloven, unntatt i sone A der det er forbud mot 
jakt og bruk av skytevåpen i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 
1. september. I Tromlingene i sone A er det likevel forbud mot jakt og 
bruk av skytevåpen hele året. 

c) fiske og fangst etter lakse- og innlandsfiskloven unntatt i sone A og 
C. 

d) sanking av skjell til eget bruk. 

Hunder skal holdes i bånd i perioden fra og med 1. april til og med 20. 
august i hele nasjonalparken. I sone A skal hunder holdes i bånd fra og med 
1. mars til og med 20. august. I Tromlingene i sone A er det likevel 
båndtvang hele året. 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til levendefangst av 
dyr i forbindelse med bestandsovervåking eller forskning. Det samme 
gjelder utsetting av dyr i forbindelse med tillatelse etter § 3 fjerde ledd n). 

§ 6. Vern av kulturminner 

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Kulturminner skal 
ikke tildekkes, flyttes eller fjernes. 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til istandsetting, 
vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

 

§ 7. Ferdsel og friluftsliv 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og 
kulturminner på land og i sjø. 
I sone A med unntak av Tromlingene er det i perioden fra og med 15. april 
til og med 15. juli forbud mot all ferdsel på land og i sjø nærmere enn 50 
meter fra land. 



Forbudet gjelder ikke ferdsel på land i forbindelse med drift og vedlikehold 
av Kystverkets anlegg, som ikke kan utføres utenfor forbudsperioden. 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til ferdsel på land og 
i sjø i sone A i forbindelse med aktiviteter som kan fremme verneverdiene 
eller kunnskap om dem. 
Organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet må ha tillatelse fra 
forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplanen.  
Større arrangementer krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til større arrangementer når det 
ikke er i strid med verneformålet. 
 
Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier og stier. 
 
I sone A og B er camping, teltslagning og oppsetning av 
kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt med unntak av på 
Ramsøya i Nidelva i Arendal. 
 
Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det 
ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon, svaberg og rullestein. I 
områder med anlegg tilrettelagt for bål og grill skal disse benyttes.  

Brenning av hogstavfall etter rydding i forbindelse med skjøtsel kan skje i 
samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen. 

Det kan i forvaltningsplan fastsettes steder hvor St. Hans-bål er tillatt. 

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten 
legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper. 

Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet 
ved særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade 
naturmiljøet. 

§ 8. Generelle unntak for ferdsel 

Reglene § 7 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, 
rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

§ 9. Forbud mot motorferdsel 

Motorferdsel til lands, på is og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt. 
Det er forbud mot motorbåtrace og øvingskjøring med racingbåter. 

Miljødirektoratet kan ved særskilt forskrift innføre bestemmelser om 
fartsregulering på sjøen i nærmere angitte deler av nasjonalparken. 
 



Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for: 

a) motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og 
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.  

b) motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe og i medhold av 
lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot 
markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 
verneområdet snarest mulig. 

c) nødvendig motorferdsel ved istandsetting av eksisterende 
ledningsanlegg for vann, avløp og kommunikasjon ved akutt utfall. 
Forvaltningsmyndigheten skal varsles snarest. 

d) motorferdsel i forbindelse med rydding av offentlige sandstrender, i 
samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen. 

e) motorferdsel til fritidsboliger på eksisterende traséer som er 
godkjent for dette i forvaltningsplanen.  

f) transittflyging med Forsvarets helikoptre ved vanskelige værforhold. 

g) Forsvarets nødvendige lavtflyging med jagerfly i perioden fra 1. 
oktober til 1. april. 

 

Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon til: 

a) øvingskjøring for formål nevnt i tredje ledd a). 
 

b) nødvendig kjøring for tiltak etter § 3 tredje ledd h) og § 3 fjerde 
ledd m).  

c) motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til 
vedlikehold og byggearbeid på bygninger, brygger og lignende. 

d) motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av beiter og gjerder. 

e) motorferdsel i forbindelse med hogst og rydding etter § 4 andre ledd 
e), f) og § 4 tredje ledd a). 

f) båtrace som var etablert før vernetidspunktet, jf. forvaltningsplanen. 

g) motorferdsel ved akutt forurensning som truer verneverdiene. 

h) motorferdsel ved uttak av ilanddrevet tang og tare i samsvar med 
retningslinjene i forvaltningsplanen. 



 

§ 10. Forbud mot forurensning og støy 

Forurensning og forsøpling er forbudt. Avfall skal tas med ut av området. 
All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. 

Det er forbudt å tømme kloakkvann fra båter i sjøen. 

Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt. 
Forbudet gjelder ikke bruk av motordrevne hageredskaper i tilknytning til 
fritidsboliger. 

§ 11. Generell dispensasjonsbestemmelse 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

§ 12. Forvaltningsplan 

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for 
forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen 
skal godkjennes av Miljødirektoratet. 

§ 13. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, 
kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og 
kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

§ 14. Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 

§ 15. Rådgivende utvalg 

Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken. 

§ 16. Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks.  

Samtidig oppheves følgende forskrifter med bestemmelser: 

1. Forskrift 28. mars 1980 nr. 32 om fredning for Lille Langebåen 
naturreservat, Tvedestrand   kommune, Aust-Agder. 



2. Forskrift 28. mars 1980 nr. 40 om fredning for Flatskjæra 
naturreservat, Moland kommune, Aust-Agder. 

3. Forskrift 28. mars 1980 nr. 42 om fredning for Store 
Torungen naturreservat, Hisøy kommune, Aust-Agder. 

4. Forskrift 28. mars 1980 nr. 43 om fredning for Indre 
Halvorsholmen naturreservat, Hisøy kommune, Aust-Agder. 

5. Forskrift 28. mars 1980 nr. 51 om fredning 
av Spærholmene naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder 

6. Forskrift 15. desember 2000 nr. 1462 om vern av Raet 
landskapsvernområde med plante- og fuglelivsfredning, Arendal 
kommune, Aust-Agder. 

7. Forskrift 7. mai 1982 nr. 809 om fredning 
for Tromlingene naturreservat med tilliggende fuglelivsfredning i 
Tromøy kommune, Aust-Agder 

8. Forskrift 22. september 2006  nr. 1094 om vern 
av Hasseltangen landskapsvernområde, Grimstad og Arendal 
kommuner, Aust-Agder. 

9. Forskrift 22. september 2006 nr. 1095 om fredning av Søm-
Ruakerkilen naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder. 


