
Direktoratet for Naturforvaltning

7485 Trondheim

Oslo, 25. 2. 2004

Forslag til oppretting av Ytre kystsone Flekkefjord 
landskapsvernområde. Sentral høring.

Det vises til Direktoratets høringsbrev av 6. november i fjor. 
Det fremgår av DNs brev at "Det er ikke gjort større endringer verken i 
avgrensing eller forslag til forskrifter i fylkesmannens tilråding etter lokal 
høring."
 
I den lokale høringen har Norges Naturvernforbunds fylkeslag/lokallag 
avgitt to uttalelser, datert 24.6.03 og 25.7.03. Disse vedlegges.
Norges Naturvernforbund sentralt vil vise til og slutte seg til synspunktene 
i de to uttalelsene. Vi vil  spesielt fremheve et par punkter  i brevet av 
24.6., fordi disse ikke er referert  eller drøftet i fylkesmannens 
oppsummering/framlegg til DN.  

1.
Fylkeslaget og de to lokallagene i Kristiansand og Mandal foreslår at 
vestgrensen for området bør utvides noe. Brattholmen, ytre del av 
Gismerøya, Hattholmen, Storøy, indre- og ytre Mannevær samt ytre del av 
Hille bør inkluderes i verneområdet. Lagene begrunner forslaget slik:

"Dette vil gi en mer naturlig avgrensing til vestgrensen av Mandal kommune. I denne 
forbindelse vil vi spesielt peke på at det nylig er registrert flere gravrøyser på 
Gismerøya. Disse er sannsynligvis mer enn 2000 år gamle. Som resultat av dette, ble 
et 17 da. stort område sikret etter kulturminneloven og vi finner det naturlig at dette 
sammen med den resterende del av naturvernområdet på øya går inn i  
landskapsvernområdet. De andre øyene, Hattholmen, Storøy, Indre- og Ytre 
Mannevær samt ytre del av Hille er alle svært lite påvirket av menneskelige inngrep 
og inngår for det meste i Skjærgårdsparken. For landskapsvern-området mener vi det 
vil være en stor fordel om også disse områder inngår som en naturlig del av en 
helhet."

2. 
Fylkeslaget og de to lokallagene finner det videre sterkt betenkelig at 
verneområdet kun omfatter arealer over laveste vannstand og begrunner 
sin betenkelighet slik:
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"Dette vil kunne medføre at det kan foregå aktivitet innenfor verneområdet som er til  
stor skade for verneområdene over vann. Som eksempel på slik aktivitet vil vi nevne: 
Mudring, dumping av avfall, i noen tilfeller også uttak av skjellsand og taretråling. Vi 
vet at livet under havoverflaten i stor grad danner grunnlaget for det biologiske 
mangfoldet i fjæra og livet over havoverflaten. De nevnte aktiviteter vil derfor alle 
kunne være med på å påvirke og ødelegge dette livsgrunnlaget. De grunne 
havområdene i kystsonen er gyte- og yngelplass for de fleste fiskearter langs kysten og 
er derfor en livsnødvendighet for disse. Det samme gjelder tareskogen. Den er skjule-,  
oppvekst- og matsted for de samme fiskearter, krabber og andre marine dyr. Kort kan 
vi si at tareskogen er havets regnskog og at taretråling er flatehogst av denne. Vi vil  
derfor påpeke at dersom verneplanen skal få den tilsikta verdi, er det nødvendig at  
også områdene under havflaten blir gitt et tilsvarende vern. Dette er selvsagt ikke til  
hinder for at fiske kan foregå på tradisjonell vis og at det blir regulert på annen 
måte." 

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Tore Killingland
generalsekretær

Gjenpart sendt: Naturvernforbundet i Vest-Agder


