
 

    
 

 
 
 
 
 

Flekkefjord landskapsvernområde 
 
 
Regjeringa har i Statsråd 11.03.2005 vedtatt 
å opprette Flekkefjord landskapsvern-
område i Flekkefjord kommune i Vest-Agder 
fylke. Verneområdet utgjør 54 km2, fordelt 
med ca 38,5 km2 landareal inkludert 
ferskvann og ca 15,5 km2 sjøareal. 
Opprettelsen av landskapsvernområdet er 
en oppfølging av nasjonalparkplanen  
(St. meld. nr 62 (1991-92) som ble vedtatt av 
Stortinget 1993. 
 
Kystsonen har vært dårlig representert i 
vernesammenheng i Norge sammenlignet 
med fjellområdene. Den ytre kystsonen i 
Flekkefjord har et mangfoldig og kontrastfylt 
landskap med mektige kystheier, store åpne 
sjøflater, intim skjærgård, lune poller og 
sund, rike og velutviklede edellauvskoger, 
glattskurte svaberg, velutviklede 
kystfuruskoger, og åpne kystlyngheier. 
Landskapsvernområdet representerer den 
vestligste delen av Vest-Agders kystland og 
Sørlandets eikeskogsregion. Her er relativt 
velutviklede kulturbetingede kystlyngheier, 
tallrike små myrer, enkelte næringsfattige 
vann og med varmekjær lauvskog på 
gunstige steder.  
 
Det maritime kulturlandskapet er av høy 
verdi i nasjonal sammenheng, her finnes 
spor etter 10 000 års kystkultur. Her er spor 
etter kontinuerlig bosetting fra jernalder til 
nyere tid. Fiske har vært hovednæringa i alle 
tider og landbruket består av små bruk med 
ku og sau. Fiske og sjøfart, har sammen 
med småskala landbruk, gitt grunnlag for 
bosetting og opprettholdelse av det åpne og 
innholdsrike kulturlandskapet langs kysten.  
 
Hidreheia og heiene øst for Åna-Sira er unike 
kystkulturlandskap, med gamle ferdselsveier 
og nasjonalt viktige kystlyngheier. Hidreheia 

er ett av få områder på Skagerakkysten med 
hyllegarder. Norges sørvestligste skjærgård 
mellom Rasvåg og Stø framstår som et 
sammenhengende uberørt landskap med 
attraktive badebukter, velholdte kystbeiter, rik 
edellauvskog med mange gamle trær av lind, 
ask og svartor, og gammel frodig 
kystfuruskog. Glattskurte strandberg og 
intime kil- og smalsundlandskap utgjør en 
sterk kontrast i forhold til de 2 – 300 meter 
høye kystheiene på Hidra og Hidreheia. 
 
Den ytre kystsonen i Flekkefjord har en 
artsrik temperert kystflora. Det finnes 
gammel kystfuruskog og innslag av eikeskog 
og partier med alm-lindeskog. 
 
Området er svært attraktivt for båtturer, og 
fritidsfiske utøves hele året. De gamle 
ferdselsveiene, stier og merkede turveier gir 
gode muligheter for fotturer. Rådyr og hare 
jaktes i store deler av området og det pågår 
noe jakt på sjøfugl.  
 

Skjærgården ved Kirkehamn med Stø og 
Hidreheia i bakgrunnen.  
Foto: Tor Kviljo, Fylkesmannen i Vest-Agder. 


