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Verneplan for Søm-Ruakerkilen naturreservat og Hasseltangen 
landskapsvernområde i Aust-Agder 
 
Regjeringen har i statsråd 22. september 2006 
vedtatt vern av Søm-Ruakerkilen naturreservat 
og Hasseltangen landskapsvernområde med 
plantelivsfredning i Grimstad kommune i Aust-
Agder fylke.   
 
Naturreservatet er en utvidelse av det tidligere 
Søm naturreservat. Sammen med Hasseltangen 
landskapsvernområde utgjør det et totalareal på 
ca. 1487 daa, hvorav ca. 1166 daa er 
landskapsvernområde. Av totalarealet er ca. 647 
daa vannareal og ca. 840 daa landareal.  Om lag 
93 daa av landarealet er på statsgrunn. 
Opprettelsen er en oppfølging av St.meld. nr. 68 
(1980-1981) om Vern av norsk natur.  
 
Verneverdiene er knyttet til kvartærgeologi og 
landskap, edelløvskog, våtmark, kulturlandskap 
og strandenger. Områdene har flere rødlistede 
sopparter, karplanter, sommerfugler og fugler. 
Det er et av de mest verdifulle naturområdene i 
Aust-Agder. Områdene inneholder også en rekke 
fornminner/kulturminner og er svært viktige for 
friluftsliv. 
 
Begge områdene er en del av Ra-morenen - den 
mest markante og ruvende randavsetning vi har 
fra siste istid. Natur- og kulturlandskap er 
egenartet. Her finnes eksponerte havstrender, 
grunne og skjermede saltvannspoller, 
strandenger, kystfuruskog, rikere edelløvskog og 
frodig kulturmark. Det er en rik flora og fauna.  
 
Søm-Ruakerkilen inneholder den største og best 
utviklede forekomst av bøkeskog på Sørlandet 
og er et viktig våtmarksområde for fugle- og 
annet dyreliv. Den nemorale vegetasjonssonen 
har sin nordøstligste utpost i Norge nettopp på 
Hasseltangen. Flere arter i Norge er utelukkende 
knyttet til denne vegetasjonssonen.  

 
Spylerennene ytterst på Hasseltangen. 
Foto: Arild Pfaff Biologiske Undersøkelser. 
 
Begge områdene har forbud mot utbygging eller 
andre former for omdisponering av arealene som 
kan forringe verneverdiene. Det er likevel ikke 
restriksjoner på bruk og vedlikehold av 
eksisterende bygninger. Arealene til båtfabrikken 
på Hasseltangen, og noen tilstøtende arealer 
inngår ikke i verneområdet. 
 
I landskapsvernområdet kan eksisterende jord-
bruksdrift fortsette som før. For å unngå 
gjengroing som forringer det biologiske mang-
foldet, kan gjeninnføring av husdyrbeite være 
aktuelt. I naturreservatet er all vegetasjon, 
herunder døde busker og trær, fredet mot skade 
og ødeleggelse. Men deler av plantelivet, som 
strandengene og spesielle trær, er også fredet i 
landskapsvernområdet. Jakt og fangst er tillatt i 
henhold til gjeldende lovverk i begge 
verneområdene. Driften av Søm småbåthavn kan 
fortsette som før. 
 
Det skal lages en forvaltningsplan som 
hjelpemiddel til å fremme verneformålet, og å  
klargjøre hvordan en skal håndtere aktiviteter og 
tiltak.  


