KONSEKVENSUTREDNING FOR DEL AV HOVEODDEN
04 FEBRUAR 2020

FORORD
Konsekvensutredning for deler av Hoveodden er en rapport som er
utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen for området kjent som
Hove camping.
Rapporten er utarbeidet av Pir II Oslo AS v/ Christine Gjermo, BetseyMarie Eskeland, Helene Brokstad Lund-Johansen, Naturrestaurering
AS v/ Kjetil Flydal, Jørn-Olav Løkken og Odel AS v/Thorbjørn
Rødberg for Arendal kommune.
Oslo, 2020
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Sammendrag
Arendal kommune har engasjert Pir II Oslo med underleverandørene Naturrestaurering og Odel til å utføre
en konsekvensutredning i forbindelse med detaljregulering av området Hove camping.
Konsekvensutredningen baseres på metodikken til Statens vegvesens Håndbok V712. Det er gjort noen
tilpasninger for å optimalisere metoden til dette planarbeidet. Tilpasningene er ytterligere beskrevet i kapittel
2.3. Fagtemaene som konsekvensutredes er landskap, naturmangfold og geologi, friluftsliv samt kultminner
og kulturmiljø. Konsekvensutredningen besår av tre alternativer som skal vurderes opp mot null alternativet.
0-alternativet er bestemt av kommunen til å være slik Hove camping fremsto frem til våren 2019, med
campingvogner, bobiler, spikertelt og plattinger. 0-alternativet er forskjellig fra situasjonen man finner per
dags dato etter fjerning av vogner og plattinger.
De tre alternativene som konsekvensutredes er:
Alternativ 1a: Full camping med hytter
Alternativ 1b: Camping light - tilpasset sårbarhetsanalysen
Alternativ 2: Området blir regulert til LNF, natur- og friluftsformål

Samlet konsekvens for alle alternativ alle tema
Fag

Referanse
Alt. 0

Alt. 1a -Full
camping

Alt. 1b – Camping
light tilpasset
sårbarhetsanalysen

Alt 2 LNF – Naturog friluftsformål

Landskap

0

Middels
negativ
konsekvens

Positiv konsekvens

Stor positiv
konsekvens

Naturmangfold,
herunder geologi

0

Noe negativ
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Positiv konsekvens

Friluftsliv

0

Noe negativ
konsekvens

Positiv konsekvens

Positiv konsekvens

Kulturmiljø og
kulturminne

0

Noe negativ
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Stor positiv
konsekvens

0

Noe negativ
konsekvens

Positiv konsekvens

Stor positiv
konsekvens

Rangering

3

2

1

Forklaring til
rangering

Se under

Se under

Se under

Avveining
Samlet vurdering

Landskap
Hoveodden har et karakteristisk landskap der de geologiske prosessene er synlige. Området byr på
mangfoldige landskapsopplevelser, som til sammen danner en unik opplevelse av kystlandskapet.
Rullesteinstrendene, svaberg og sandstrendene er særegne kvaliteter rundt planområdet. På
campingområdet er den åpne delen midt på området særlig verdifull. Her får man kontakt med både
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innenskjærs og utskjærs, som gir opplevelsen av å være på en odde. Tilbakeføring til natur vil øke
opplevelsen av landskapet på Hove og gir den største forbedringen av de 3 utredede alternativene. En
moderat og tilpasset campingdrift, som setter av en bred grønn korridor gjennom planområdet og langs stien
og sandstranden i nordøst, vil også gi positiv konsekvens for landskap relatert til 0-alternativet. Tiltakene vil
gjøre at man får en økt opplevelse av naturlandskapet både når man ankommer området fra
parkeringsplassen og når man beveger seg i området. Restriksjoner på størrelse på hytter og installasjoner,
krav til landskapstilpasning og materialbruk vil være tiltak som kan føre til at opplevelsen av landskapet økes
ytterligere. I kapittelet avbøtende tiltak utdypes tiltak en kan gjøre for å øke opplevelsen av at landskap og
bebyggelse henger sammen og gir et godt totalinntrykk. Full camping anbefales ikke da campingplassen vil
virke dominerende, samt at man mister muligheten til å oppleve odden og kontakten gjennom området. Dette
går på bekostning av den totale landskapsopplevelsen.
Naturmangfold og geologi
Hoveodden innehar varierte naturverdier, som truet naturtype sanddynemark, viktig funksjonsområde for
sjøfugl, forekomst av sterkt truete plantearter og særegne kvartærgeologiske formasjoner. Selve
campingområdet er av mindre verdi for naturmangfold enn områdene rundt. Hoveodden som helhet er blant
de mest brukte friluftsområdene i Agder, med stor grad av menneskelig forstyrrelser og slitasje på
vegetasjon, kvartærgeologiske elementer, og sjøfuglhabitat. Ved vurdering av de tre ulike alternativene har vi
lagt til grunn endringer i areal av habitater og naturtyper, hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke
kvartærgeologi, og forstyrre vilt. Vår vurdering er at en tilbakeføring til naturområde vil gi den største
forbedringen av naturmiljøet, men at moderat utvikling av området til campingdrift (Alternativ 1b med
sesongdrift), også gir en akseptabel konsekvens. Alternativ 1a har størst negativ konsekvens på
naturmangfold, inkl. geologi.

Friluftsliv
Hoveodden er blant de mest brukte friluftsområdene i Agder, og benyttes til varierte aktiviteter. Turgåing,
mosjonering og strandliv sommerstid omfatter majoriteten av bruken. Området er også viktig for aktiviteter
som ridning, løp, sykkel, seiling, fritidsfiske, vannsport mm. I denne konsekvensvurderingen har vi skilt
mellom forskjellige brukergruppers interesser for å få fram hvordan en omregulering vil påvirke ulikt. Moderat
campingutvikling og sesongdrift, eller eventuell tilbakeføring til natur kan være ønsket av folk som bruker
odden til tradisjonelt friluftsliv som turer, strandliv og bading. Mer moderne og tilrettelagt friluftsliv kan f.eks.
være ønsket av vannsportutøvere. Vår vurdering er at en moderat utvikling av området til campingdrift
(Alternativ 1b med sesongdrift), eller tilbakeføring til natur- og friluftsområde, er positivt for flest friluftsutøvere
med lokal tilknytning. På den annen side vil Alternativ 1a og 1b være mer positivt for tilreisende som driver
naturbasert friluftsliv og trenger overnatting, samt vannsportsutøvere som trenger tilrettelegging.

Kulturminner og kulturmiljø
Hoveodden har et høyt antall automatisk fredete kulturminner, hovedsakelig gravhauger og gravrøyser, fra
bronsealder (1800 f.Kr–500. f.Kr.) og jernalder (500 f.Kr–1066. e.Kr.). Under andre verdenskrig hadde
området viktig strategisk beliggenhet. Alle Det tredje rikets våpengrener; Wehrmacht Heer, Kriegsmarine og
Luftwaffe, var til stede på Tromøy. Hoveodden var dominert av radarer, luftvernskanoner,
maskingeværstillinger, løpegraver og minefelt. Antall krigsminner i området er høyt. Selve campingområdet
er av mindre verdi for kulturminner og kulturmiljø enn områdene rundt. Vår vurdering er at en tilbakeføring til
naturområde vil gi den største forbedringen for kulturminner og kulturmiljø, men at moderat utvikling av
området til campingdrift (Alternativ 1b med sesongdrift), også gir en akseptabel konsekvens. Alternativ 1a
har størst negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.
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1.1

Bakgrunn for plan- og utredningsarbeidet

Figur 1 Oversiktskart

Arendal kommune varslet 7.juni 2019 oppstart av detaljregulering for del av Hoveodden. I planarbeidet skal
det vurderes om området som omfatter Hove camping fortsatt skal være campingområde eller om det skal
tilbakeføres til naturområde. Arbeidet er bestilt av Arendal bystyre.
Bystyrets vedtak:
Arendal kommune avviste oppstart av planarbeid for del av Hoveodden ihht. pbl. § 12.8, i Bystyret
24.01.2019. Kommunen ville ikke gi klarsignal til å gå i gang med reguleringsplanen som Canvas Hove
fremmet. I vedtaket står det:
«Det er ikke sannsynlig at en slik regulering vil være i samsvar med bystyrets ønsker for Hoveområdet. En
reguleringsplan påbegynnes i kommunal regi når bystyret har gjennomført en åpen og inkluderende prosess
for å vurdere hva Hoveodden bør inneholde i fremtiden, og hvor bruken av hele Hoveområdet er avklart. Her
må naturverdiene i området stå sentralt. I en slik prosess inngår også en vurdering av hvordan ulike camping
alternativer vil påvirke miljøet, friluftslivet og landskapet på Hove.»
Det ble besluttet at plansaken skal utarbeides av kommunen selv. Camping er i henhold til kommuneplanens
arealdel, men tiltaket er ikke konsekvensutredet.
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1.2 Planprosessen
I forkant av konsekvensutredningen er det blitt utarbeidet en Sårbarhetsanalyse som redegjør for områdets
verdi og sårbarhet for fagområdene naturmangfold, geologi, landskap, friluftsliv, kulturminne og kulturmiljø.
Sårbarhetsanalysen er et kunnskapsgrunnlag for konsekvensutredningen, rapporten kan leses på Arendal
kommunes nettsider.
I forbindelse med varsling av planoppstart kom det inn 119 innspill fra private og offentlige aktører. I tillegg
har kommunen sendt ut en spørreundersøkelse til barnehager, skoler, voksenopplæring og alle elevråd.
Målet med undersøkelsen var å få vite hvordan respondentene bruker området. Alle svar og innspill kan
leses på Arendal kommunes nettside for reguleringssaken Del av Hoveodden.
Konsekvensutredning er en utvidet vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene
av planen. Arendal bystyre skal med bakgrunn i konsekvensutredningen vedta om området på Hoveodden
skal reguleres til camping eller naturområde. Sårbarhetsanalysen avdekket en rekke verdier og sårbare
områder. Med bakgrunn i denne er det laget et alternativ for camping som er tilpasset sårbarhetsanalysen,
videre referert til som alternativ 1b. Dette alternativet utredes i konsekvensutredningen sammen med
alternativ 1a camping og alternativ 2 naturområde
Hoveodden på Tromøya er et svært populært område og er den mest brukte lokaliteten i Raet nasjonalpark
(Stokke et al. 2019). Planområdet ligger som en enklave omsluttet av Raet nasjonalpark. Planområdet ligger
ytterst på Hoveodden, se Figur 1. Konsekvensutredningen ser på virkningene av forslaget på en større del
av Hoveodden.

1.2.1 Gjeldende rammer
Kommuneplanens arealdel

Figur 2 Utsnitt fra Arendal kommuneplans arealdel.
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I Kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg med fritids- og turistformål, lilla
område. De grå områdene i nordvest er parkeringsplasser. Grønne arealer er LNF (landbruk-, natur- og
friluftsområde) og rutemønsteret viser at LNF-områdene er båndlagt som nasjonalpark etter eget lovverk.

Raet nasjonalpark

Planområdet

Figur 3 Planområdet er omsluttet av Raet nasjonalpark på alle kanter

Raet Nasjonalpark omslutter hele planområdet. Nasjonalparken strekker seg fra Lyngør i Tvedestrand til
Hasseltangen i Grimstad. Raet nasjonalpark er en marin nasjonalpark med et samlet areal på ca. 607
kvadratkilometer og 98% av arealet er i sjøen (Raet nasjonalpark.no). Planområdet er ikke en del av
nasjonalparken, men områdene rundt parken er underlagt atferdsregler satt av nasjonalparken.
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2

Metode

2.1

Datagrunnlaget

Kartdataene kommer fra Arendal kommune med grunnlag i Statens kartverks Felleskartdatabase. I tillegg
har nasjonalparkforvalter for Raet, kommunen og andre aktører i området bidratt med informasjon.

2.2

Planområdet og influensområdet

Figur 4 Kart over influensområdet. Influensområdet er satt til det området som omslutter planområdet.

Planområdet er på ca. 65 daa og er i dag kjent som Hove camping. Planområdet er avgrenset til det området
tiltaket kan medføre fysisk arealpåvirkning.
Noen virkninger i et prosjekt strekker seg utover planområdet. Området der virkninger forventes å opptre
kalles influensområde. Influensområdet er det samlede området der tiltaket kan medføre konsekvenser.
Influensområdet er grunnlaget for inndelingen i delområdene definert i Trinn 1 i konsekvensutredningen.
Planområdet, influensområdet og delområdene er i denne konsekvensutredningen likt for alle fagtema.
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2.3 Vurdering av konsekvens
Konsekvensutredningen er utarbeidet basert på metoden i Statens vegvesens Håndbok V712
Konsekvensanalyser. Hele konsekvensutredningen følger metoden for vurdering av ikke-prissatte temaer
kapittel 6 i håndboken. I denne konsekvensutredningen har det for alle fagfelt blitt vurdert som nødvendig å
utvide skalaen for forbedret påvirkning. Tilpasningene er ytterligere beskrevet i dette kapittelet.
Det er tre alternativ som konsekvensutredes. I kapittel 3 er alternativene beskrevet. Alternativene som skal
utredes er:
•
•
•

Alternativ 1a: Camping med hytter
Alternativ 1b: Camping light – tilpasset sårbarhetsanalysen
Alternativ 2: Natur og friluftsområde

Referansesituasjon: De tre alternativene vurderes ut ifra en referansesituasjon «alternativ 0» som er
nærmere beskrevet i kapittel 3. Som grunnlag for konsekvensutredningen er det i tillegg utført en
sårbarhetsanalyse. Det er viktig å merke seg at referansesituasjonen alternativ 0 er forskjellig fra situasjonen
vurdert i sårbarhetsanalysen. Alternativ 0 beskriver Hove camping slik den har vært frem til våren 2019.
Sårbarhetsanalysen ble utført etter at alle campingvognene, plattinger og spikertelt ble fjernet. I
sårbarhetsanalysen var området åpent og tilgjengelig med kun de faste campinghyttene gjenværende samt
noen telt. Dette har betydning for konsekvensutredningen da alternativene kommer ulikt ut når de vurderes
ut i fra alternativ 0 enn om de hadde vært vurdert ut ifra situasjonen vurdert i sårbarhetsanalysen.
Metoden i Håndbok V712 Konsekvensanalyse består av flere trinn.

Figur 5 Figuren viser de tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer – Kilde: SVV håndbok V712
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2.3.1 Trinn 1 – Konsekvens for delområder

Trinn 1 innebærer en inndeling i helhetlige delområder, utarbeidelse av verdikart, vurdering av tiltakets
påvirkning samt vurdering av konsekvens for delområdene.
Inndeling i helhetlige delområder og utarbeidelse av verdikart: Utredningsområdet/ influensområdet
deles inn i enhetlige delområder. Delområdene verdsettes og fremstilles på verdikart. For å komme frem til
verdikart for delområdene i dette planarbeidet har alle fagfelt overført verdiene og sårbarhetene avdekket i
sårbarhetsanalysen til verdikart for delområdene. Verdiene er vurdert med grunnlag i SSV håndbok V712, se
figur 6:

Figur 6 Generelt grunnlag for verdisetting. Kilde: SVV håndbok V712

Vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvens for delområdene:
Påvirkning:
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av endret bruk.
Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen / alternativ 0. Tiltakene i noen av alternativene i dette
planarbeidet vil gi positiv påvirkning sett opp i mot 0-alternativet. Under arbeidet har behovet for flere skalaer
for forbedret påvirkning meldt seg. Skalaen fra Håndbok V712 (figur 7) er utvidet med like mange nivåer for
forbedret påvirkning som for forringet påvirkning (figur 8).
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Figur 7 Skala for vurdering av påvirkning slik den fremkommer i håndbok V712. Kilde: SSV håndbok V712

Figur 8 Tilpasset skala for vurdering av påvirkning. Skalaen for forbedret situasjon er utvidet i forhold til skalaen i SVV
håndbok V712.

Konsekvens:
Konsekvens er en vurdering av hvor stor skade eller gevinst alternativene vil ha på de ulike delområdene
hvor man også tar i betraktning verdien av delområdet. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av
verdi og påvirkning. Figur 9 og 11 viser konsekvensviften og skala slik de fremkommer i håndbok V712. I
henhold til konsekvensviften er det kun mulig å oppnå de mest negative konsekvensgradene for områder
med stor og svært stor verdi.
Som med påvirkning har det vært behov for å gjøre tilpasninger for de positive konsekvensene. I Håndbok
V712 følger konsekvensgraden for positiv påvirkning en annen logikk enn for de negative virkningene. En
oppnår høyest score/ størst gevinst på delområder med lav verdi. I dette planarbeidet er dette
hensiktsmessig for noen av temaene. For eksempel for temaet naturmangfold, gir det stor gevinst å høyne
det biologiske mangfoldet på et delområde med lav verdi i dag. Et område med svært stor verdi har allerede
oppfylt sitt potensial, og det gir derfor ikke like stor gevinst å forbedre situasjonen på et delområde med stor
verdi som på et delområde med lav verdi. For andre temaer gjelder ikke samme logikk. For eksempel for
temaet landskap gir det større gevinst å tilbakeføre til natur et delområde med høy verdi enn et delområde
med lav verdi. Her gjelder samme logikk som for de negative konsekvensene i konsekvensviften.
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For å klare å håndtere og beskrive konsekvens mest hensiktsmessig for hvert fagfelt er det i denne KU laget
en fleksibel løsning for de positive konsekvensene. En kan oppnå de ulike skalaene (+, ++, +++, ++++) for
alle delområdene uavhengig av verdi. Tilpasset konsekvensvifte og skala med veiledning er laget for dette
prosjektet, se figur 10 og 12.

Figur 9 Konsekvensviften V712. Konsekvens for et delområde fremkommer ved å sammenholde grad av verdi i x-aksen med
grad av påvirkning i y-aksen. Kilde: SVV håndbok V712

Figur 10 Tilpasset konsekvensvifte for tiltak som har positiv konsekvensgrad.
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Figur 11 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområde. Kilde: SSV håndbok V712

Figur 12: Tilpasset skala og veiledning for konsekvensutredning av delområder. Skalaen for forbedret situasjon er utvidet i
forhold til skalaen i SVV håndbok V712.

2.3.2 Trinn 2 – Konsekvens av alternativer
I trinn 2 settes konsekvensene for delområdene inn i en tabell for hvert fagtema. Deretter blir konsekvens av
hvert alternativ vurdert samlet per fagtema. Avslutningsvis blir hvert alternativ rangert for hvert fagtema.
Alternativene rangeres for å tydeliggjøre hvilke alternativer som utreder mener er best og dårligst. Det beste
alternativet rangeres som nummer 1. Tabellen på neste side viser kriterier for fastsettelse av konsekvens for
hvert fagtema.
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Figur 13 Tabell for trinn 2 - Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde: SVV håndbok V712

2.3.3 Trinn 3 – Samlet konsekvens
Metoden trinn 1 og 2 beskriver konsekvensvurdering for hvert tema. I trinn 3 gjøres en vurdering av de ulike
alternativene for alle fagtemaene samlet. Konsekvens for alternativene fra hvert fagfelt utført i trinn 2 settes
inn i en siste tabell. Samlet konsekvens begrunnes og alternativene rangeres. Tabell under viser kriterier for
samlet vurdering av alternativene.

Figur 14 Tabell for trinn 3 - Kriterier for samlet vurdering av ikke prissatte temaer. Kilde: SVV håndbok V712
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2.4

Feltarbeid

Kjetil Flydal befarte området i august 2019 for fotodokumentasjon. Videre ble det gjort en hoved befaring av
flere av utrederne i september 2019, med oppfølgende ny befaring i november. Influensområdet har vært
gjennomgått for å danne seg en oversikt og få bekreftet eksisterende registreringer innenfor friluftsliv og
naturmangfold. Kunnskapsgrunnlaget har vært så godt innenfor disse temaene at det ikke har vært
nødvendig med ny detaljkartlegging.
Pir II har befart området i to omganger, første gang i september 2019. Planområdet samt store deler av
influensområdet ble befart og fotografert. Deretter ble det foretatt en ny befaring i november 2019, hvor vi
også fikk mulighet til å befare området fra sjøen. Ved hjelp av et godt kartgrunnlag fra kommunen, et
orienteringskart av IF Trauma og befaringer har vi fått et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å utføre
konsekvensutredningen.
Torbjørn Røberg fra Odel befarte området 28. oktober 2019 med en tilleggsbefaring 27. november 2019.
Områdets 14 automatisk fredete kulturminner ble oppsøkt. Under befaringen ble det funnet en mulig
gravrøys, inne på campingplassen. Alle kjente krigsminner oppsøkt og nye ble dokumentert. Totalt er det nå
registrert 36 krigsminner. Kunnskapsgrunnlaget for alle kulturminnene må sies å være tilfredsstillende. Alle
kulturminner ble fotografert.
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3

Alternativer og referansesituasjon

3.1

Områdebeskrivelse - Hoveodden

I de neste avsnittene blir referansesituasjon samt alternativene beskrevet med bilder eller illustrasjoner. Det
er totalt tre alternativ som blir utredet og sammenlignet med alternativ-0, referansesituasjonen.
Alternativene som skal utredes er som følger:
•

Alternativ 1a – Full Camping med hytter med innlagt vann / strøm og helårsdrift

•

Alternativ 1b – Camping light – camping tilpasset verdiene og sårbarheten avdekket i
sårbarhetsanalysen. Deler av planområdet tilbakeføres til natur.

•

Alternativ 2 – Tilbakeføring til natur, LNF-formål med natur- og friområde som underformål.

Kort oppsummering av hovedforskjellene mellom alternativene:

3.2

Alternativ 0 – Camping med campingvogner, fortelt og
plattinger

I konsekvensutredning utgjør 0-alternativet sammenligningsgrunnlaget. Det er dette alternativet som de ulike
planalternativene skal måles opp mot. 0-alternativet er satt til slik campingplassen var opprinnelig med
campingvogner, bobiler, plattinger og fortelt.
Det betyr at 0-alternativet i denne konsekvensutredningen er den campingen som ble fjernet våren 2019.
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Figur 15 Alternativ 0 – Hove camping

Figur 16 Alternativ 0 – Hove camping
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0-alternativet er beskrevet i Prosjektplanen:
«Dagens campingplass er preget av en løsning hvor campinggjestene har faste plasser og langtidsleie. Det
er også Campinghytter innenfor området. Dagens løsning er i tråd med avsatt formål i kommuneplanen.»

Alternativ 0 – Beskrivelse av referansesituasjon
Teknisk infrastruktur:
• Felles toalett og dusjanlegg påkoblet offentlig avløp
• Ikke innlagt vann i hyttene
• Strømuttak til campinghyttene og langtidsleie-plassene
• Gjerde rundt deler av campingområdet
• Ingen samlet parkeringsplass innenfor planområdet
Støttefunksjoner
• Kafé og sanitærbygg
• Restaurant åpen også for besøkende utenfor campingen (på eksisterende plassering)
• Lite universell tilrettelegging
Antall besøkende og kapasitet
• Campingen er både lokal og regional turistdestinasjon
• Tilrettelagt for dagsbesøk til Raet nasjonalpark og badeplassene
• Drift fra påske til høstferien
• Total kapasitet på 281 overnattingsenheter som kan gi plass til 793 personer
o Eksisterende campinghytter 21 stykker
o Campingvogner/bobiler mellom (120-140 på sesongkontrakt)
o Drop-in kapasitet på 50 telt
o Drop-in kapasitet 80 campingvogner/bobiler
o Spikertelt og fortelt til campingvognene og bobilene

Tabell som viser kapasitet lagt til grunn i alternativ 0:

Overnattingskapasitet Alternativ 0
Antall
overnattingsenheter
21
130
80
50
SUM
≈ 280 overnattingssteder

Type sted
Campinghytte
Bobil/camping på
sesongkontrakt
Drop in
bobil/campingvogn
Telt

Antall personer
per sted
3
3

Antall
personer
63
390

3

240

100
SUM
≈ 795
personer
Kilde: Type enhet er hentet fra Forvaltningsplan Raet s. 47. For å finne antall personer per sted er det gjort
en vurdering av sannsynlig gjennomsnittsantall for de ulike type stedene.
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2

Tilgjengelighet til og i området:
• Campingturister med faste plasser kommer hovedsakelig med bil. Noen på sykkel og til fots.
• Campingturister med telt kommer på sykkel eller bil.
• Campingturistene parkerer ved teltene.
Øvrige tiltak innenfor planområdet:
• Asfalt på en del av veiene.
• Felles lekeplass for campingturistene.
• Deler av campingområdet er privatisert og lite tilgjengelig.
• Deler av campingområdet er inngjerdet.
Bruk av stranden:
• Bading og soling.
• Seilforeningen bruker stranden til sin aktivitet.
• Det er ingen andre kommersielle aktører som har aktiviteter tilknyttet sjøen.

23

3.3

Alternativ-1a Full camping

Alternativ 1a er full campingdrift med hytter som kan ha innlagt vann og strøm. Parkeringsbehovet til
campingen løses innenfor planavgrensningen. Alternativ 1a legger til grunn en kapasitet på ca. 440
sengeplasser fordelt på ca. 175 enheter (se tabell under). Kapasiteten baseres på en kapasitetstegning
utført i forbindelse med planområdet, se figur 18. Alternativ 1a legger opp til helårsdrift.
Konsekvensutredningen legger opp til en parkeringsdekning på 1 parkeringsplass per sted. Det vil si at det
antas at det kommer 1 bil pr/ hytte, teltplass eller annet overnattingsenhet. I tillegg legges det opp til 10
ansattparkeringer. Alternativ 1a legger derfor opp til 175 + 10 parkeringsplasser hvorav 6 plasser med
universell utforming.
Prinsipptegningen/ figur 17 utdyper hvilke føringer som er lagt til grunn.
Reguleringsformålet blir bebyggelse og anlegg med underformål – campingplass.

Figur 17 Prinsipp tegning av campingområdet i alternativ 1a med parkering i nordøst
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Tabell som viser kapasitet lagt til grunn i alternativ 1a:

Overnattingskapasitet Alternativ 1a
Antall
Type sted
overnattingssteder
8
Hytte 60m2
11
Hytte 40m2
9
Hytte 20m2
13
Hytte 10m2
21
Mikrohus
42
Bobil/campingvogn
24
Jurter
47
Telt
SUM
≈ 175 overnattingsenhet

Antall personer per
sted
5
4
3
2
2
3
2
2

Antall personer
40
44
27
26
42
120
48
94
SUM
≈ 440 personer

Beskrivelse av alternativet i listeformat:
Teknisk infrastruktur:
• Strøm på hele området.
• Innlagt vann på hele området.
• Parkering løses innenfor planområdet ca. 4,7 daa.
Grad av tilrettelegging:
• Kafé og restaurant, for alle besøkende, også dagsturister til badeplassen, strandsonen og nasjonalparken.
• Allment tilgjengelig toalett ved stranden.
• Annen landbasert tilrettelegging for alle besøkende (både camping og dagsturister): Grillplass, lekeplass
etc.
• Store deler av campingområdet er privatisert og lite tilgjengelig for andre enn campinggjestene.
• Ikke tillatt å telte gratis.
Antall besøkende og kapasitet:
• Total kapasitet på 175 overnattingsenhet som kan gi plass til rundt 440 personer overnatting.
• Helårsdrift.
• Hytter med innlagt vann og strøm.
• Campingen skal være en nasjonal/ internasjonal turistdestinasjon.
Universell utforming:
• Tilrettelegge for universell utforming på de fleste hyttene/teltene.
• Uteområdene på campingområdet blir universelt utformet.
Øvrige tiltak:
• Formidling av kulturminner, kvartærgeologi og naturmangfold – tydelig skilting og informasjon.
Bruk av stranden:
• Alternativet vurderer en intensivert bruk av stranden og sjøen.
• Campingen har mulighet til å drive organiserte vannsport aktiviteter og drive aktivt med utleie. Bla:
Vindsurfing, seilbrett, kano, kajakk, vannscooter, SUP, seiling, EL-undervannsscooter og regatta.
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Tegnforklaring

Figur 18 Kapasitetstegning og illustrasjon av mulig situasjon for alt. 1b se vedlegg 2 for større format
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3.4

Alternativ 1b - Camping light

Alternativ 1b er en campingdrift som er tilpasset de verdiene og sårbarheten avdekket i sårbarhetsanalysen.
Det vil si en type campingdrift som i størst mulig grad tar hensyn til landskap, naturmangfold, geologi,
kulturminner og kulturmiljø, samt friluftsliv. I tillegg til campingplass reguleres deler av området til LNF, naturog frilufts formål.
Alternativ 1b legger opp til ulike typer telt og hytter på to delområder innenfor planområdet. Delområdene
tåler ulike tiltak som er avdekket i sårbarhetsanalysen. I campingområde 2 (se illustrasjon under) med tynt
substrat som er særlig sårbart for tråkk tillates ikke graving eller kjøring, dette utelukker noen typer
overnattingsenhet. I campingområde 1 som er mer robust og ligger i tilknytting til kjørevei og parkeringsplass
tillates både graving og kjøring som åpner opp for en større bredde i overnattingssteder. Midten av
planområdet samt et bånd langs sandstranden i nordvest som er funnet særlig verdifullt i forhold til landskap,
allmenn tilgjengelighet og det tradisjonelle friluftslivet reguleres til LNF. Alternativet forutsetter en
begrensning på størrelsene på hyttene for å sikre at hyttene ikke oppleves for dominerende og for å øke
opplevelsen av et helhetlig landskap.
Prinsippillustrasjon/ figur 19 utdyper hvilke føringer som er lagt til grunn. Reguleringsformålet blir
bebyggelse og anlegg med underformål campingplass og LNF.

Figur 19 Prinsippillustrasjon av føringen lagt til grunn i alternativ 1b
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Tabell som viser hvilken kapasitet som er lagt til grunn i alternativ 1b

Overnattingskapasitet Alternativ 1b – Camping Light
Antall
Type sted
overnattingsenhet
13
Hytte 20m2
18
Hytte 10m2
12
Mikrohus
20
Bobil/campingvogn
24
Jurter
38
Telt
SUM
≈ 125 overnattingssteder

Antall personer per
sted
3
2
2
3
2
2

Antall personer
33
36
24
60
48
76
SUM
≈ 280 personer

Beskrivelse av alternativet i listeformat:
Teknisk infrastruktur:
• Deler av planområdet med telt og/ eller hytter uten innlagt vann og kloakk med felles toalett og dusjanlegg.
• Deler av planområdet med faste telt og/ eller hytter med innlagt vann og kloakk
• Parkering løses innenfor planområdet, ca. 3,3 daa.
• Strøm til campinghyttene og de faste teltene. Desentralt strømnett til alle besøkende
Grad av tilrettelegging:
• Kafé og restaurant, for alle besøkende, også dagsturister til badeplassen, strandsonen og nasjonalparken.
• Allment tilgjengelige toalett ved stranden
• Annen landbasert tilrettelegging for alle besøkende (både camping og dagsturister, grillplass, lekeplass etc.
• Deler av planområdet er privatisert.
• Ikke tillatt å telte gratis.
• Alternativet legger opp til en ny egen adkomst i nordøst til campingplassen. Adkomsten blir skilt fra
hovedadkomsten for turgåere og andre brukere av området. Det settes av en bredere sone langs den
offentlige turstien som sikrer at adkomsten oppleves offentlig, tilgjengelig og attraktiv
Antall besøkende og kapasitet:
• Campingen skal være en nasjonal/ internasjonal turistdestinasjon.
• Konsekvensutredningen skal utrede konsekvensene om campingen har helårsdrift.
• Total kapasitet på 125 overnattingssteder som kan gi plass rundt til 280 personer overnatting (se tabell
over).
Universell utforming
• Tilrettelegge for universell utforming på de fleste hyttene/teltene
• Uteområdene på campingområdet blir universelt utformet.
Øvrige tiltak:
• Minimum 50 meter bred grønn korridor for allmennheten på tvers av planområdet
• Formidling av kulturminner, kvartærgeologi og naturmangfold – tydelig skilting og informasjon
Bruk av stranden:
• Alternativet vurderer en intensivert bruk av stranden og sjøen
• Campingen har mulighet til å drive organiserte vannsport aktiviteter og drive med aktivt utleie. Bla.
Vindsurfing, seilbrett, kano, kajakk, vannscooter, SUP, seiling, Elv-undervannscooter og regatta.
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Inndeling av områder tilpasset sårbarhetsanalysen
Ulike typer hytter og telt foreslås på de to delområdene som tåler camping. Se egen illustrasjon
Campingområde 1: Tillates graving. Området er middels sårbart med tanke på tråkk og ferdsel. Her legges
det til grunn at det kan være hytter og telt med innlagt vann og som er fundamentert på tradisjonelt vis. Helt i
øst, nærmest parkeringsplassen legges det til grunn at det kan være bobiler, campingvogner, mikrohus på
hjul som medfører kjøring.
Typer hytter som blir utredet – campingområde 1:
• Eksisterende campinghytter
• Små hytter (10 m2) på peler (under 0,5 m)
• Store hytter (20 m2) på peler (under 0,5 m)
• Hytter med høyde over bakken på over 6 meter
• Flyttbare hytter / mikrohus på hjul
• Bobiler og campingvogner
• Jurt
• Telt hengende i trær
• Fastmonterte telt
• Plattinger til medbrakte mindre telt
Campingområde 2: Tillates ikke graving. Området er svært sårbart for tråkk og ferdsel med tanke på
geologi og naturmangfold. Her legges til grunn at det kan være ulike typer telt og hytter som ikke krever
graving og ikke medfører mye tråkk (bobiler og campingvogner som krever kjøring er tatt ut).
Typer hytter som blir utredet – campingområde 2:
• Små hytter (10 m2) på peler (under 0,5 m)
• Hytter med høyde over bakken på over 6 meter
• Jurt
• Telt hengende i trær
• Fastmonterte telt
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Ny parkeringsplass

Tegnforklaring

Figur 20 Kapasitetstegning og illustrasjon av mulig situasjon for alt. 1b se vedlegg 2 for større format.
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3.5 Alternativ 2 – LNF Natur- og friluftsområde
I alternativ 2 vurderes området tilbakeført til naturområde med tilrettelegging for «tradisjonelt» friluftsliv.
Telting tillates ikke innenfor planområdet. Det tillates heller ikke telting innfor Raet nasjonalpark på Hove.
Hovedformålet er at området skal være tilgjengelig og attraktivt for allmennheten. Eventuelle kommersielle
tiltak må ikke være fortrengende eller vanskeliggjøre allment friluftsliv.
Reguleringsformålet blir LNF- område med natur- og friluft som underformål

Figur 21: Prinsipptegning for alternativ 2

Beskrivelse av alternativet i listeformat:
Grad av naturrestaurering:
• Restaurering av natur
• Stedegen vegetasjon
• Styrke eksisterende habitat og lage nye

Grad av tilrettelegging:
• Eksisterende bygg og anlegg skal i utgangspunktet rives eller tas i bruk til formål som kan tjene friluftslivet.
• Bygg kan kun oppføres ifm. friluftsliv; tillatt med kafé, restaurant, skilting og toalettbygg som bygger opp
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under friluftsformålet.
• Ulike typer aktivitetssoner vurderes, samt åpne fleksible gressletter, innenfor planområdet.
• Naturområdet skal tilrettelegges for dagsbesøk. Turstier og mulige grillplasser.
• Kiosk, kafe, restaurant og allment tilgjengelige toalettbygg.
Antall besøkende og kapasitet:
• Både lokal, regional, nasjonal og internasjonal turistdestinasjon (pga. Raet nasjonalpark).
Teknisk infrastruktur:
• Vann og avløp – offentlige toaletter, kafe og restaurant.
Tilgjengelighet
• Hele planområdet er tilgjengelig for allmenheten.
Øvrige tiltak:
• Informasjon og formidling om naturmangfold, geologi og kulturminner.
• Eksisterende Seilforening og Røde kors opprettholdes slik de er i dag.
• Formidling av kulturminner, kvartærgeologi og naturmangfold – tydelig skilting og informasjon
Bruk av stranden:
• Bruk av allmennheten
• Vannsport aktiviteter ihht. Raet forvaltningsplan og Arendal kommune, ingen kommersielle aktører
Dersom dette alternativet blir valgt må det lages en avviklingsplan for dagens virksomhet. Det må avgjøres
hva som skal fjernes av eksisterende installasjoner og anlegg. I tillegg må det lages en skjøtselsplan.
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Figur 22 Illustrasjon av mulig situasjon for alt. 2 se vedlegg 2 for større format.
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3.5.1 Oppsummering av de viktigste forskjellene mellom alternativene
Alt. 0

Alt. 1a

Alt. 1b

Alt. 2

Kapasitet:
Overnattingsenheter

280

175

125

0

Personer
Driftstype

795
Sesongdrift

440
Helårsdrift

280
Helårsdrift

0
Ingen drift

Parkering

Ingen samlet
parkering.
Parkering på off.
p-plass samt
spredt på
campingområdet

Parkeringsplass
i nordøst med
195 plasser

Parkeringsplass
i nordøst med
145 plasser

Ingen
parkeringsplass

4,7 daa

3,3 daa

Egne p-plasser
til bobiler

Egne p-plasser
til bobiler

Økt vannsport

Økt vannsport

Vannsport
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4

Trinn 1 Konsekvensutredning – konsekvens for
delområder (hvert fagtema)

I dette kapitelet inndeles planområdet og influensområdet i enhetlige delområder som verdivurderes for hvert
fagfelt. Deretter vurderes tiltakets påvirkning og konsekvens for delområdene innenfor hvert fagfelt.
Hovedmomenter og figurer fra metoden er gjentatt i de aktuelle delkapitlene for å lette lesningen. Se kapittel
3.3 for utfyllende forklaring på metoden.

4.1 Inndeling og beskrivelse av delområder
Inndelingen av delområdene har vært en felles prosess for alle fag som er basert på sårbarhetsanalysen,
befaringer og alternativene som utredes. Under er alle delområdene beskrevet. For en mer utfyllende
beskrivelse av området vises det til vedlegg 1 Sårbarhetsanalyse for del av Hoveodden.

Figur 23 Kart over delområder
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4.1.1 Delområde 1 – Campingen øst
Campingområdet er sterkt påvirket av mennesker. Underlaget består av en gresslette som bærer preg av
intensiv bruk, med noen asfalterte veier, samt områder uten vegetasjon. Det er tydelig at campingvogner og
andre installasjoner har stått her over lang tid. Innenfor delområdet står det 21 campinghytter i to størrelser.
De minste hyttene er for 1-3 personer mens de større er for 4 personer. Hyttene har innlagt strøm. Området
oppleves som åpent med høye furutrær og innslag av løvtrær.

4.1.2 Delområde 2 – Campingen midt
Underlaget og vegetasjonen er likt som delområde 1. Den midtre delen av campingområdet har utsikt og
kontakt med innenskjærs/ Hovekilen og havgapet utenskjærs. Denne siktlinjen oppleves som unik og gir
opplevelsen av Hoveodden som en odde. Innenfor delområdet ligger en liten kolle som skiller seg ut i det
ellers flate område. Kafébygg med sanitær (vask og septik) ligger helt nord i delområdet.

36

4.1.3 Delområde 3 – Campingen vest
Underlaget og vegetasjonen er likt som delområde 1. I tillegg ligger et restaurantbygg innenfor delområdet.

4.1.4 Delområde 4 – Sandstranden
Sandstrand består av gresslette, urter, og sandynemark. Området ligger mot nord og henvender seg mot
innenskjærs. Sandstranden brukes mye til strandliv/bading, vannsport, sportsfiske og småbåtbasert friluftsliv.
Seilforeningen har klubbhus med tilhørende brygge i delområdet. I tillegg er det en større brygge som ligger
ut fra stranden.
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4.1.5 Delområde 5 – Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Området består av koller, tett skog og en furuskog. Furuskogen har blitt formet av den sterke vinden og har
fått et markant preg. Trærne har bøyd seg i vindretningen og er et viktig landskapselement for folk som går
tur på Hoveodden. Delområdet har også tett skog med mye undervegetasjon, vekslende mellom blåbærskog
og bærlyng. Det er registret mange kulturminner i området.

4.1.6 Delområde 6 – Svaberg og
rullesteinstrand
Rullesteinstrendene og svabergene ligger ytterst på Hoveodden og eksponert mot havgapet. Landskapet og
de kvartærgeologiske forekomstene gjør delområdet svært spesielt med store opplevelseskvaliteter.
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4.1.7 Delområde 7 – Skogen mellom Hoveleir og planområdet
Skogen mellom campingen og Hoveleir består av flere koller som er bevokst med furutrær og har innslag av
løvtrær. Det er mange stier i skogen og de er mye brukt av turgåere. Det er registret mange kulturminner i
området.

4.1.8 Delområde 8 – Farvann rundt odden
Farvannet rundt odden brukes til småbåtbasert friluftsliv. Kontrastene er store fra rullesteinstrendene mot
havgapet og den roligere Hovekilen med sine holmer og skjær. Området innenskjærs er et viktig
funksjonsområde for fugl, og det er registrert flere rødlistede fugler. Gruntvannsområdene i Hovekilen er
viktige oppvekstområder for en rekke fiskearter.
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4.2 Verdivurdering per fagtema
I dette delkapittelet er verdiene fra sårbarhetsanalysen oppsummert. Deretter er verdiene overført til de ulike
delområdene med utgangspunkt i SSV håndbok 712 grunnlag for verdisetting (se tabell under, figur 24). For
bedre beskrivelse av områdene og grunnlag til verdisettingen se vedlegg 1, sårbarhetsanalyse.

Figur 24 Generelt grunnlag for verdisetting. Kilde: SVV håndbok V712

4.2.1 Landskap verdikart
Landskap (se vedlegg 1 Sårbarhetsanalyse for mer utdypende informasjon)
Hoveodden har et karakteristisk landskap der de geologiske prosessene er synlige. Hele odden ligger som
en tydelig rygg i nordøst/ sørvestlig retning. Mot fjorden er topografien preget av en relativt gjennomgående
skråning frem til rullesteinstrendene begynner, eller der koller kommer frem i dagen og danner svaberg ut
mot havet. Mot lesiden er terrenget slakere og danner noen skålformede rommelige bukter som henvender
seg til sandstrendene. Kollene som dukker opp på hele Hoveodden bidrar til å definere landskapsrom og
skape stor variasjon i landskapsopplevelsen, samt små utsiktpunkt hvor en får oversikt og utsyn.
Området byr på mangfoldige landskapsopplevelser som til sammen danner en unik opplevelse av
kystlandskapet. Rullesteinstrendene, svaberg og sandstrendene er særegne kvaliteter rundt planområdet.
Campingområdet er preget av åpen furuskog og på grunn av langvarige campingaktivitet er kvaliteten på
området er noe forringet og bærer preg av slitasje. Den åpne delen midt på området skiller seg ut når det
gjelder verdi og topografien er relativt flat uten koller som hindrer sikt. Hele området er karakterisert av åpen
furuskog som gir siktlinje på tvers av hele odden gjennom trærne. Her får man kontakt med både
innenskjærs og utenskjærs og får opplevelsen av å være på en odde.

40

Figur 25 Utklipp fra Sårbarhetsanalysen
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Verdikart basert på delområder – Landskap

Figur 26 Verdikart fagtema landskap
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Verditabell for landskap
Delområder

Verdi

Begrunnelse

Delområde 1

MV

Området har gode visuelle kvaliteter. Det oppleves som åpent med
enkeltstående furutrær på en gresslette. Campinghyttene som ligger i
skogkanten, er romdannende bebyggelse. De resterende campinghyttene
og de asfalterte veiene gir redusert opplevelseskvalitet, fordi de bryter det
skålformede landskapsrommet.

SSV

Opplevelsen av å være på en odde med sjøkontakt på begge sider gir
området særpreg. Delområdet oppleves som åpent med enkeltstående
furutrær på en gresslette. Områdets unike visuelle kvalitet gir svært stor
verdi. Den lille kollen gir variasjon på det ellers flate område.

Delområde 3
Camping vest

MV

Området har gode visuelle kvaliteter: Det oppleves som åpent med enkelt
stående furutrær på en gresslette. Kafé, restauranten og de asfalterte
veiene gir redusert opplevelses kvalitet fordi de bryter det skålformede
landskapsrommet, og utsynet mot sjøen

Delområde 4

SSV

Sandstranden og svaberg mot kilen skiller seg ut fra de andre
delområdene, har gode visuelle kvaliteter og har store opplevelsesverdier.

SV

Delområdet har en god balanse mellom helhet og variasjon. Den
skulpturelle furuskogen har stort særpreg, mens skogen midt på oppleves
som gjengrodd og lite fremkommelig.

SSV

Det naturskapte landskapet: Rullesteinstrendene, svaberg og de
oppstikkende kollene med grunnlendt mark er et landskap med stort
særpreg og har nasjonal betydning.

MV

Området består av et større skogsområde hvor store deler har mye
undervegetasjon og dårlig sikt. Innenfor delområdet ligger en større kolle
som skaper variasjon. Skoggrensen til planområdet skaper en
vegetasjonsgrense og er et godt romdannende element.

SSV

Havet er et viktig landskapsrom med særpreg. Utenskjærs ligger
eksponert til, rett ut i havgapet. Utsynet i Hovekilen består av skjær,
holmer og fastland, som har særlig god balanse mellom helhet og
variasjon og er et delområde med stort særpreg.

Camping øst

Delområde 2
Camping midt

Sandstranden
Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planormådet
Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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4.2.2 Naturmangfold og geologi (utdrag vedlegg 4)
Hoveodden innehar varierte naturverdier, som truet naturtype sanddynemark, viktig funksjonsområde for
sjøfugl, forekomst av sterkt truede plantearter og særegne kvartærgeologiske formasjoner. Selve
campingområdet er av mindre verdi for naturmangfold enn områdene rundt.
Naturmangfold – økologi og biologisk mangfold
Hoveodden ligger med unntak av areal regulert til camping innenfor Raet nasjonalpark. Området har mye
verdier tilknyttet naturmangfold, hvorav de viktigste verdiene i stor grad er tilknyttet et rikt fugleliv, spesielt i
gruntvannsområdene rundt Hovekilen. Det er gjort mange observasjoner av rødlistet fugl i kilen, og flere av
disse artene hekker på holmer og skjær. I tillegg til å være viktig som hekkeområde er det også viktig for rasting
og opphold i trekktiden og vinterstid. Selve Hoveodden er delvis avskåret av menneskelig infrastruktur rundt
tettstedene i nordøst (Sandum mfl.) og det er mye menneskelig aktivitet i området. Slik sett er områdets verdi
som funksjonsområde for landlevende vilt allerede redusert, men det er naturlig at det forekommer
forstyrrelsestolerante og vanlig forekommende viltarter på Hoveodden.
De viktigste naturtypene i området finnes i tilknytning til vann eller strandsone. I sjøen er det flere forekomster
av ålegras i Hovekilen, og tareskog på utsiden av odden (Naturbase, 2019). På land er den viktigste naturtypen
i området sanddynemark (forstrender) i strandsonen mot Hovekilen. Uten en langvarig menneskelig påvirkning
i området hadde nok denne naturtypen vært langt mer utbredt. Særlig på ytterspissen og i deler av det som
nå er camping finnes fossile sanddyner, som muligens hadde vært aktiv sanddynemark dersom området
hadde vært helt upåvirket av menneskelig aktivitet.
Skogsmarka som finnes på Hoveodden er i stor grad fattig “blåbærskog” eller litt tørrere bærlyngskog, som
noen få steder er litt rikere på kalk. Dette er i utgangspunktet svært vanlige naturtyper, og er slikt sett verken
utvalgte eller truete naturtyper. Det er likevel viktig å påpeke at de geologiske forholdene, med de fossile
sanddynene, gjør at vegetasjonen slites fortere, og bruker lengre tid på re-etablering enn det som er vanlig for
denne naturtypen.
Det er også funnet noen populasjoner av rødlistede planter på Hoveodden, hvorav den viktigste er gaffelullurt
Logfia minima (EN – sterk truet), som vokser på en kolle sørvest i området. Dette er en av tre kjente
populasjoner i Norge, og danner således et svært viktig resterende areal for denne arten.
Geologi - geosteder
Hele området faller inn under geostedet Botne – Hove. Det er moreneryggen som danner Raet som er basis
for denne vurderingen, og verdien er satt til nasjonalt viktig.
Jansen (pers.komm.) peker på tre viktige geologiske formasjoner som preger Hoveodden: Sanddynemark,
som er en sjelden og verdifull geologisk form bestående av vindavsatt sand. På Hove er disse «fossile» og
skjulte, og er ikke lenger å regne som aktiv sanddynemark. Dette skyldes i stor grad gjengroing av trær, busker
og kratt. Rullesteinstrand er å regne som viktig og til dels sjelden. Spesielt i slik utstrekning en ser på
Hoveodden og ellers i Raet. Det har historisk blitt fjernet mye stein herifra, spesielt til bruk i drenering, men
strendene fremstår fortsatt som intakte. Strandvoller: Det er ikke så mange steder en kan se så tydelige spor
etter en betydelig landheving som i Raet og delvis på Hoveodden (opp mot 70 m). Disse strandvollene er
delvis ødelagt av veibygging og uttak av løsmasser. De som er igjen på Hoveodden er i stor grad «skjult» av
vegetasjon. I tillegg finnes det enkelte slipeformer på åpent berg i Raet, men disse geologiske formasjonene
forekommer i liten grad på Hoveodden.
Området må sees i en geologisk helhet, og er ansett til å ha svært høy geologisk verdi.
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Figur 27 Verdikart fagtema naturmangfold og geologi
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Verditabell og verdikart for delområder innen tema naturmangfold og geologi
Delområder

Verdi

Begrunnelse

Delområde 1

MV

Menneskelig påvirkning i form av eksisterende campingplass har gitt
redusert naturverdi slik at det per i dag primært har en funksjon for
forstyrrelsestolerante og vanlig forekommende arter. Siden campingen
i seg selv er et grøntområde, har det også funksjon som en
landskapsøkologisk sammenheng for Hoveodden som helhet. Det er
marine strandavsetninger (sand) som dominerer på den relativt flate
sletten. Dette er en vanlig form innenfor de kvartærgeologiske
avsetningene på odden. Delområdenes verdi er middels.

Camping øst
Delområde 2

MV

Camping midt
Delområde
Camping vest

3

Delområde 4

MV

SSV

Sandstranden

Delområde 5

SSV

Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6

SSV

Rullesteinstrender og svaberg mot havet har funksjoner ved
næringssøk for sjøfugl, men for fugleviltet er det større verdier langs
gruntvannsområdene på oddens nordside. Rullesteinstrender og
strandvoller er viktige kvartærgeologiske elementer. Delområdets verdi
er svært stor.

SV

Arealet utgjør primært skogsmark med furu som veksler med bærlyngog blåbærskog. Naturtypen er verken sjelden eller spesielt økologisk
viktig. Varierte kvartærgeologiske verdier finnes imidlertid over hele
området. Delområdets verdi er stor.

SSV

Det er viktige marine naturtyper med ålegrasenger på oddens nordside
og tareskoger på sørsiden. Som helhet er vannmiljøet rundt odden av
stor betydning som funksjonsområde for fugl, både ved trekk, rasting,
hekking og vinteropphold. Nordsiden av odden anses som viktigst.
Geologisk er det strandavsetninger som dominerer på nordsiden, og
rullestein og fast berg som dominerer på sørsiden. Området som helhet
har svært stor verdi.

Svaberg
og
rullesteinstrender

Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir
og
planormådet
Delområde 8
Farvannet
odden

rundt

Den rødlistede naturtypen av sanddynemark, og funksjonsområder for
fuglevilt, har betydning. Av kvartærgeologiske elementer er det
strandavsetninger. Det er også noe eksponert strandberg. Delområdets
verdi er svært stor.
Forekomsten av den sterkt truete arten gaffelullurt har betydning.
Området innehar også et særegent kvartærgeologisk element med
fossile vindavsetninger (flygesand). Delområdets verdi er svært stor.
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4.2.3 Friluftsliv (utdrag vedlegg 3)
Hoveodden er kartlagt som svært viktig friluftsområde av Arendal kommune, og er også registrert på
naturbasen, https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00008296. I henhold til metodikken i Håndbok V712 (SVV,
2018) har friluftslivsområdet på Hoveodden kvaliteter innenfor registreringskategoriene Turområder,
Utfartsområder, Nærturterreng, og Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Verdisetting baseres på
bruksfrekvens, betydning og kvaliteter, og dette gir området svært stor / stor verdi.
Det er mest ryddig å betrakte friluftsområdet på Hoveodden som en helhet, fordi et større intakt og tilgjengelig
område for variert friluftsliv er hovedårsaken til stor attraktivitet og høy bruksfrekvens. På bakgrunn av det har
vi angitt hele området, som tidligere er registrert av Arendal kommune, som friluftsområdet Hoveodden, med
verdinivå som vist i figur og tabell nedenfor.

Kategori
Turområde

Utfartsområde

Nærturterreng

Strandsone
med
tilhørende sjø
og vassdrag

Bruksfrekvens
Stor. Antakelig det
mest besøkte
friluftsområde i
Arendal. Området
brukes av mange
ulike grupper,
inkludert barn, eldre
og
funksjonshemmede.
Største brukergruppe
er antakelig voksne
mosjonister og
turgåere. Det er
særlig stor bruk av
området på gode
sommerdager, men
området brukes hele
året. Som turområde
er bilvei, stier og
turveier tilknyttet
resten av Tromøya,
og området ligger
sentralt for
småbåttrafikk langs
kysten

Betydning
Variert bruk og
mange
brukergrupper,
også for
tilreisende,
altså regionale
og nasjonale
brukergrupper.
Mange
innbyggere i
Arendal
kommune har
et spesielt
forhold til
området
Enkel atkomst
med bil og
kollektivtrafikk
for mange i
Arendal og
omegn
Enkelt
tilgjengelig for
lokale
innbyggere på
Sandum/Hove
Strandsonen
har stor
betydning for
badeliv,
rekreasjon,
sportsfiske,
båtliv mm.
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Kvaliteter
Tilrettelagt turvei i
rundløype og et nettverk
av mindre stier gir i sum
et stort turområde
innenfor relativt lite areal
og med mange
muligheter for ulike
friluftsaktiviteter.
Området innehar både
spesielle natur- og
kulturhistoriske kvaliteter

Verdi
Svært
stor

God kapasitet for
parkering. Båtrute
sommerstid.
Busstransport mulig

Stor

Mye variert natur og
muligheter for friluftsliv
innen kort avstand

Stor

Unik beliggenhet med
hhv. storhavet og
beskyttet kil på hver sin
side av odden. Gode
utsiktspunkter, og
muligheter for rekreasjon
og naturopplevelse.
Særegne
opplevelseskvaliteter
knyttet til landskapet

Svært
stor

Innenfor området i figuren over kan det antas at områdene knyttet til tursti, strandsoner og utsiktspunkter mot
havet og skjærgården, har de største opplevelseskvalitetene. Bruken er også størst langs turveier og
strender. Vi gir på bakgrunn av det en ytterligere nyansering av verdinivået per delområder, som vist i
tabellen og figuren under.

Figur 28 Verdikart fagtema Friluftsliv
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Verditabell og verdikart for delområder innen tema friluftsliv
Delområder

Verdi

Begrunnelse

Delområde 1

MV

Campinghytter og asfalterte veier gir redusert opplevelseskvalitet

SV

Parkering, turvei og gressplener innenfor campingområdet,
betydning for atkomst og ferdsel

Delområde 3
Camping vest

SV

Kafe, restaurant og toaletter, betydning for tilrettelagt friluftsliv

Delområde 4

SSV

Mye brukte sandstrender
opplevelsesverdier

SSV

Sentralt område for turgåing rundt odden

SSV

Rullesteinstrender og svaberg mot havet med meget store
opplevelsesverdier

SV

Et større skogområde med mye brukte turveier der ferdsel skjer
mellom Hove leir og Hoveodden

SSV

Viktig for marint friluftsliv, småbåter, fiske, vannsport, bading, og
store opplevelsesverdier

Camping øst
Delområde 2
Camping midt

Sandstranden
Delområde 5

og

svaberg

mot

kilen,

store

Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planormådet
Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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4.2.4 Kulturmiljø og kulturminner
Verdikart for kulturminner og kulturmiljø må ses under ett. Dette er et helhetlig område med mange viktige
kulturminner fra bronsealder (1800 f.Kr–500. f.Kr.) og jernalder (500 f.Kr–1066. e.Kr.) samt at det ligger et
stort antall krigsminner her.
Området har et svært høyt antall automatisk fredete kulturminner (fornminner). Disse er i hovedsak godt
bevart og omgivelsene de ligger i har endret seg i mindre grad siden kulturminnene ble oppført. Enkelte av
dem er sterkt skadet av aktivitet under krigen.
De forhistoriske gravrøysene og gravhaugene gir området stor tidsdybde. Kulturminnene har stor
miljøbetydning og historisk betydning samt kunnskaps- og opplevelsesverdi.
Krigsminnene har en historisk verdi og er en viktig kunnskapskilde om andre verdenskrig.

Figur 29 Verdikart fagtema kulturmiljø og kulturminner
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Verditabell Kulturminner og kulturmiljø
Delområder

Verdi

Begrunnelse

NV

Ingen dokumenterte automatisk fredete kulturminner eller nyere
tids kulturminner (krigsminner). Området har i midlertidig
potensialer for funn av ikke-synlige automatisk fredete
kulturminner i undergrunnen. Delområdet vurderes til å ha liten
tidsdybde.

NV

Ingen dokumenterte automatisk fredete kulturminner eller nyere
tids kulturminner (krigsminner). Området har i midlertidig
potensialer for funn av ikke-synlige automatisk fredete
kulturminner i undergrunnen. Delområdet vurderes til å ha liten
tidsdybde.

Delområde 3
Camping vest

NV

Ingen dokumenterte automatisk fredete kulturminner eller nyere
tids kulturminner (krigsminner). Området har i midlertidig
potensialer for funn av ikke-synlige automatisk fredete
kulturminner i undergrunnen. Delområdet vurderes til å ha liten
tidsdybde. En mulig gravrøys fra bronsealder ble registrert på en
knaus. Denne er i så fall sterkt skadet og har liten verdi.

Delområde 4

SSV

I delområdet ligger det enkelte kulturminner (automatisk fredete
kulturminner og krigsminner). Disse ligger i en opprinnelig
kontekst. Miljøet er sjeldent og et spesielt godt eksempel på
epokene de ble oppført i, og de inngår i et miljø med stor
tidsdybde.

SSV

I delområdet er det flere kulturminner (automatisk fredete
kulturminner og krigsminner). Disse ligger i en opprinnelig
kontekst. Miljøet er sjeldent og et spesielt godt eksempel på
epokene de ble oppført i, og de inngår i et miljø med stor
tidsdybde.

SSV

I delområdet er det flere kulturminner (automatisk fredete
kulturminner og krigsminner). Disse ligger i en opprinnelig
kontekst. Miljøet er sjeldent og et spesielt godt eksempel på
epokene de ble oppført i, og de inngår i et miljø med stor
tidsdybde.

SSV

I delområdet er det flere kulturminner (automatisk fredete
kulturminner og krigsminner). Disse ligger i en opprinnelig
kontekst. Miljøet er sjeldent og et spesielt godt eksempel på
epokene de ble oppført i, og de inngår i et miljø med stor
tidsdybde.

NV

Ingen dokumenterte kulturminner.

Delområde 1
Camping øst

Delområde 2
Camping midt

Sandstranden

Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen

Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender

Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planormådet

Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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4.2.5 Oppsummering verdi alle fag

Figur 30 Verdikart for alle fagområder samlet

I kartet over er verdikartene for hvert fag blitt slått sammen til et kart. Det fremkommer tydelig av kartet at
farvannet rundt odden (delområde 8), sandstranden (4) og svaberg og rullesteinstrendene (6) er vurdert til
svært stor verdi av flere av fagområdene. Koller, skog og den skulpturelle furuskogen (5) er også vurdert til
svært stor til stor verdi av fagfeltene. Delområdene innenfor planområdet (1,2,3) har ikke blitt vurdert til de
høyeste verdiene med unntak av Camping midt (2) som har svært stor verdi i fagtema landskap.
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4.3

Vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvens for hvert
alternativ.

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområde. Vurdering av
påvirkning gjøres for alle de verdivurderte delområder. Vurdering av påvirkning gjøres ut ifra skalaen i figur
under.

Figur 31 Tilpasset skala for vurdering av påvirkning.

Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi med grad av påvirkning.
Størst negativ konsekvens kan kun oppnås på delområdene med stor og svært stor verdi. Størst gevinst kan
oppnås på alle delområder uavhengig av verdi da dette varierer for de ulike fagtemaene. Under, i figur 32,
vises tilpasset konsekvensvifte og skala.

Figur 32 Tilpasset konsekvensvifte og skala. Konsekvensen for et
delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi med gard av
påvirkning
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4.3.1 Alternativ 1a – Full camping: Vurdering av tiltaket påvirkning, og
konsekvensgrad på delområder

Tegnforklaring

Figur 33 Kapasitetstegning og illustrasjon av alternativ 1a
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Landskap:
Alternativ 1a har mange av de samme konsekvensene for landskap som campingdriften i alternativ 0.
Campingen vil fortsatt beslaglegge hele planområdet og oppleves som en barriere for mennesker, spesielt
de som ikke besøker campingplassen. Camping 1a legger opp til flere faste hytter. Dette har i de fleste
delområdene samme konsekvens for opplevelsen av landskapet. Forskjellen kan ligge i at de faste hyttene
og teltene i alternativ 1a vil kunne bli større og høyere og dermed oppleves som mer dominerende. På en
annen side legger alternativ 1a opp til færre plasser (ca. halvparten). Dette vil føre til at hyttene, teltene,
campingvogner etc. vil enten ligge mer spredt eller i klynger og få grøntarealer mellom seg. Begge deler vil
medføre at området oppleves mer luftig og åpent enn i alternativ 0. De negative virkningene av større og
høyere hytter oppveies av at det blir færre plasser.
Hovedforskjellen fra 0-alternativet ligger i at all parkering til campingplassen løses på planområdet og at
dette beslaglegger et nokså stort areal av delområdet 1. Alt 1a legger også opp til en mer intensiv bruk av
strandsonen med ulike typer vannsport. I tillegg er det helårsdrift på campingplassen i alternativ 1a kontra
kun sesongdrift i alternativ 0. Dette har ikke så stor betydning for landskapet i og med at campingvognene
ble stående hele året også i alternativ 0.
Delområde 1 – Campingen øst
Full camping vil føre til at delområdet blir privatisert slik som i alternativ 0. Gressletten vil fortsatt være
bebygd og opparbeidet med gangveier. Parkeringsplass for besøkende og ansatte løses i dette området.
Parkeringsplassen vil beslaglegge ca. 4,7 daa, og dominere delområdet i nordøst. Parkeringsplassen, annen
infrastruktur som veier og bebyggelse vil fragmentere den helhetlige gressletten. De eksisterende
campinghyttene kan videreføres eller rives til fordel for flere eller større hytter. De negative virkningene av at
hyttene kan oppfattes mer dominerende enn campingvognene oppveies av at det blir færre plasser og en
mer åpen situasjon. Det store arealet parkeringsplassen beslaglegger gjør at tiltaket bidrar til at delområdet
blir noe forringet. Påvirkning vurderes til noe forringet. Delområdet er vurdert til middels verdi. Dette gir
konsekvensgrad 1 minus (-). Noe skade for delområdet.

Delområde 2 Campingen midt
Camping medfører at området blir privatisert slik som i alternativ 0. Siktlinjen mellom innenskjærs og
utenskjærs vil fortsatt være fraværende i alternativ 1a. Den offentlige parkeringsplassen, sammen med
parkeringsplassen i delområde 1 vil føre til at inngangen til område domineres av parkering og grå flater. De
negative virkningene av at hyttene i alt 1a kan oppfattes mer dominerende enn campingvognene i alt 0
oppveies av at det blir færre plasser og en mer åpen situasjon. Parkeringsplassen i delområdet 1 vil forringe
opplevelsen av å ankomme planområdet og partier av delområdet 2. Påvirkning vurderes til noe forringet.
Delområde 2 er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad 2 minus (- - ) Betydelig skade for
delområdet

Delområde 3 – Campingen vest
Camping vil fortsette å beslaglegge hele området, og det vil oppleves som like privatisert og utilgjengelig
som i alternativ 0. Den åpne gressletten med enkeltstående furuskog vil være bebygd. De negative
virkningene av at hyttene i alt 1a kan oppfattes mer dominerende enn campingvognene i alt 0 oppveies av at
det blir mye færre plasser og en mer åpen situasjon. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområdet
3 er vurdert til middels verdi. Dette gir konsekvensgrad: 0 ubetydelig skade.
Delområde 4 – Sandstranden
Den skålformede stranden er synlig fra planområdet og sjøen. Alternativet vil føre til mer intensivert bruk av
sandstranden fra campinggjester og organiserte aktiviteter som følge av campingen. En risiko er
oppbevaring av utstyr til vannaktivitetene i strandsonen som vil føre til at landskapsrommet blir mindre synlig
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og oppleves som rotete. Installasjoner på stranden og uti vannet vil være synlige fra sjøen og utsynet mot
kilen vil bli oppstykket. Påvirkning vurderes til noe forringet. Delområde 4 er vurdert til svært stor verdi. Dette
gir konsekvensgrad: 2 minus (- -) Betydelig skade for delområdet.
Delområde 5 – Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Bebyggelse på planområdet vil fortsette å blokkere den visuelle kontakten mellom planområdet og den
skulpturelle furuskogen. Tiltaket vil ha omtrent de samme virkningene som alternativ 0. Påvirkning vurderes
til ubetydelig endring. Delområde 5 er vurdert til stor verdi. Dette gir konsekvensgrad 0: ubetydelig skade
Delområde 6 – Svaberg og rullesteinstrender
Fjernvirkningen av bebyggelsen vil sees fra deler av rullesteinstrendene. Hytter som er høye vil oppfattes
som fremtredende i landskapet. Dersom en befinner seg på Såta/eller en av de andre høye kollene vil
planområdet i større grad oppleves som bebygd til forskjell fra alternativ 0, særlig på grunne høyder.
Påvirkning vurderes til noe forringet. Delområde 6 er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad 2
minus (- -) betydelig skade.
Delområde 7 – Skogen mellom Hoveleir og planområdet
Bruken av området vil ikke endres i Alternativ 1a sammenlignet med Alternativ 0. Målt opp mot alternativ 0 vil
delområdet ha ubetydelig endring. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområde 7 er vurdert til
middels verdi. Dette gir konsekvensgrad 0: ubetydelig skade.
Delområde 8 – Farvannet rundt odden
Fjernvirkningen av bebyggelsen vil være mer synlig fra båt og sjø. Odden vil i større grad enn i alternativ 0
oppfattes som bebygd. Camping alternativet har mulighet til å drive med organiserte vannsport aktiviteter og
drive aktivt utleie av for eksempel vindsurfing, seilbrett, kano, kajakk og el-scooter. osv. Disse aktivitetene vil
prege hele kilen og lanskapsrommet som sjøen er en del av. Installasjoner som brygger og badstue vil være
tydelige elementer i sjøen og strandsonen. Endret fjernvirkning kombinert med at alternativet legger opp til
mer intensivert bruk av sjøen enn 0-alternativet, medfører at tiltaket vurderes til noe forringet. Påvirkning
vurderes til noe forringet. Delområde 8 er vurdert til stor verdi. Dette gir konsekvensgrad 2 minus (- - ):
betydelig skade.
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Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema landskap per delområde
for alternativ 1a
Delområder

Verdi

Påvirkning
Alternativ 1a
camping

Konsekvensgrad

Forklarende tekst

Delområde 1

MV

Noe forringet

1 minus ( - - )

Parkeringsplass på ca. 4,7 daa vil beslaglegge
nordøstre del av delområdet og forringer
delområdet noe.

Camping øst
Delområde 2

Noe skade
SSV

Noe forringet

2 minus ( - -)

Camping midt

Betydelig skade

De negative virkningene av at hyttene i alt 1a
kan oppfattes mer dominerende enn
campingvognene i alt 0 oppveies av at det blir
mye færre plasser og en mer åpen situasjon.
Parkeringsplassen i delområdet 1 vil forringe
opplevelsen av å ankomme planområdet og

Delområde 3

MV

Ubetydelig

0

Camping vest

Delområde 4

Ubetydelig skade

SSV

Noe forringet

2 minus ( - -)

Sandstranden

Delområde 5

Betydelig skade

SV

Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6

Ubetydelig
endring

0

SSV

Noe forringet

2 minus (- -)
Betydelig skade

MV

Skogen mellom
Hoveleir og
planormådet
Delområde 8
Farvannet
rundt odden

Intensivert bruk av sandstranden fører til risiko
for oppbevaring av utstyr til vannaktivitetene i
strandsonen som vil føre til at
landskapsrommet blir mindre synlig og
oppleves som rotete. Installasjoner på
stranden og uti vannet vil være synlige fra
sjøen og utsynet mot kilen vil bli oppstykket.
Tiltaket vil ha omtrent de samme virkningen
som alt 0

Ubetydelig skade

Svaberg og
rullesteinstren
der

Delområde 7

partier av delområdet 2.
De negative virkningene av at hyttene i alt 1a
kan oppfattes mer dominerende enn
campingvognene i alt 0 oppveies av at det blir
mye færre plasser og en mer åpen situasjon.

Ubetydelig
endring

0

Fjernvirkning: Hytter som er større og høye vil
oppfattes som mer fremtredende i landskapet.
Dersom en befinner seg på Såta/eller en av de
andre høye kollene vil planområdet oppfattes i
større grad oppleves som bebygd enn
campingen i alt 0.
Bruken av området vil ikke endres
sammenlignet med alternativ 0.

Ubetydelig skade

SV

Noe forringet
/ forringet

2 minus (- -)
Betydelig skade
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Fjernvirkningen av bebyggelsen vil være mer
synlig fra båt og sjø. Odden vil i større grad
enn i alternativ 0 oppfattes som bebygd.
Organiserte vannsport aktiviteter vil føre til en
mer intensiv bruk av sjøen.

Naturmangfold og geologi
Dette er det mest ekstensive alternativet når det gjelder camping, med overnatting for 445 personer og
gjennomgående høy standard på campinghytter. Det er også helårsdrift, tilrettelegging for campingaktiviteter
på området og intensivert bruk av stranden til vannsport. Selve campingområdet vil bli modernisert
sammenlignet med 0-alternativet. Campinghyttene får høyere standard, og det vil være bedre fasiliteter enn
før i form av service- og aktivitetstilbud. Det antas at prisnivået på campingen vil øke, og dermed kan det
tiltrekkes andre brukergrupper enn før, som har større kjøpekraft og høyere krav til komfort og tilrettelegging.
Antallet campinggjester gjennom året vil øke pga. helårsdrift, samt at modernisering og høy standard kan
være attraktivt for mange turister.

Delområde 1 - Camping øst
Med flere campinghytter, større parkeringsplass og helårsdrift blir området utsatt for økt grad av menneskelig
forstyrrelse gjennom året og en liten reduksjon i areal av grøntstruktur. Dette kan gi negativt utslag på tilgang
på habitat og landskapsøkologisk sammenheng, men vil primært påvirke vanlige og forstyrrelsestolerante
arter. Området er bebygget med campinghytter og asfalterte veier også under 0-alternativet. Påvirkning
vurderes som noe forringet. Dette gir konsekvensgrad på 1 minus (-).

Delområde 2 - Camping midt
Med flere campinghytter og helårsdrift blir området utsatt for økt grad av menneskelig forstyrrelser gjennom
året og en liten reduksjon i areal av grøntstruktur. Dette kan gi negativt utslag på tilgang på habitat og
landskapsøkologisk sammenheng, men vil primært påvirke vanlige og forstyrrelsestolerante arter. Området
er lite bebygget med campinghytter innenfor 0-alternativet, men innehar vei til servicebyggene og turveien ut
mot odden, slik at graden av menneskelig forstyrrelser allerede er stor. Påvirkning vurderes som noe
forringet. Dette gir konsekvensgrad på 1 minus (-).

Delområde 3 - Camping vest
Denne delen av campingen ligger nær servicetilbud i form av toaletter, kafe, og restaurant både innenfor 0alternativet og alternativ 1a. Alternativ 1a vil imidlertid innebære oppgradering av anleggene. Vi vurderer at
bedre fasiliteter og helårsdrift vil gi en økning i antallet besøkende og kan medføre aktiviteter som er
forstyrrende. Utbygging med større antall moderne hytter og infrastruktur kan påvirke kvartærgeologien i
området som består av sårbar strandavsetning, og ligger inn mot verdifullt areal med fossile vindavsetninger.
Trolig vil helårsdrift være sentrert inn mot denne delen av campingplassen som innehar best fasiliteter med
nærhet til stranden, kafe og restaurant. Påvirkning vurderes som forringet. Dette gir konsekvensgrad på 1 til
2 minus (-/--).
Delområde 4 - Sandstranden
En mer moderne campingplass med helårsdrift vil kunne gi en liten økning i antallet besøkende til stranden
gjennom året. Dette antas å gi minimalt utslag sommerstid når stranden uansett er svært mye brukt. Den
relative økningen kan imidlertid bli stor resten av året hvis det legges til rette for spesielle helårs
aktivitetstilbud i strandmiljøet. Dette kan f.eks. være tilrettelegging for vannsportaktiviteter som kan ha en
negativ virkning på sjøfugl. Negativ virkning vil primært være knyttet til aktiviteter som skaper støy, som
beslaglegger arealer i strandsonen, eller som er hurtiggående. Mer ferdsel kan også påvirke vegetasjon i
sanddynemiljøet, men ut ifra de vurderinger som er gjort i Stokke m.fl. (2019), er denne vegetasjonen
allerede ganske robust grunnet vedvarende forstyrrelser på denne stranden over tid. Påvirkning vurderes
som noe forringet. Dette gir konsekvensgrad på 1/2 minus (-/--).
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Delområde 5 - Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
En mer moderne drift av campingområdet med helårsdrift, flere campinghytter og bedre fasiliteter, kan gi en
viss økning i bruken av turveiene i området gjennom året, og en viss økning i slitasjen på naturområdene.
Endringen er liten, fordi 0-alternativet også innebærer en mye brukt campingplass, og spesielt turveiene
rundt Hoveodden er svært mye brukt gjennom hele året av andre enn campinggjestene. Påvirkning vurderes
til ubetydelig endring/noe forringelse. Konsekvensgraden blir 1 minus (-).

Delområde 6 - Svaberg og rullesteinstrender
En mer moderne drift av campingområdet med helårsdrift, flere campinghytter og bedre fasiliteter, kan gi en
viss økning i bruken av delområde 6, som har attraktive opplevelseskvaliteter for campinggjester. Flere
besøkende gjennom året kan gi økt slitasje, f.eks. ved vardebygging eller bålfyring langs stranden, noe som
kanskje særlig kan ha negativ virkning på kvartærgeologiske verdier. Forstyrrelse av fuglevilt kan også skje,
men i det totale bildet er det viktig å legge til grunn at det er mye turfolk i dette området også under 0alternativet. For naturmangfoldet som helhet vurderes påvirkningen til ubetydelig endring/noe forringelse.
Konsekvensgraden blir 0 til 1 minus (-).

Delområde 7 - Skogen mot Hove leir
Campingplassen kan gi en liten økning i bruken av området, men vi vurderer dette til å være en ubetydelig
endring fordi økningen fordeles utover et relativt stort areal. Det forventes også at campinggjester i større
grad gjør bruk av delområde 4 og 6. Påvirkningen på naturmangfoldet vurderes derfor til å gi ubetydelig
endring. Konsekvensgraden blir ubetydelig (0).

Delområde 8, Farvann rundt odden
Vannsportaktiviteter og oppankring med småbåt for folk som oppsøker campingfasiliteter vil i størst grad
forekomme på nordsiden av odden, og vil omfatte større arealer enn det som er inntegnet som del av selve
delområdet. Vi antar derimot ubetydelig endring på sør- og vestsiden av odden, der vannsportaktiviteter
antas å forekomme i mer begrenset omfang. Utvidet campingaktivitet med utleie og generell tilrettelegging
for vannsport, samt mulig helårsdrift, kan påvirke fugl. Trolig vil fugl være spesielt utsatt under hekking på
holmer i kilen, ved rasteperioder under trekket, eller på vinteropphold. Farvannet er mye brukt også under 0alternativet, og av denne grunn vil fuglefaunaen i noe grad være tilpasset forstyrrelser. Vi vurderer at
påvirkning gjør området noe forringet, og dette gir en konsekvensgrad på 2 minus (--).
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Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema naturmangfold og
geologi per delområde for alternativ 1a

Delområder

Verdi

Påvirkning

Konsekvensgrad

Forklarende tekst

Delområde 1

MV

Noe forringet

1 minus (-)

MV

Noe forringet

1 minus (-)

Mer hytter og infrastruktur
med negativt utslag på
habitat og
landskapsøkologisk
sammenheng, for vanlige og
forstyrrelsestolerante arter.

MV

Forringet

1 til 2 minus

Helårsdrift med økning i
antallet besøkende og
aktiviteter som er
forstyrrende. Større antall
moderne hytter og
infrastruktur kan påvirke
kvartærgeologien i området

SSV

Noe forringet

1 til 2 minus (-/- -)

Negativ virkning på fuglevilt
ved aktiviteter som skaper
støy, som beslaglegger areal
i strandsonen, eller som er
hurtiggående.

SSV

Ubetydelig
endring / noe
forringet

1 minus (-)

Helårsdrift kan gi liten økning
i forstyrrende ferdsel, men
endringen er liten fordi
dagsbesøkende dominerer.

SSV

Ubetydelig
endring / noe
forringet

1 minus (-)

Noe økt ferdsel og slitasje
ved helårsdrift, kan påvirke
kvartærgeologi og fuglevilt.

SV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Ubetydelig økt bruk og
forstyrrelse innenfor
turområdet som helhet

SSV

Noe forringet

2 minus (- -)

Forstyrrelser fra vannsport,
spesielt på fuglevilt

Camping øst
Delområde 2
Camping midt
Delområde 3
Camping vest

Delområde 4
Sandstranden

Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planormådet
Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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Friluftsliv
Dette er det mest ekstensive alternativet når det gjelder camping, med overnatting for 445 personer og
gjennomgående høy standard på campinghytter. Det er også helårsdrift, tilrettelegging for campingaktiviteter
på området og intensivert bruk av stranden til vannsport. Selve campingområdet vil bli modernisert
sammenlignet med 0-alternativet. Campinghyttene får høyere standard, og det vil være bedre fasiliteter enn
før i form av service- og aktivitetstilbud. Det antas at prisnivået på campingen vil øke, og dermed kan det
tiltrekkes andre brukergrupper enn før, som har større kjøpekraft og høyere krav til komfort og tilrettelegging.
Antallet campinggjester gjennom året vil øke pga. helårsdrift, samt at modernisering og høy standard kan
være attraktivt for mange turister.

Delområde 1 - Camping øst
Med flere campinghytter og større parkeringsplass blir området lite egnet for fri ferdsel, det gir imidlertid
ubetydelig endring sammenlignet med 0-alternativet. Konsekvensgrad blir ubetydelig (0).

Delområde 2 - Camping midt
En modernisert campingplass kan medføre flere hytter, telt og infrastruktur inn mot areal som i dag er en
ferdselsåre for friluftslivet på Hoveodden. Dette vil ikke være til direkte hinder for ferdsel langs turveier, men
vil kunne medføre mindre rom for fri ferdsel over campingområdet. Flere campinggjester gjennom året gir
også en økt forstyrrelsesgrad for friluftslivutøvere som oppsøker fred og ro. På den annen side gir en
modernisert campingplass uten faste plasser økt tilgjengelighet til området for besøkende utenfra. I sum
vurderes påvirkning til å gi noe forringelse. Konsekvensgraden blir 1 minus (-).

Delområde 3 - Camping vest
Denne delen av campingen ligger nær servicetilbud i form av toaletter, kafe, og restaurant både innenfor 0alternativet og Alternativ 1a. Alternativ 1a vil imidlertid innebære oppgradering av anleggene, tilrettelegging
for flere campinggjester gjennom året og med moderne aktivitetstilbud. Vi vurderer at bedre fasiliteter er
positivt for de fleste som bedriver friluftsliv, men at enkelte vil ønske mer beskjeden tilrettelegging og færre
besøkende, for å opprettholde et stille og fredelig preg over området. Siden det allerede er servicetilbud
innenfor 0-alternativet, vurderes endringen som ubetydelig. Konsekvensgraden blir ubetydelig (0).

Delområde 4 - Sandstranden
Tilrettelegging for vannsportaktivitet kan ha en negativ virkning på badegjester og turfolk. Negativ virkning vil
primært være knyttet til aktiviteter som skaper støy, som beslaglegger areal i strandsonen, eller som er
hurtiggående. Dette vil gi forringelse av området for et ganske stort antall besøkende, spesielt på
sommerdager da det både kan være attraktivt med badeaktiviteter og vannsport. På den annen side vil
utøvere av et mer moderne friluftsliv, som inkluderer vannsport og tilrettelegging for vannaktiviteter, kunne
nyte godt av denne reguleringen. For disse blir det derfor en liten positiv endring, men vi antar at denne
typen friluftslivsutøvere vil utgjøre et mindretall. Mer infrastruktur, permanent bygningsmasse og helårsdrift,
kan også redusere områdets opplevelseskvalitet som naturområde. For friluftslivet som helhet vurderer vi at
påvirkningen gir noe forringelse av området. Dette gir konsekvensgrad 1 til 2 minus (-/--).

Delområde 5 - Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
En mer moderne drift av campingområdet med færre faste plasser og flere gjesteplasser, samt helårsdrift,
kan gi en viss økning i bruken av turveiene i området, og en viss økning i slitasjen på friluftslivsområdene.
Endringen er liten, fordi 0-alternativet også innebærer en mye brukt campingplass. Ny bygningsmasse på
campingplassen kan rage over vegetasjonen og gi en viss forringelse av lokale opplevelseskvaliteter, dette
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kan imidlertid oppveies av at man får en opprydding i området og unngår et uryddig preg i form av mange
ulike campingvogner og telt. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring/noe forringelse. Konsekvensgraden
blir 1 minus (-).

Delområde 6- Svaberg og rullesteinstrender
En mer moderne drift av campingområdet med flere gjesteplasser framfor faste plasser, kan gi en viss
økning i bruken av delområde 6. Dette er områder som er lett tilgjengelige fra campingområdet via turveier,
og som har store opplevelseskvaliteter. Campingplassen vil åpne området for flere besøkende gjennom hele
året, men dette kan også gi en konflikt i forhold til lokal besøkende, som ikke ønsker økt bruk. Flere
besøkende kan gi økt slitasje, f.eks. ved vardebygging eller bålfyring langs stranden. Ny bygningsmasse på
campingplassen kan rage over vegetasjonen og gi en viss forringelse av lokale opplevelseskvaliteter, dette
kan imidlertid oppveies av at man får en opprydding i området og unngår et uryddig preg i form av mange
ulike campingvogner og telt. Vi vurderer at det blir noe forringelse av friluftslivet for lokale besøkende som
verdsetter rolige omgivelser, mens områdets verdi som regionalt og nasjonalt friluftslivsområde får noe
forbedring som følge av bedre tilgjengelighet via campingplassen. For friluftslivet som helhet vurderes
påvirkningen til ubetydelig endring/noe forringelse. Konsekvensgraden blir 1 minus (-).

Delområde 7 - Skogen mot Hove leir
Dette skogområdet har verdi for mange turgåere, men også for annen type ferdsel som ridning, sykling etc.
Campingplassen kan gi en liten økning i bruken av området, men vi vurderer dette til å være en ubetydelig
endring fordi økningen fordeles utover et relativt stort areal. Det forventes også at campinggjester i større
grad gjør bruk av delområde 4 og 6. Påvirkningen på friluftslivet vurderes til å gi ubetydelig endring.
Konsekvensgraden blir ubetydelig (0).

Delområde 8 - Farvann rundt odden
Områdene benyttes av badegjester, småbåter, og ved vannsportaktivitet. Vannsportaktiviteter og oppankring
med småbåt vil i størst grad forekomme på nordsiden av odden, og vil omfatte større arealer enn det som er
inntegnet i figuren over delområder. Vi vurderer at Alternativ 1a vil være positivt for friluftslivutøvere som
driver med vannsportaktiviteter, men at slik aktivitet vil kunne virke negativt på badegjester og gjestende
småbåter, gjennom stor fart og/eller støy. Siden friluftsliv i form av strand- og badeliv og ferdsel med småbåt
vil omfatte flere brukere enn vannsport, vil vi anta at dette i sum gir en liten forringelse. Vi presiserer at
forringelsen primært er knyttet til soner der vannsportaktivitet, bading og fritidsbåter er i samme område, slik
som på nordsiden av campingplassen og badestranden. Vi antar derimot ubetydelig endring på sør- og
vestsiden av odden, der vannsportaktiviteter antas å forekomme i mer begrenset omfang. Avhengig av hvor
mye ny bebyggelse på campingen er synlig fra sjøsiden, kan dette også ha en viss negativ virkning på
opplevelseskvaliteten. Vi vurderer at noe forringelse i dette området gir en konsekvensgrad på 1 minus (-).
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Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema friluftsliv per delområde
for alternativ 1a
Delområder

Verdi

Påvirkning

Konsekvensgrad

Forklarende tekst

Delområde 1

MV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Både Alternativ 0 og 1a med
campinghytter og internveier

SV

Noe
forringet

1 minus (-)

Utvidet campingaktivitet inn mot
ferdselsåren mot Hoveodden

Delområde 3
Camping vest

SV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Oppgraderte servicebygg, men
ikke vesentlige endringer

Delområde 4

SSV

Noe
forringet

1 til 2 minus (-/ - )

Mer forstyrrelser i form av utvidet
camping og vannsport inn mot
mye besøkt strand

SSV

Ubetydelig
endring /
noe
forringet

1 minus (-)

Noe økt ferdsel og slitasje, og
mer synlige campinganlegg inn
mot turområder

SSV

Ubetydelig
endring /
noe
forringet

1 minus (-)

Noe økt ferdsel og slitasje, og
mer synlige campinganlegg inn
mot strandsone med store
opplevelseskvaliteter

SV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Ubetydelig økt bruk av
turområdet som helhet

SSV

Noe
forringet

1 minus (-)

Forstyrrelser fra vannsport og
synlighet av nye campinganlegg

Camping øst
Delområde 2
Camping midt

Sandstranden
Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planormådet
Delområde 8
Farvannet rundt
odden

Kulturminner og kulturmiljø
Delområde 1 – Campingen øst
Området vil bli bebygd og opparbeidet med infrastruktur. Ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller
nyere tids kulturminner (krigsminner) er dokumentert. Stedet kan ha potensialer for ikke-synlige automatisk
fredete kulturminner i undergrunnen. Disse kan bli skadet ved tekniske inngrep. Påvirkning vurderes til noe
forringet. Delområdet er vurdert til noe verdi. Dette gir konsekvensgrad 1 minus (-): Noe skade for
delområdet.
Delområde 2 - Campingen midt
Området vil bli bebygd og opparbeidet med infrastruktur. Ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller
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krigsminner er dokumentert. Stedet kan ha potensialer for ikke-synlige automatisk fredete kulturminner i
undergrunnen. Disse kan bli skadet ved tekniske inngrep. Påvirkning vurderes til noe forringet. Delområdet
er vurdert til noe verdi. Dette gir konsekvensgrad 1 minus (-): Noe skade for delområdet.
Delområde 3 – Campingen vest
Området vil bli bebygd og opparbeidet med infrastruktur. Ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller
krigsminner er dokumentert. Stedet kan ha potensialer for ikke-synlige automatisk fredete kulturminner i
undergrunnen. Disse kan bli skadet ved tekniske inngrep. En mulig gravrøys fra bronsealder ble registrert på
en knaus. Denne er i så fall sterkt skadet og har liten verdi. Det må avklares om denne er et mulig
automatisk fredete kulturminne. Påvirkning vurderes til noe forringet. Delområdet er vurdert til noe verdi.
Dette gir konsekvensgrad 1 minus (-): Noe skade for delområdet.
Delområde 4 – Sandstranden
Området har et automatisk fredet kulturminne og et par krigsminner. Alternativet medfører større bruk og
organisert aktivitet av sandstrand fra campinggjester. Økt aktivitet vurderes ikke å ha konsekvenser på
kulturminner. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir
konsekvensgrad 0: ubetydelig skade for delområdet.
Delområde 5 – Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Området har flere automatisk fredete kulturminner og krigsminner. Enkelte av disse er skadet pga.
menneskelig aktivitet. Tiltaket vil ha omtrent samme virkning som alt. 0. Påvirkning vurderes til ubetydelig
endring. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad 0: ubetydelig skade.

Delområde 6 – Svaberg og rullesteinstrender
Området har flere automatisk fredete kulturminner og krigsminner. Enkelte av disse er skadet pga.
menneskelig aktivitet. Tiltaket vil ha omtrent samme virkning som alt. 0. Påvirkning vurderes til ubetydelig
endring. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad 0: ubetydelig skade.
Delområde 7 – Skogen mellom Hoveleir og planområdet
Området har flere automatisk fredete kulturminner og krigsminner. Enkelte av disse er skadet pga.
menneskelig aktivitet. Målt opp mot alternativ 0 vil området legges det opp til større bruk av området
gjennom hele året. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområdet er vurdert til svært stor verdi.
Dette gir konsekvensgrad 0: ubetydelig skade.
Delområdet 8 – Farvannet rundt odden
Ingen automatisk fredete eller krigsminner er dokumentert her. Området vurderes å ha små potensialer for
funn av kulturminner. Endret bruk vurderes å medføre liten eller ingen skade på potensielle kulturminner.
Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområdet er vurdert til noe verdi. Dette gir konsekvensgrad 0:
ubetydelig skade.
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Oppsummering av påvirkning for tema kulturminner per delområde for alt. 1a
Delområder

Verdi

Påvirkning
alt 1a

Konsekvensgrad
alt 1a

Forklarende tekst

Delområde 1

NV

Noe forringet

1 minus ( - )
Noe skade

Området vil bli bebygd og
opparbeidet med infrastruktur.
Dette kan skade eventuelle
ikke-synlige automatisk
fredete kulturminner i
undergrunnen.

NV

Noe forringet

1 minus ( - )
Noe skade

Området vil bli bebygd og
opparbeidet med infrastruktur.
Dette kan skade eventuelle
ikke-synlige automatisk
fredete kulturminner i
undergrunnen.

NV

Noe forringet

1 minus ( - )
Noe skade

Området vil bli bebygd og
opparbeidet med infrastruktur.
Dette kan skade eventuelle
ikke-synlige automatisk
fredete kulturminner i
undergrunnen.

SSV

Ubetydelig
endring

0
Ubetydelig skade

Alternativet medfører større
bruk og organisert aktivitet.
Økt aktivitet vurderes ikke å ha
konsekvenser på kulturminner.

SSV

Noe forringet

0
Ubetydelig skade

Tiltaket vil ha omtrent samme
virkning som alt. 0. Ingen
endret konsekvens på
kulturminner.

SSV

Noe forringet

0
Ubetydelig skade

Tiltaket vil ha omtrent samme
virkning som alt. 0. Ingen
endret konsekvens på
kulturminner.

SSV

Ubetydelig
endring

0
Ubetydelig skade

Alternativet medfører større
bruk gjennom hele året samt
økt organisert aktivitet. Økt
aktivitet vurderes ikke å ha
konsekvenser på kulturminner.

NV

Ubetydelig
endring

0
Ubetydelig skade

Tiltaket vil ha omtrent samme
virkning som alt. 0. Ingen
endret konsekvens på
potensielle kulturminner.

Camping Øst

Delområde 2
Camping midt

Delområde 3
Camping vest

Delområde 4
Sandstranden

Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen

Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender

Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planområde

Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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4.3.2 Alternativ 1b Camping light: Vurdering av tiltakets påvirkning og
konsekvensgrad på delområder

Ny parkeringsplass

Tegnforklaring

Figur 34 Kapasitetstegning og illustrasjon av alternativ 1b
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Landskap

Alternativ 1b har noen av de samme konsekvensene for landskap som campingdriften i alternativ 0.
Campingdriften vil fortsatt beslaglegge areal på planområdet. Til forskjell fra alternativ 0 er alternativ 1b i
større grad tilpasset landskapet både på og rundt planområdet. Det å etablere en bred åpen grønn korridor i
delområde 2 – camping midt, medfører at landskapet blir mer fremtredende sammenlignet med alternativ 0.
Siktlinjen og kontakten med utenskjærs og innenskjærs kommer frem i tillegg til at campingområdet ikke
oppleves som en barriere. Hyttene og overnattingsstedene konsentreres der de er mer skjermet for
fjernvirkningene fra sjøen samt at det settes en størrelsesbegrensning på hyttene. I tillegg tillates kun kjøring
på deler av campingområdet som er nærmest adkomsten. Det avsettes også en grønn buffer langs stien
som går til sandstranden i nordvest som fører til at man får en bedre opplevelse av landskapet når man
ankommer planområdet. Parkeringsplassen som løses på planområdet blir ikke synlig fra stien.
Parkeringsplassen beslaglegger allikevel deler av delområdet 1 og påvirker dette området negativt. Videre
legger alternativ 1b opp til mer intensiv bruk av vannet og strandsonen.
Delområde 1 – Campingen øst
Camping vi føre til at delområdet fortsetter å være privatisert. Den åpne gressletten vil bli bebygd og
opparbeidet med gangveier. Den glisne furuskogen, som preger gressletten, vil fortsatt oppfattes som
bebygd. Parkeringsplassen vil dominere delområdet i nordøst, og vil sammen med annen infrastruktur som
veier og bebyggelse fragmentere den helhetlige gressletten. De eksisterende campinghyttene kan
videreføres eller rives til fordel for flere eller større hytter. Påvirkning vurderes til noe forringet. Delområdet er
vurdert til middels verdi. Dette gir konsekvensgrad 1minus (-): Noe skade for delområde.
Delområde 2 – Campingen midt
Alternativet foreslår en åpen og tilgjengelig grønn korridor gjennom planområdet. Den legger til rette for at
siktlinjen på tvers av odden kommer tydelig frem. Alle besøkende til Hove kan oppleve kontakten mellom
utenskjærs og innenskjærs. Det er også avsatt en grønnkorridor fra parkeringsplassen til dagens Kafébygg,
den ivaretar offentlighetens inngang til planområdet og til turstien som går rundt odden. I tillegg vil den sørge
for utsikt mot landskapet i nord; Hovekilen og sandstranden. Målt opp mot 0-alternativet vil delområdet bli
mindre privatisert, mer åpent og tilgjengelig for allmenheten, det er en betydelig forbedring. Påvirkning
vurderes til betydelig forbedring. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad 3 pluss
(+++): stor gevinst.
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Bilde er retusjert for å vise hvordan delområdet 2 vil oppleves. Hytter og telt vil kunne
skimtes i høyre del av bildet.
Delområde 3 – Campingen vest
Campingen vil føre til at delområdet fortsetter å være privatisert. Hyttetypene i alternativet er tenkt til å være
uten innlagt vann og strøm og det vil føre til at underlaget blir ivaretatt og inngrepet mindre belastende for
naturen. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområdet er vurdert til middels verdi. Dette gir
konsekvensgrad 0: ubetydelig skade.

Delområde 4 – Sandstranden
Den skålformede stranden er synlig fra planområdet og sjøen. Alternativet vil føre til mer intensivert bruk av
sandstranden fra campinggjester og organiserte aktiviteter som følge av campingen. En risiko er
oppbevaring av utstyr til vannaktivitetene i strandsonen som vil føre til at landskapsrommet blir lite synlig og
rotete. Installasjoner i vannet og i strandsonen vil ses tydelig i strandsonen og utsynet mot kilen blir
oppstykket. På en annen side vil den grønne korridoren avsatt til LNF i delområdet 2 føre til at en ikke
opplever campingplassen i så stor grad fra stranden. Påvirkning vurderes til noe forringet. Delområdet er
vurdert til middels verdi. Dette gir konsekvensgrad 2 minus (- -): betydelig skade.
Delområde 5 – Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Den grønne korridoren ivaretar siktlinjen mot den skulpturelle furuskogen. Den grønne korridoren bidrar til at
campingområdet som berører delområdet 5 blir mindre. Campingområdet har også føringer på størrelse og
at det ikke skal graves. Dette bidrar til at man kan legge til grunn at hytter og installasjoner vil legge seg
varsomt i landskapet. Påvirkning vurderes til noe forbedret. Delområdet er vurdert til stor verdi. Dette gir
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konsekvensgrad: 2 pluss (++) Betydelig gevinst
Delområde 6 – Svaberg og rullesteinstrender
På grunn av den grønne korridoren vil bebyggelsen i liten grad sess fra rullesteinstrendene. Dersom en
befinner seg på såta eller en av de andre kollene kan planområdet oppleves som delvis bebygd særlig hvis
hyttene er høye. Målt opp mot alternativ 0 vil området oppleves som mindre bebygd på grunn av den grønne
korridoren. Påvirkning vurderes til noe forbedret. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir
konsekvensgrad noe gevinst.
Delområde 7 – Skogen mellom Hoveleir og planområdet
Bruken av området vil ikke endres i Alternativ 1a sammenlignet med Alternativ 0. Målt opp mot alternativ 0 vil
delområdet ha ubetydelig endring. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområde 7 er vurdert til
middels verdi. Dette gir konsekvensgrad ubetydelig skade.
Delområdet 8 – Farvannet rundt odden
Fjernvirkningen av bebyggelsen vil være mindre synlig fra båt og sjø på grunn av den grønne korridoren.
Deler av odden vil allikevel oppfattes som bebygd med større innslag av menneskelig aktivitet, spesielt langs
sjøkanten. Den grønne korridoren på tvers av odden med furutrær vil sørge for at landskapet vil fremstå
naturpreget fremfor bebygd, det er positivt sammenlignet med alternativ 0. Campingalternativet vil føre til
mer intensivert bruk av sjøen, fordi campingen har mulighet til å drive med organiserte vannsportaktiviteter
og drive aktivt utleie av for eksempel vindsurfing, seilbrett, kano, kajakk og el-scooter. Osv. Disse
aktivitetene vil prege hele kilen og lanskapsrommet som sjøen er en del av. Installasjoner som brygger og
badstue vil være tydelige elementer i sjøen og strandsonen, det er negativt for landskapet. Målt opp mot
alternativ 0 vil delområdet dermed være ubetydelig endret. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring.
Delområdet er vurdert til stor verdi. Dette gir konsekvensgrad ubetydelig gevinst/ skade
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Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema landskap per delområde
alternativ 1 b
Delområder

Verdi

Påvirkning
Alternativ 1b
camping
light

Konsekvensgrad

Forklarende tekst

Delområde 1

MV

Noe forringet

1 minus ( - -)

Parkeringsplassen på ca. 3,3 daa vil
beslaglegge nordøstre del av
delområdet og forringe delområdet noe.

Camping øst
Delområde 2

Noe skade
SSV

Camping midt

Betydelig
forbedret

3 pluss (+++)

Svært stor gevinst
Delområde 3

MV

Camping vest

Delområde 4

Ubetydelig
forbedret

0
Ubetydelig skade

SSV

Noe forringet

Sandstranden

Delområde 5

Betydelig skade

SV

Noe forbedret 2 pluss (++)

Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6

Betydelig gevinst

SSV

Farvannet rundt
odden

Intensivert bruk av sandstranden fører til
en risiko for oppbevaring av utstyr til
vannaktivitetene. Landskapsrommet blir
mindre synlig og kan oppleves som
rotete. Installasjoner på stranden og i
vannet vil være synlige fra stranden og
utsynet mot kilen vil bli oppstykket.
På grunn av den grønne korridoren vil
siktlinjen være fri for bebyggelse.
Campingen vil være lite synlig fra
delområde 5.
Campingvognene i alt. 0 var mulig å se
fra bla. Såta. I alt. 1b kan tretopphyttene
i delområde 1 trolig skimtes. Det er en
forbedring at den grønne korridoren er
opprettet.

1 pluss (+)

MV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig skade

Bruken av området vil ikke endres
sammenlignet med alternativ 0.

SSV

Ubetydelig
endret

Ubetydelig skade /
gevinst

Campingplassen blir mindre synlig
fra båt pga. den grønne korridoren.
Organiserte vannsportaktiviteter vil
føre til en mer intensiv bruk av
sjøen, det er negativt. Dermed veier

Skogen mellom
Hoveleir og
planområde
Delområde 8

De negative virkningene av telt og
yourter vil ikke oppfattes som mer
dominerende enn campingvognene i alt
0.

Ubetydelig
endret til noe
forbedret

Svaberg og
rullesteinstrender

Delområde 7

2 minus ( - - )

Siden delområdet har svært stor verdi
gir det stor gevinst å tilbakeføre
delområdet til natur/ friområde og gjøre
det offentlig tilgjengelig slik at man
opplever landskapet.

Noe gevinst

det positive opp for det negative.
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Naturmangfold og geologi
Dette innebærer en mer moderat oppgradering av campingplassen enn Alternativ 1a og ved 0-alternativet.
Det er her lagt til grunn at 1b vil gi overnatting for 280 personer, mens 0 og 1a har en overnattingskapasitet
for hhv. 795 og 440 personer på campingen. Selv om det er færre plasser enn ved 0-alternativet vil disse
ikke være faste plasser og det vil være en modernisert camping med plasser i hytter. Det blir færre
sengeplasser, og enklere hytter uten innlagt vann på en del av området. Det er lagt opp til moderne
løsninger når det gjelder typer av campinghytter. Det skal være en grønn korridor på midten av campingen
for å ivareta natur- og friluftslivshensyn. Sesongdrift (påske til høstferie) skal vurderes opp i mot helårsdrift. I
vurdering per delområde under har vi lagt til grunn at det er helårsdrift, mens sesongdrift vurderes som et
mulig tiltak etter gjennomgangen av konsekvens per delområde. Vi viser til kapittel 3.3 for detaljbeskrivelse
av planalternativet.

Delområde 1 - Camping øst
Alternativ 1b legger opp til en økning av antallet campinghytter, og høyere standard på disse innenfor dette
delområdet. Det blir også en større parkeringsplass. 0-alternativet har imidlertid også preg av asfalterte
veier, hytter og campingvogner. Antakelig vil alternativ 1b gi et noe større arealbeslag og noe økning i
menneskelig forstyrrelse gjennom året. Dette kan gi negativt utslag på tilgang på habitater og
landskapsøkologisk sammenheng, men vil primært påvirke vanlige og forstyrrelsestolerante arter. Påvirkning
vurderes som noe forringet. Dette gir konsekvensgrad på 1 minus (-).

Delområde 2 - Camping midt
Med en grønn korridor der man kan prioritere stedegen vegetasjon og tiltak for friluftsliv og rekreasjon vil
man kunne øke verdien av naturtyper i området og skape en styrket landskapsøkologisk sammenheng på
tvers av odden. Dette kan gi positivt utslag på tilgang på habitat, men vil primært påvirke vanlige og
forstyrrelsestolerante arter. Den grønne korridoren kan også skape økt friluftsliv og ferdsel på tvers av odden
og kan slikt sett også ha en forstyrrelseseffekt. Påvirkning vurderes til forbedret og konsekvensgrad til 2
pluss (++).

Delområde 3 - Camping vest
Denne delen av campingen ligger nær servicetilbud i form av toaletter, kafe, og restaurant både innenfor 0alternativet og alternativ 1b. Alternativ 1b kan innebære oppgradering av anleggene, tilrettelegging for flere
campinggjester gjennom året og mer moderne aktivitetstilbud. Campinghytter i området kan, avhengig av
byggemåte, ha en negativ virkning på kvartærgeologiske verdier i form av strand og vindavsatt sand. Slike
virkninger er primært knyttet til gravearbeid, og kan unngås. Nærheten til grønn korridor og mer beskjedne
hytter i denne delen enn i delområde 1 vil bety at naturtyper i området blir mindre påvirket av endringer.
Trolig vil eventuell helårsdrift være sentrert inn mot denne delen av campingplassen som innehar best
fasiliteter med nærhet til stranden, kafe og restaurant. Påvirkningen vil gjøre området noe forringet, men
virkningen blir mindre hvis det ikke er helårsdrift. Konsekvensgraden vurderes til 1 minus (-).

Delområde 4 - Sandstranden
Innenfor alternativ 1b kan det legges til rette for økt bruk av stranden til vannsport mm. i regi av campingen,
som driver utleie, også på helårsbasis. Dette kan ha en negativ virkning på sjøfugl. Negativ virkning vil
primært være knyttet til aktiviteter som skaper støy, som beslaglegger areal i strandsonen, eller som er
hurtiggående. Mer ferdsel kan også påvirke vegetasjon i sanddynemiljøet, men ut i fra de vurderinger som er
gjort i Stokke m.fl. (2019), er denne vegetasjonen allerede ganske robust grunnet vedvarende forstyrrelser
på denne stranden over tid. Sandstranden vil gjennom grønn korridor over campingplassen være tilknyttet
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yttersiden av odden, dette styrker landskapsøkologiske sammenhenger. Påvirkning settes til ubetydelig
endring / noe forringet, med konsekvensgrad 1 minus (-).

Delområde 5 - Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Alternativ 1b gir en mer moderne drift av campingområdet. Det er helårsdrift, men ikke flere plasser på
campingen. Vi vurderer derfor at det blir ubetydelig endring i bruken av turveiene i området, og slitasjen på
naturområdene. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Konsekvensgraden blir ubetydelig (0).

Delområde 6 - Svaberg og rullesteinstrender
Vi vurderer det slik at den grønne korridoren over delområde 2, skaper landskapsøkologisk sammenheng
mellom delområde 4 og 6, dvs. strandsonen på hver side av odden. Dette kan også gi økt ferdsel og
forstyrrelse på tvers av campingplassen og muligvis øke bruken av både delområde 2 og 6 i tilknytning til
delområde 4. Økt forstyrrelse kan også være en følge av helårsdrift, men vi forventer at dagsbesøkende
gjennom året har størst betydning. Delområde 6 er ikke utsatt for vannsportsaktiviteter i samme grad som
delområde 2. Vi mener den styrkede landskapsøkologiske sammenhengen har størst betydning og vurderer
at påvirkningen blir noe forbedret med konsekvensgrad 1 pluss (+).

Delområde 7 - skogen mot Hove leir
Det er færre plasser på campingen, men også helårsdrift. Det er lite trolig at campingen har stort antall
besøkende i perioden oktober til påske. Vi vurderer det slik at alternativ 1b gir ubetydelig endring i bruken av
delområde 7 sammenlignet med 0-alternativet, og dermed også ubetydelig endring i forstyrrelser på
naturverdier. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endret, og konsekvensgraden blir ubetydelig (0).

Delområde 8 - farvann rundt odden
Vannsportaktiviteter og oppankring med småbåt for folk som oppsøker campingfasiliteter vil i størst grad
forekomme på nordsiden av odden, og vil omfatte større arealer enn det som er inntegnet i kart over
delområdene. Vi antar derimot ubetydelig endring på sør- og vestsiden av odden, der vannsportaktiviteter
antas å forekomme i mer begrenset omfang. Moderne campingaktivitet med utleie og generell tilrettelegging
for vannsport, samt helårsdrift, kan påvirke fugl. Trolig vil fugl være spesielt utsatt under hekking på holmer i
kilen, ved rasteperioder under trekket, eller på vinteropphold. Farvannet er mye brukt også under 0alternativet, og av denne grunn vil fuglefaunaen i noe grad være tilpasset forstyrrelser. Vi vurderer at
påvirkning gjør området noe forringet, og dette gir en konsekvensgrad på 1 til 2 minus (-/--).
Sesongdrift vs. helårsdrift (gjelder alle delområder): Vi har i konsekvensvurderingene per delområde
forutsatt at det vil være helårsdrift av campingplassen. Dette gir antakelig ikke vesentlig økning i ferdselen
innenfor turområdene på odden, fordi dagsbesøkende dominerer. Man kan likevel forvente at en helårsdrift
vil bety tilrettelegging med spesielle aktiviteter og arrangementer, og det vil kreve hytter med mer komfort. Vi
forventer at antallet besøkende i vinterhalvåret vil være langt lavere enn sommerstid, og at aktiviteter i
vinterhalvåret vil være konsentrert rundt sonen med kafe/restaurant og servicebygg, samt stranden rett nord
for disse. Av denne grunn vil negative virkninger knyttet til helårsdrift primært omfatte delområde 1, 4 og 8.
Om man velger å regulere for sesongdrift som et avbøtende tiltak, kan dette ha en positiv virkning på
fuglehabitat i trekk- og overvintringsperiode, og kan medføre mindre forringelse og negativ konsekvens,
spesielt innenfor delområde 1,4 og 8.

Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema naturmangfold og geologi per
delområde alternativ 1 b
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Delområder

Verdi

Påvirkning

Konsekvensgrad

Forklarende tekst

Delområde 1

MV

Noe
forringet

1 minus

Mer hytter og infrastruktur med
negativt utslag på habitat og
landskapsøkologisk
sammenheng, for vanlige og
forstyrrelsestolerante arter.

MV

Forbedret

2 pluss

Grønn korridor med stedegen
vegetasjon og forbedret
landskapsøkologisk
sammenheng.

MV

Noe
forringet

1 minus

Helårsdrift med økning i antallet
besøkende og aktiviteter som er
forstyrrende.

SSV

Noe
forringet

1 minus

Negativ virkning på fuglevilt ved
aktiviteter som skaper støy, som
beslaglegger areal i strandsonen,
eller som er hurtiggående.

SSV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Ubetydelig endring i bruk av
turveier og forstyrrende aktivitet

SSV

Ubetydelig
endring /
noe
forbedret

Ubetydelig til 1
pluss

Noe økt ferdsel og slitasje ved
helårsdrift, men styrket
landskapsøkologisk sammenheng
over til delområde 2

SV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Ubetydelig økt bruk og
forstyrrelse innenfor turområdet
som helhet

SSV

Noe
forringet

1 til 2 minus

Forstyrrelser fra vannsport
spesielt på fuglevilt

Camping Øst

Delområde 2
Camping midt

Delområde 3
Camping vest
Delområde 4
Sandstranden

Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planområde
Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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Friluftsliv
Dette innebærer en mer moderat oppgradering av campingplassen enn Alternativ 1a og ved 0-alternativet.
Det er her lagt til grunn at 1b vil gi overnatting for 280 personer, mens 0 og 1a har en overnattingskapasitet
for hhv. 795 og 445 personer på campingen. Selv om det er færre plasser enn ved 0-alternativet vil disse
ikke være faste plasser og det vil være en modernisert camping med plasser i hytter. Det blir færre
sengeplasser, og enklere hytter uten innlagt vann på en del av området. Det er lagt opp til moderne
løsninger når det gjelder typer av campinghytter. Det skal være en grønn korridor på midten av campingen
for å ivareta natur- og friluftslivshensyn. Sesongdrift (påske til høstferie) skal vurderes opp i mot helårsdrift. I
vurdering per delområde under har vi lagt til grunn at det er helårsdrift, mens sesongdrift vurderes som et
mulig tiltak etter gjennomgangen av konsekvens per delområde. Vi viser til kapittel 3.3 for detaljbeskrivelse
av planalternativet.
.
Delområde 1 - Camping øst
Alternativ 1b legger opp til en økning av antallet campinghytter, og høyere standard på disse innenfor dette
delområdet. Større parkeringsplass gjør også området lite egnet for fri ferdsel, det gir imidlertid ubetydelig
endring sammenlignet med 0-alternativet, som også har preg av asfalterte veier, hytter og campingvogner.
Konsekvensgrad blir ubetydelig (0).

Delområde 2 - Camping midt
Med en grønn korridor ivaretas muligheten for fri ferdsel på et område der natur- og rekreasjonsverdier kan
prioriteres framfor sengeplasser til camping. Korridoren ligger langs det som er naturlige ferdselsårer for
friluftsliv på Hoveodden og kan dermed gi en forbedret situasjon med økte opplevelseskvaliteter og mindre
privatisering. Påvirkning vurderes til forbedret og konsekvensgrad til 1 pluss (+).

Delområde 3 - Camping vest
Denne delen av campingen ligger nær servicetilbud i form av toaletter, kafe, og restaurant både innenfor 0alternativet og Alternativ 1b. Alternativ 1b vil imidlertid innebære oppgradering av anleggene, mer moderne
aktivitetstilbud og helårsdrift. Vi vurderer at bedre fasiliteter er positivt for de fleste som bedriver friluftsliv,
men at enkelte vil ønske mer beskjeden tilrettelegging og færre besøkende gjennom året, for å opprettholde
et stille og fredelig preg over området. Nærheten til grønn korridor og mer beskjedne hytter i denne delen
enn i delområde 1 vil imidlertid også bidra til at området får mindre preg av privatisert camping, og
servicetilbudene kan i sum løfte friluftslivsverdien for de fleste besøkende. Siden det allerede er servicetilbud
innenfor 0-alternativet, vurderes endringen som ubetydelig til noe forbedret. Konsekvensgraden blir
ubetydelig til 1 pluss (0/+).

Delområde 4 - Sandstranden
Innenfor Alternativ 1b kan det legges til rette for økt bruk av stranden til vannsport mm. i regi av campingen
som driver utleie. Det vil også være mulig med helårsaktivitet. Slik tilrettelegging kan ha en negativ virkning
på badegjester og turfolk. Negativ virkning vil primært være knyttet til aktiviteter som skaper støy, som
beslaglegger areal i strandsonen, eller som er hurtiggående. Dette vil gi forringelse av området for et ganske
stort antall besøkende, spesielt på sommerdager da det både kan være attraktivt med badeaktiviteter og
vannsport. På den annen side vil utøvere av et mer moderne friluftsliv, som inkluderer vannsport og
tilrettelegging for vannaktiviteter, kunne nyte godt av denne reguleringen. For disse blir det derfor en liten
positiv endring, men vi antar at denne type friluftslivsutøvere vil utgjøre et mindretall. Sandstranden vil
gjennom grønn korridor over campingplassen være tilknyttet yttersiden av odden, dette kan gi en forbedring
for friluftslivet sammenlignet med 0-alternativet. For friluftslivet som helhet vurderer vi at påvirkningen gir noe
forringelse av området, men ikke like negativt som for Alternativ 1a. Dette gir konsekvensgrad på 1 minus (-).
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Delområde 5 - Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Alternativ 1b gir en mer moderne drift av campingområdet, med færre plasser, men også helårsdrift. Vi
vurderer at det blir ubetydelig endring i bruken av turveiene i området, og slitasjen på friluftslivsområdene,
fordi dagsbesøk til området er mest vanlig. En endring kan være at mer moderne campinghytter kan gi et
endret estetisk inntrykk, som enkelte friluftslivsutøvere ikke ønsker. Det kan imidlertid også være brukere av
området som ser positivt på denne type endring. Selv om enkelte hytter kan rage over vegetasjonen og gi en
viss forringelse av lokale opplevelseskvaliteter, så kan dette også oppveies av at man får en opprydding i
området og unngår et uryddig preg i form av mange ulike campingvogner og telt. Påvirkning vurderes til
ubetydelig endring. Konsekvensgraden blir ubetydelig (0).

Delområde 6 - Svaberg og rullesteinstrender
Vi vurderer det slik at den grønne korridoren sikrer bedre tilgang til delområde 6 og binder det sammen med
delområde 4. Dette gir en positiv endring sammenlignet med 0-alternativet. Planforslaget i Alternativ 1b vil
også konsentrere hytter og telting til deler av campingen som ligger utenfor direkte eksponering for stordelen
av delområde 6. Som beskrevet under delområde 5 tror vi ikke alternativet gir økt bruk og slitasje
sammenlignet med 0-alternativet. En endring er imidlertid at 1b åpner for tilrettelegging for vannsport,
potensielt gjennom hele året. Dette vil etter vår vurdering konsentreres til delområde 4, slik at påvirkningen
blir ubetydelig innenfor delområde 6. For friluftslivet som helhet vurderes påvirkningen til ubetydelig
endring/noe forbedring. Konsekvensgraden ubetydelig til 1 pluss (0/+).

Delområde 7 - Skogen mot Hove leir
Dette skogområdet har verdi for mange turgåere, men også for annen type ferdsel som ridning, sykling etc.
Vi vurderer det slik at Alternativ 1b gir ubetydelig endring i bruken av delområde 7 sammenlignet med 0alternativet. Selv om det er helårsdrift, er det lite trolig at campingen har stort antall besøkende i perioden
oktober til påske. Påvirkningen på friluftslivet vurderes til å gi ubetydelig endring. Konsekvensgraden blir
ubetydelig (0).

Delområde 8 - Farvann rundt odden
Områdene benyttes av badegjester, småbåter, og ved vannsportaktivitet. Vannsportaktiviteter og oppankring
med småbåt vil i størst grad forekomme på nordsiden av odden, og vil omfatte større arealer enn det som er
inntegnet i figuren. Vi vurderer at Alternativ 1b vil være positivt for friluftslivutøvere som driver med
vannsportaktiviteter, men at slik aktivitet vil kunne virke negativt på badegjester og gjestende småbåter,
gjennom stor fart og/eller støy. Siden friluftsliv i form av strand- og badeliv og ferdsel med småbåt vil omfatte
flere brukere enn vannsport, vil vi anta at dette i sum gir en liten forringelse. Vi presiserer at forringelsen
primært er knyttet til soner der vannsportaktivitet, bading og fritidsbåter er i samme område, slik som på
nordsiden av campingplassen og badestranden. Vi antar derimot ubetydelig endring på sør- og vestsiden av
odden, der vannsportaktiviteter antas å forekomme i mer begrenset omfang. Det er også positivt at den
grønne korridoren kan sikre fri siktlinje med naturlig vegetasjon over det sentrale campingområdet. Vi
vurderer at ubetydelig til noe forringelse i dette området gir en konsekvensgrad på 0 til 1 minus (-).
Sesongdrift vs. helårsdrift (gjelder alle delområder): Innenfor tema friluftsliv er det ulike
friluftslivsinteresser som kan påvirkes forskjellig avhengig av driftsform. Vår generelle vurdering er at utøvere
av vannsport som krever utleiefasiliteter eller annen tilrettelegging, og tilreisende som benytter campingen vil
ha interesse av helårsdrift. Dette gjelder et langt mindre antall besøkende, enn lokale som bruker
Hoveodden til tur, trening og rekreasjon gjennom hele året. En del av denne store brukergruppen antas å
være motstandere av helårsdrift fordi det skaper forstyrrelser i området i den stille perioden fra oktober til
mars/april. Mer nisjepreget friluftsliv som fuglekikking, naturfoto og sportsfiske kan være spesielt motstander
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av helårsdrift fordi helårsaktivitet kan virke forstyrrende på naturverdier som fisk og vilt. Vår vurdering er at
aktiviteten knyttet til campingplassen gjennom vintersesongen uansett vil være liten sammenlignet med
sommerhalvåret. En helårsdrift kan også være positiv for de fleste besøkende ved at f.eks. kafe og
restaurant er åpen større deler av året. I sum er det altså prioritering av ulike brukergrupper knyttet til
friluftsliv som er problemstillingen. Hvis man velger reguleringsbestemmelser for Alternativ 1b som kun åpner
for sesongdrift, kan negativ konsekvens reduseres noe spesielt i delområde 4 hvor vi antar at tyngden av
aktivitet vil pågå vinterstid.

Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema friluftsliv per delområde
alternativ 1 b
Delområder

Verdi

Påvirkning

Konsekvensgrad

Forklarende tekst

Delområde 1

MV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Både Alternativ 0 og 1a med campinghytter
og internveier, også mer parkering i 1a

SV

Forbedret

1 pluss

Grønn korridor åpner for mer fri ferdsel

SV

Ubetydelig /
noe forbedret

Ubetydelig til 1
pluss

Oppgraderte servicebygg, og nærhet til
grønn korridor

SSV

Noe forringet

1 minus

Mer forstyrrelser i form av vannsport, men
også nærhet til grønn korridor over odden
på tvers av campingen

SSV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Ikke økt ferdsel og slitasje, men
oppgradering av eksisterende
campinganlegg kan skape noe endret
visuell virkning

SSV

Ubetydelig
endring / noe
forbedret

Ubetydelig til 1
pluss

Lite endring i ferdsel, slitasje og
forstyrrelser, men bedre tilgang gjennom
grønn korridor over campingen.

SV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Ubetydelig økt bruk av turområdet som
helhet

SSV

Ubetydelig /
noe forringet

0 til 1 minus

Forstyrrelser fra vannsport og synlighet av
nye campinganlegg, men grønn korridor
kan gi en fri siktlinje fra sjøen som øker
opplevelseskvaliteten.

Camping Øst
Delområde 2
Camping midt
Delområde 3
Camping vest
Delområde 4
Sandstranden
Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planområde
Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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Kulturminner
Delområde 1 – Campingen øst
Området vil bli bebygd og opparbeidet med infrastruktur. Ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller
nyere tids kulturminner (krigsminner) er dokumentert. Stedet kan ha potensialer for ikke-synlige automatisk
fredete kulturminner i undergrunnen. Disse kan bli skadet ved tekniske inngrep. Påvirkning vurderes til noe
forringet. Delområdet er vurdert til noe verdi. Dette gir konsekvensgrad 1minus (-): Noe skade for
delområdet.
Delområde 2 Campingen midt
Alternativet foreslår en åpen og allmenn grønn korridor. Ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller
krigsminner er dokumentert. Stedet kan ha potensialer for ikke-synlige automatisk fredete kulturminner i
undergrunnen. Disse vil ikke bli skadet. Påvirkning vurderes til noe forbedret. Delområdet er vurdert til noe
verdi. Dette gir konsekvensgrad 2 pluss (++): Betydelig gevinst
Delområde 3 – Campingen vest
Alternativet vil innebære oppgradering av anlegg tilknyttet servicetilbud i form av toaletter, kafé og restaurant.
Ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller krigsminner er dokumentert. Stedet kan ha potensialer for
ikke-synlige automatisk fredete kulturminner i undergrunnen. Disse kan bli skadet ved tekniske inngrep. En
mulig gravrøys fra bronsealder ble registrert på en knaus. Denne er i så fall sterkt skadet og har liten verdi.
Det må avklares om denne er et mulig automatisk fredete kulturminne. Påvirkning vurderes til noe forringet.
Delområdet er vurdert til noe verdi. Dette gir konsekvensgrad 1 minus (-): Noe skade for delområdet.
Delområde 4 – Sandstranden
Området har et automatisk fredet kulturminne og et par krigsminner. Alternativet medfører større bruk og
organisert aktivitet av sandstrand fra campinggjester. Økt aktivitet vurderes ikke å ha konsekvenser på
kulturminner. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir
konsekvensgrad 0: ubetydelig skade for delområdet.
Delområde 5 – Koller, skog og den skulpturelle furuskogen

Området har flere automatisk fredete kulturminner og krigsminner. Enkelte av disse er skadet pga.
menneskelig aktivitet. Tiltaket vil ha omtrent samme virkning som alt. 0. påvirkning vurderes til ubetydelig
endring. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad 0: ubetydelig skade.
Delområde 6 – Svaberg og rullesteinstrender

Området har flere automatisk fredete kulturminner og krigsminner. Enkelte av disse er skadet pga.
menneskelig aktivitet. Tiltaket vil ha omtrent samme virkning som alt. 0. Påvirkning vurderes til ubetydelig
endring. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad 0: ubetydelig skade.

Delområde 7 – Skogen mellom Hoveleir og planområdet
Området har flere automatisk fredete kulturminner og krigsminner. Enkelte av disse er skadet pga.
menneskelig aktivitet. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområdet er vurdert til svært stor verdi.
Dette gir konsekvensgrad 0: ubetydelig skade, for kulturminner vurderes å bli uendret.
Delområdet 8 – Farvannet rundt odden
Ingen automatisk fredete eller krigsminner er dokumentert her. Området vurderes å ha små potensialer for
funn av kulturminner. Endret bruk vurderes å medføre liten eller ingen skade på potensielle kulturminner.
Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Delområdet er vurdert til noe verdi. Dette gir konsekvensgrad 0:
ubetydelig skade.
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Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema kulturminner per delområde
alternativ 1 b
Delområder

Verdi

Påvirkning alt
1b

Konsekvensgrad
alt 1b

Forklarende tekst

Delområde 1

NV

Noe forringet

1 minus ( - )
Noe
skade

Området vil bli bebygd og
opparbeidet med infrastruktur.
Dette kan skade eventuelle ikkesynlige automatisk fredete
kulturminner i undergrunnen.

NV

Noe forbedring

2 pluss (++)

Grønn korridor tilbakefører
landskapet til nær opprinnelig
tilstand, hvilket harmonerer med
omliggende kulturminner.

NV

Noe forringet

1 minus ( - )
Noe skade

Området vil bli bebygd og
opparbeidet med infrastruktur.
Dette kan skade eventuelle ikkesynlige automatisk fredete
kulturminner i undergrunnen.

SSV

Ubetydelig

0
Ubetydelig skade

Alternativet medfører større bruk
og organisert aktivitet. Økt aktivitet
vurderes ikke å ha konsekvenser
på kulturminner.

0
Ubetydelig skade

Tiltaket vil ha omtrent samme
virkning som alt. 0. Ingen endret
konsekvens på kulturminner.

Camping Øst

Delområde 2
Camping midt

Delområde 3
Camping vest

Delområde 4
Sandstranden

Delområde 5

endring

SSV

Koller, skog og
furuskogen

Delområde 6

Ubetydelig
endring

SSV

Noe forringet

0
Ubetydelig skade

Tiltaket vil ha omtrent samme
virkning som alt. 0. Ingen endret
konsekvens på kulturminner.

SSV

Ubetydelig
endring

0
Ubetydelig skade

Alternativet medfører større bruk
og organisert aktivitet. Økt aktivitet
vurderes ikke å ha konsekvenser
på kulturminner.

NV

Ubetydelig
endring

0
Ubetydelig skade

Tiltaket vil ha omtrent samme
virkning som alt. 0. Ingen endret
konsekvens på potensielle
kulturminner.

Svaberg og
rullesteinstrender

Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planområde

Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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4.3.3 Alternativ 2 LNF- Natur og friluftsområde: Vurdering av tiltaket
påvirkning på delområdene
Landskap
Delområde 1 – Campingen øst
Tilbakeføring til natur vil føre til at hele delområdet blir offentlig tilgjengelig. En vil oppleve den åpne
gressletten og den glisne furuskogen som åpen med enkeltstående trær. Eksisterende hytter, veier og
fremmed vegetasjon vil bli fjernet og et stort område blir restaurert tilbake til natur og/ eller deler tilrettelagt
for ulike type aktiviteter tilknyttet et friområde. Når man kommer inn i området fra de offentlige
parkeringsplassene som ligger i nordvest, vil man få opplevelsen av et helhetlig naturområde med en gang
man ankommer stien. Dette har betydning for landskaps opplevelsen av hele Hoveodden og er en stor
endring fra 0-alternativet. Dersom skjøtsel prioriteres som for eksempel beite og slåttemark vil delområdet bli
ytterligere forbedret. Påvirkning vurderes til forbedret. Delområdet er vurdert til middels stor verdi. Dette gir
konsekvensgrad: 2 pluss (++) betydelig gevinst.
Delområde 2 Campingen midt
Tilbakeføring til natur vil føre til at hele delområdet blir offentlig tilgjengelig. En vil oppleve det helhetlige
landskapet med åpen glissen furuskog med enkelttrær. Siktlinjen gjennom skogen vil komme frem og
kontakten med sjøen både utenskjærs og innenskjærs vi gjenoppstå. Påvirkning vurderes til forbedret.
Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad: 3 pluss (+++) stor gevinst.

Bilde er retusjert for å vise hvordan delområdet 2 vil oppleves med dagens vegetasjon. Mulig
naturrestaurering og opparbeidelse illustreres ikke.
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Delområde 3 – Campingen vest
Tilbakeføring til natur vil føre til at hele delområdet blir offentlig tilgjengelig. En vil oppleve den åpne
gressletten og den glisne furuskogen som åpen med enkeltstående trær. Påvirkning vurderes til forbedret.
Delområdet er vurdert til middels verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++) betydelig gevinst.
Delområde 4 Sandstranden
Planområdet er synlig fra den skålformede stranden. Hvis campingområdet tilbakeføres til natur vil stranden
bli del av et helhetlig naturlandskap med åpen furuskog som bakteppe. Stranden vil dermed få økt
opplevelsesverdi. Stranden vil trolig bli mindre brukt dersom det ikke er campingdrift på planområdet, dette
vil også øke opplevelsen av stranden fra et landskapsperspektiv. Påvirkning vurderes til noe forbedret.
Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++) stor gevinst.
Delområde 5 – Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Dersom delområdene på campingplassen (2 og 3) tilbakeføres til natur blir den skulpturelle furuskogen i
delområde 5 mer tilgjengelig og muligens mer attraktiv. Fra den skulpturelle furuskogen vil en oppleve
siktlinjen gjennom planområdet mot sandstranden. Delområde 5 blir del av et helhetlig naturlandskap og får
økt opplevelsesverdi. Påvirkning vurderes til forbedret. Delområdet er vurdert til stor verdi. Dette gir
konsekvensgrad: 2 pluss (++) betydelig gevinst.
Delområde 6 – Svaberg og rullesteinstrender
Delområdet 6 blir del av et større helhetlig naturområde. En vil ikke skimte noe fjernvirkning av
campingvogner og hytter. Opplevelsen av delområdet blir dermed noe forbedret. Tiltaket modereres til noe
forbedret fordi campingdriften i alternativ 0 ikke gav særlig negative virkning på opplevelsen av svabergene
og rullesteinstrendene fordi disse ligger i hovedsak topografisk lavere. Påvirkning vurderes til noe forbedret.
Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++) betydelig gevinst.
Delområde 7 – Skogen mellom Hoveleir og planområdet
Overgangen mellom skogen og planområdet vil oppfattes som et mer helhetlig naturlandskap enn i alternativ
0. Eksisterende offentlige parkeringsplasser er fortsatt med på å bryte ned det helhetlige naturlandskapet
noe, men situasjon vil bli forbedret fra 0 alternativet. Når det gjelder bruk og slitasje på skogen vurderes
dette til lite betydelig endring. Påvirkning vurderes til noe forbedret. Delområdet er vurdert til middels verdi.
Dette gir konsekvensgrad: 1 pluss (+) noe gevinst.
Delområdet 8 – Farvannet rundt odden
Fra sjøen vil fjernvirkningen være et helhetlig naturlandskap som ikke fragmenteres av campinghytter og
campingvogner. Det vil være mindre installasjoner og aktivitet rundt sandstranden. Tiltaket har en forbedret
påvirkning på farvannet både innenskjærs og utenskjærs. Farvannet rundt kan bli mer attraktivt for
besøkende med båt dersom det ikke er camping. I og med at det allerede er mye båtaktivitet i Hovekilen
vurderes dette til å ha lite betydning for helheten av opplevelsen av delområde. Påvirkning vurderes til
forbedret. Delområdet er vurdert til stor verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++) betydelig gevinst.
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Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema landskap per delområde
alternativ 2

Delområder

Verdi

Virkning

Konsekvensgrad

Forklarende tekst

Delområde 1

MV

Forbedret

2 pluss (++)

Faste installasjoner som
campingvogner, asfalt, hytter og
gjerder fjernes. Landskapsrommet
kommer tydelig frem og en opplever
det helhetlige landskapet. Dersom
skjøtsel for eksempel beite og
slåttemark vil området kunne få
ytterlige større gevinst.

Camping Øst

Delområde 2

betydelig gevinst

SSV

Forbedret

Camping midt
Delområde 3

stor gevinst
MV

Forbedret

Camping vest

Delområde 4

SSV

Noe
forbedret

SV

Forbedret

SSV

Noe
forbedret

Faste installasjoner som
campingvogner, asfalt, hytter og
gjerder fjernes. Landskapsrommet
kommer tydelig frem og en opplever
det helhetlige landskapet. Dersom
skjøtsel for eksempel beite og
slåttemark vil området få ytterlige
større gevinst.
Planområdet vil fremstå som et
helhetlig landskap fra
sandstranden.
Planområdet vil fremstå som et
helhetlig landskap.

2 pluss (++)

Planområdet vil fremstå som et
helhetlig landskap.

Betydelig gevinst

MV

Noe
forbedret

Skogen mellom
Hoveleir og
planområde

Delområde 8

2 pluss (++)

Kontakten og siktlinjen
gjenopprettes. Økt opplevelse av
hele delområdet i nordøst.

Betydelig gevinst

Svaberg og
rullesteinstrender

Delområde 7

2 pluss (++)
Betydelig gevinst

Koller, skog og
furuskogen

Delområde 6

2 pluss (++)
Betydelig gevinst

Sandstranden
Delområde 5

3 pluss (+++)

1 pluss (+)

Planområdet vil fremstå som et
helhetlig landskap

Noe gevinst

SSV

Forbedret

Farvannet rundt odden

2 pluss (++)
Noe gevinst
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Fjernvirkningen – odde vil ikke
lengre oppleves som bebygd.

Naturmangfold og geologi
Dette alternativet innebærer altså en total nedleggelse av campingdriften og tilbakeføring av område til natur,
samt noe tilrettelegging for friluftsliv. Eksisterende toaletter, kafe og restaurant i det sørvestre hjørne av
området skal beholdes. Det legges opp til at eksisterende infrastruktur og bygningsmasse kun beholdes til
friluftsformål, evt. rives. En tilbakeføring av campingplassen til naturområde kan føre til at området får økt
verdi som beiteområde for hjortedyr og annet vilt, men omfanget av friluftsliv er høyt, og vil fortsatt være høyt
selv om planområdet tilbakeføres til natur. Verdt å peke på her er at bruken av området i stor grad er
avgrenset til de tilrettelagte stiene langs strandsonen (pers. komm. Jenny Marie Gulbrandsen, Strava
heatmap) slik at vilt potensielt får mer fred inne i selve skogsområdene.
Delområde 1 - Camping øst
I denne delen vil alternativ 2 antakelig medføre at campinghyttene rives og at en del asfalterte veier blir
tilbakeført til natur. Hvis området ikke skjøttes eller restaureres til kulturbetinget vegetasjon vil det på sikt gro
igjen og inngå som del av skogområdet mot øst. Det må forventes at turveier gjennom området
opprettholdes. Selv om det vil legges til rette for friluftsliv og rekreasjon, og derav vil forbli menneskelig
forstyrrelse i området vil naturtyper, habitater og artsforekomster, samt landskapsøkologiske sammenhenger
bli styrket. Påvirkning er forbedret, og konsekvensgraden blir 2 pluss (++).
Delområde 2 - Camping midt
Alternativ 2 gir restaurert natur og friluftsområde som binder sammen strendene på nord- og sørsiden av
odden. Avhengig av hvordan man restaurerer området kan det oppnås økt verdi av naturtyper og
vegetasjon. Om det tilbakeføres til natur ved gjengroing til skogsmark, eller som slått- eller beitemark kan
området få økt biologisk mangfold av bl.a. blomsterplanter, fugl og insekter. Forstyrrelser og slitasje fra
ferdsel i området vil imidlertid vedvare fordi det fremdeles vil være et svært viktig friluftsområde. Påvirkning
er forbedret og konsekvensgraden blir 2 pluss (++).
Delområde 3 - Camping vest
Denne delen av campingen ligger nær servicetilbud i form av toaletter, kafe, og restaurant både innenfor 0alternativet og alternativ 2. Arealene utenom servicebygg og infrastruktur, vil under alternativ 2 tilbakeføres til
natur, men nærhet til infrastrukturen og servicebyggene som beholdes begrenser arealets verdi som habitat
eller funksjonsområde for arter. Vi vurderer påvirkningen som noe forbedret, og konsekvensgraden som 1
pluss (+).
Delområde 4 – Sandstranden
Innenfor alternativ 2, der det ikke lenger blir campingaktivitet i området, og det ikke åpnes for utleie og
tilrettelegging for vannsport, kan det bli noe redusert bruk av stranden, og kan dermed gi en liten nedgang i
slitasje på vegetasjon og forstyrrelse av fugleliv. Endringen blir imidlertid liten på gode sommerdager, da det
uansett er mye dagsbesøkende. Sandstranden vil gjennom det tilbakeførte naturområdet over
campingplassen være tilknyttet yttersiden av odden, slik at landskapsøkologiske sammenhenger styrkes. Vi
vurderer påvirkning som noe forbedret, og konsekvensgrad til 1 pluss (+).
Delområde 5 - Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Alternativ 2 vil medføre at delområde 5 knyttes sammen med skogområdene i delområde 7 fordi
campingområdet tilbakeføres til natur. Dette gir hele odden en styrking av landskapsøkologiske
sammenhenger og kan gjøre området mer funksjonelt for arealkrevende viltarter. Vi vurderer at alternativ 2
også kan medføre en viss nedgang i bruken av delområde 5 fordi det ikke lenger vil være campinggjester i
området, dette kan gi en liten reduksjon i forstyrrelser og slitasje på vegetasjon, men dette er ikke en
vesentlig endring fordi området fremdeles vil være mest brukt av dagsbesøkende. Vi vurderer at
påvirkningen blir ubetydelig endret til noe forbedret, og konsekvensgraden blir ubetydelig (0) til 1 pluss (+).
Delområde 6 - Svaberg og rullesteinstrender
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Vi vurderer det slik at campingområde som tilbakeføres til natur- og friluftsområde styrker
landskapsøkologisk sammenheng mellom strandsonen i delområde 4 og delområde 6. Når camping
nedlegges vil det bli en viss nedgang i bruk og slitasje innenfor delområde 6 sammenlignet med 0alternativet. Færre turister til campingplassen kan gi en nedgang i påvirkning på kvartærgeologiske
elementer ved f.eks. vardebygging og bålplasser. Men det vil fremdeles være flest dagsbesøkende, slik at
dette ikke blir noen stor endring. Påvirkningen vurderes til noe forbedret. Konsekvensgraden blir 1 pluss (+).
Delområde 7 - Skogen mot Hove leir
Vi vurderer det slik at alternativ 2 kan gi en liten nedgang i bruken av delområde 7 fordi campinggjester vil
utebli, men denne endringen er ubetydelig gitt størrelsen på turområde og dominansen av dagsbesøkende.
Påvirkningen på naturmangfoldet fra forstyrrelser og slitasje knyttet til ferdsel vurderes som ubetydelig
endret. Konsekvensgraden blir ubetydelig (0).
Delområde 8 - Farvann rundt odden
Alternativ 2 medfører at det ikke blir noen økt tilrettelegging for vannsport som kan virke forstyrrende på
fuglevilt. Dette er heller ikke en del av 0-alternativet. Nedlagt campingdrift kan gi en viss nedgang i antallet
besøkende på odden, men antakelig ingen endring i farvannet rundt med unntak av badende
campinggjester. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endret, og konsekvensgraden til ubetydelig (0).
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Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema naturmangfold og geologi per
delområde alternativ 2

Delområder

Verdi

Påvirkning

Konsekvensgrad

Forklarende tekst

Delområde 1

MV

Forbedret

2 pluss

Camping erstattes med natur og
friluftsområde

MV

Forbedret

2 pluss

MV

Noe
forbedret

1 pluss

Servicebygg skal ivaretas, men
nedlagt camping antas å styrke
naturverdier

SSV

Noe
forbedret

1 pluss

Mindre forstyrrelser på fuglevilt hvis
strendene brukes mindre av
campinggjester, også styrkede
landskapsøkologiske sammenhenger
over campingplassen

SSV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

En liten nedgang i ferdsel og
slitasje/forstyrrelse, men det vil være
nærhet til servicebygg, og
dagsbesøkende utgjør fremdeles
tyngden av brukere.

SSV

Noe
forbedret

1 pluss

En viss nedgang i bruk og slitasje
innenfor delområde 6 sammenlignet
med 0-alternativet. Færre turister til
campingplassen kan gi en nedgang i
påvirkning på kvartærgeologiske
elementer ved f.eks. vardebygging og
bålplasser.

SV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Ubetydelig endret bruk og forstyrrelse
på naturmangfold innenfor turområdet
som helhet

SSV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Liten endring sammenlignet med 0alternativet, siden campinggjester i
liten grad benytter sjøen utenom
bading,

Camping Øst
Delområde 2
Camping midt
Delområde 3
Camping vest
Delområde 4
Sandstranden

Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen

Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender

Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planområde
Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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Friluftsliv
Dette innebærer altså en total nedleggelse av campingdriften og tilbakeføring av område til natur, samt noe
tilrettelegging for friluftsliv. Eksisterende toaletter, kafe og restaurant i det sørvestre hjørnet av området skal
beholdes. Det legges opp til at eksisterende infrastruktur og bygningsmasse kun beholdes til friluftsformål,
evt. rives.
Delområde 1 - Camping øst
I denne delen vil Alternativ 2 antakelig medføre at campinghyttene rives og at en del asfalterte veier blir
tilbakeført til natur. Hvis området ikke skjøttes vil det på sikt gro igjen og inngå som del av skogområdet mot
øst. Det må forventes at turveier gjennom området opprettholdes. Denne delen av odden har noe lavere
opplevelsesverdi enn partier som ligger med utsikt mot sjøen, men vil inngå som en del av det helhetlige
friluftsområdet som bindes sammen av nettverket med turstier. Ved tilbakeføring til natur- og friluftsområdet
åpnes arealet for fri ferdsel sammenlignet med 0-alternativet. Dette innebærer noe forbedring, men det bør
også legges til grunn at opphør av muligheten for camping kan virke negativt inn på omfanget av
friluftsbasert turisme. Konsekvensgraden vurderes til 1 pluss (+).
Delområde 2 - Camping midt
Denne delen av campingområdet har kanskje størst potensialet som en attraktiv del av friluftsområdet på
Hoveodden. Det binder sammen strendene på nord- og sørsiden av odden. Flate sletter med spredte
furutrær innbyr til variert aktivitet, men dette kan avhenge av hvordan området skjøttes. Hvis det slås som
gressplen vil det være egne leke- og oppholdsområder i sammenheng med strand- og badeliv. Om det
tilbakeføres til natur ved gjengroing til skogsmark, eller som slått- eller beitemark kan området få økt
biologisk mangfold av bl.a. blomsterplanter, fugl og insekter, og kan dermed berike områdets
rekreasjonsverdi som turområde. På den annen side vil nedleggelse av campingplassen gjøre Hoveodden
mindre tilgjengelig som turistdestinasjon fordi overnattingsgjester vil utebli. Sannsynligvis vil Alternativ 2
være en positiv endring for besøkende som driver et enkelt og naturbasert friluftsliv, ved turgåing etc. For
andre brukergrupper som f.eks. trenger overnatting, kan endringen derimot være negativ.
Vi velger å vektlegge at Alternativ 2 løfter verdien av delområde 2 til naturbasert friluftsliv og dermed
medfører noe forbedring. Dette gir konsekvensgraden 1 pluss (+).
Delområde 3 - Camping vest
Denne delen av campingen ligger nær servicetilbud i form av toaletter, kafe, og restaurant både innenfor 0alternativet og Alternativ 2. Arealene utenom servicebyggene vil under Alternativ 2 tilbakeføres til natur, men
nærhet til infrastrukturen og servicebyggene som beholdes begrenser arealets potensiale for utøvelse av
naturbasert friluftsliv. I dette delområdet vil derimot verdien av service som toaletter, kafe og annen
tilretteleggelse veie tyngst for friluftslivet på Hoveodden som helhet. Opphør av campingaktivitet vil virke
negativt inn på friluftsbasert turisme (overnatting), og kan gjøre det mer krevende og drive kafe og restaurant
på området, noe som f.eks. kan medføre innskrenket åpningstid, og dermed også ha en negativ virkning på
dagsbesøkende. Det tillates heller ikke utleie og spesiell tilrettelegging for vannsport, noe som virker negativt
inn på en brukergruppe. Det vesentligste under Alternativ 2 sammenlignet med 0-alternativet er at en del
servicetilbud vil ivaretas, men tilbudet blir antakelig dårligere når næringsdrivende ikke får inntekter fra
campingaktivitet. Vi vurderer derfor påvirkningen som noe forringet, og konsekvensgraden som 1 minus (-).
Delområde 4 - Sandstranden
Innenfor Alternativ 2, der det ikke lenger blir campingaktivitet i området, og det ikke åpnes for utleie og
tilrettelegging for vannsport, kan det bli redusert bruk av stranden. Dette kan gjøre området mer attraktivt for
dagsbesøkende som verdsetter tradisjonelt strand- og badeliv, tur og rekreasjon uten forstyrrelse fra
vannsport eller for mye trengsel. På den annen side vil områdets verdi bli redusert for folk som ønsker mer
tilrettelagt og moderne friluftsliv, der man f.eks. kan leie utstyr til vannaktiviteter. Sandstranden vil gjennom
det tilbakeførte naturområdet over campingplassen være tilknyttet yttersiden av odden, dette kan gi en

85

forbedring for friluftslivet sammenlignet med 0-alternativet. Det er sannsynlig at det er de største
brukergruppene som påvirkes positivt av endringene under Alternativ 2, vi vurderer derfor påvirkning som
noe forbedret, og konsekvensgrad til 1 pluss (+).
Delområde 5 - Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Alternativ 2 vil medføre at delområde 5 knyttes sammen med skogområdene i delområde 7 over
campingområdet som tilbakeføres til natur. Dette gir hele odden større preg av å være et sammenhengende
friluftsområde med et nettverk av turstier gjennom varierte naturtyper. Vi vurderer at Alternativ 2 kan medføre
en viss nedgang i bruken av delområde 5 fordi det ikke lenger vil være campinggjester i området. Delområde
5 får totalt sett en liten forbedring for brukere som ønsker mer uforstyrret friluftsliv gjennom
sammenhengende naturområder, men dette er ikke en vesentlig endring fordi området fremdeles vil ha være
mest bruk av dagsbesøkende. Vi vurderer at påvirkningen blir ubetydelig endret, og konsekvensgraden blir
ubetydelig (0).
Delområde 6 - Svaberg og rullesteinstrender
Vi vurderer det slik at campingområde som tilbakeføres til natur- og friluftsområde sikrer bedre tilgang til
delområde 6 og binder det sammen med delområde 4. Dette gir en positiv endring sammenlignet med 0alternativet. Når camping nedlegges vil det bli en viss nedgang i bruk og slitasje innenfor delområde 6
sammenlignet med 0-alternativet. For dagsbesøkende til Hoveodden kan endringen være positiv, mens
området blir også mindre tilgjengelig for tilreisende som ønsker overnatting. For friluftslivet som helhet
vurderes påvirkningen til å gi noe forbedring. Konsekvensgraden blir 1 pluss (+).
Delområde 7 - Skogen mot Hove leir
Dette skogområdet har verdi for mange turgåere, men også for annen type ferdsel som ridning, sykling etc.
Vi vurderer det slik at Alternativ 2 kan gi en liten nedgang i bruken av delområde 7 fordi campinggjester vil
utebli, men denne endringen er ubetydelig gitt størrelsen på turområde og dominansen av dagsbesøkende.
Påvirkningen på friluftslivet vurderes til å gi ubetydelig endring. Konsekvensgraden blir ubetydelig (0).
Delområde 8 - Farvann rundt odden: Områdene benyttes av badegjester, småbåter, og ved
vannsportaktivitet. Alternativ 2 medfører at det ikke blir noen økt tilrettelegging for vannsport. Tilbakeføring
av campingområdet til natur kan gi en viss forbedring av opplevelsesverdien fra sjøen. Opprettholdelsen av
servicetilbud som toaletter, kafe og restaurant er viktig for mange brukere, som badegjester og gjestende
småbåter. Et noe redusert servicetilbud som følge av nedlagt campingplass kan derfor ha en viss negativ
virkning. I sum vurderes påvirkningen til å gi ubetydelig endring, og konsekvensgraden til ubetydelig (0).
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Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema friluftsliv per delområde
alternativ 2
Delområder

Verdi

Påvirkning

Konsekvensgrad

Forklarende tekst

Delområde 1

MV

Noe
forbedret

1 pluss

Campinghytter og veier erstattes
med turveier og naturområde,
men opphør av
overnattingsmuligheter kan gå ut
over friluftsbasert turisme.

SV

Noe
forbedret

1 pluss

Restaurert natur kan gi økt
rekreasjonsverdi, men opphør av
overnattingsmuligheter kan gå ut
over friluftsbasert turisme.

SV

Noe
forringet

1 minus

Servicebygg skal ivaretas, men
nedlagt camping antas å skape
dårligere service også for
friluftslivet

SSV

Noe
forbedret

1 pluss

Mindre forstyrrelser fra
campingaktivitet og restaurert
natur over campingen gir
forbedret rekreasjonsmulighet,
men opphør av
overnattingsmuligheter kan gå ut
over friluftsbasert turisme.

SSV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

En liten nedgang i ferdsel og
slitasje, men det vil være nærhet
til servicebygg, og
dagsbesøkende utgjør fremdeles
tyngden av brukere.

SV

Noe
forbedret

1 pluss

Restaurert natur over nedlagt
campingplass knytter stranden
sammen med delområde 4 på
tvers av odden.

SSV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Ubetydelig endret bruk av
turområdet som helhet

SSV

Ubetydelig
endring

Ubetydelig

Det kan bli mindre forstyrrende
aktivitet i farvannet fra
campinggjester, men et dårligere
servicetilbud på land kan også
virke negativt på besøkende fra
sjøen.

Camping Øst

Delområde 2
Camping midt

Delområde 3
Camping vest

Delområde 4
Sandstranden

Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen

Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planområde
Delområde 8
Farvannet rundt
odden
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Kulturminner
Delområde 1 – Campingen øst
Tilbakeføring til natur vil føre til at hele delområdet fremstår slik det var opprinnelig. Dette vil harmonere med
omliggende automatisk fredete kulturminner og krigsminner, og på den måten øke opplevelsen av dem.
Videre har området potensialer for ikke-synlige kulturminner. Disse forblir intakte. Tilbakeføring har stor
betydning for landskaps opplevelsen av hele Hoveodden og er en stor endring fra 0-alternativet. Påvirkning
vurderes til sterkt forbedret. Delområdet er vurdert til noe verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++)
betydelig gevinst
Delområde 2 - Campingen midt
Tilbakeføring til natur vil føre til at hele delområdet fremstår slik det var opprinnelig. Dette vil harmonere med
omliggende automatisk fredete kulturminner og krigsminner, og på den måten øke opplevelsen av dem.
Videre har området potensialer for ikke-synlige kulturminner. Disse forblir intakte. Tilbakeføring har stor
betydning for landskaps opplevelsen av hele Hoveodden og er en stor endring fra 0-alternativet. Påvirkning
vurderes til sterkt forbedret. Delområdet er vurdert til noe verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++)
betydelig gevinst.
Delområde 3 – Campingen vest
Tilbakeføring til natur vil føre til at hele delområdet fremstår slik det var opprinnelig. Dette vil harmonere med
omliggende automatisk fredete kulturminner og krigsminner, og på den måten øke opplevelsen av dem.
Videre har området potensialer for ikke-synlige kulturminner. Disse forblir intakte. Tilbakeføring har stor
betydning for landskaps opplevelsen av hele Hoveodden og er en stor endring fra 0-alternativet. Påvirkning
er vurdert til sterkt forbedret. Delområdet er vurdert til noe verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++)
betydelig gevinst.
Delområde 4 - Sandstranden
Tilbakeføring til natur vil føre til at hele delområdet fremstår slik det var opprinnelig. Dette vil harmonere med
både automatisk fredete kulturminner og krigsminner, og på den måten øke opplevelsen av dem. Videre har
området potensialer for ikke-synlige kulturminner. Disse forblir intakte. Påvirkning vurderes til forbedret.
Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++) betydelig gevinst.
Delområde 5 – Koller, skog og den skulpturelle furuskogen
Mindre brukt av planområdet ved overnatting og grilling vil medføre mindre slitasje på kulturminner og øke
opplevelsen av dem. Dette vil harmonere med både automatisk fredete kulturminner og krigsminner, og på
den måten øke opplevelsen av dem. Videre har området potensialer for ikke-synlige kulturminner. Disse
forblir intakte. Påvirkning vurderes til sterkt forbedret. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir
konsekvensgrad: 3 pluss (+++) stor gevinst.
Delområde 6 – Svaberg og rullesteinstrender
Stranden vil trolig bli mindre brukt dersom det ikke er camping drift på planområdet, dette vil medføre mindre
slitasje på kulturminner og øke opplevelsen av dem. Påvirkning vurderes til sterkt forbedret. Delområdet er
vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad: 3 pluss (+++) stor gevinst.
Delområde 7 – Skogen mellom Hoveleir og planområdet
Tilbakeføring vil medføre øke opplevelsen av områdets kulturminner. Påvirkning vurderes til forbedret.
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Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++) betydelig gevinst.

Delområdet 8 – Farvannet rundt odden
Fra sjøen vil fjernvirkningen være et helhetlig naturlandskap som ikke fragmenteres av campinghytter og
campingvogner. Dette vil medføre øke opplevelsen av områdets kulturminner. Påvirkning vurderes til
forbedret. Delområdet er vurdert til svært stor verdi. Dette gir konsekvensgrad: 2 pluss (++) betydelig gevinst.

Oppsummering av påvirkning og konsekvensgrad for tema kulturminner per delområde
alternativ 2
Delområder

Verdi

Påvirkning alt.
2

Konsekvensgrad
alt 1b

Forklarende tekst

Delområde 1

NV

Sterkt forbedret

2 pluss (++)

Delområdet har noe verdi.
Påvirkningen er såpass
stor at den scorer høyt.

Camping Øst
Delområde 2

betydelig gevinst
NV

Sterkt forbedret

Camping midt
Delområde 3

betydelig gevinst
NV

Sterkt forbedret

Camping vest
Delområde 4

SSV

Forbedret

2 pluss (++)
betydelig gevinst

SSV

Sterkt forbedret

Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6

SSV

Sterkt forbedret

3 pluss (+++)
Stor gevinst

SSV

Forbedret

2 pluss (++)

Skogen mellom
Hoveleir og
planområde
Delområde 8
Farvannet rundt
odden

3 pluss (+++)
Stor gevinst

Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7

2 pluss (++)
betydelig gevinst

Sandstranden

Delområde 5

2 pluss (++)

betydelig gevinst

NV

Forbedret

2 pluss (++)
betydelig gevinst
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Delområdet har noe verdi.
Påvirkningen er såpass stor at
den scorer høyt.
Delområdet har noe verdi.
Påvirkningen er såpass stor at
den scorer høyt.
Siden delområdet har svært stor
verdi gir det betydelig gevinst å
tilbakeføre dette delområdet til
sitt opprinnelige tilstand.
Siden delområdet har svært stor
verdi gir det stor positiv gevinst
å tilbakeføre dette delområdet til
sitt opprinnelige tilstand.
Siden delområdet har svært stor
verdi gir det stor positiv gevinst
å tilbakeføre dette delområdet til
sitt opprinnelige tilstand.
Siden delområdet har svært stor
verdi gir det betydelig gevinst å
tilbakeføre dette delområdet til
sitt opprinnelige tilstand.
Siden delområdet har svært stor
verdi gir det betydelig gevinst å
tilbakeføre dette delområdet til
sitt opprinnelige tilstand.

5

Trinn 2 konsekvens av alternativer (hvert fagtema)

I dette kapittelet gjøres en samlet vurdering av alternativene innenfor hvert fagfelt. Konsekvensgraden
avdekket i trinn 1 (kapittel 4.3) settes i en tabell og det gjøres en samlet vurdering av konsekvensen for hvert
fagfelt for de tre ulike alternativene. Deretter rangeres alternativene. Alternativene rangeres for å tydeliggjøre
hvilke alternativer som utreder mener er best og dårligst for hvert fagfelt. Det beste alternativet rangeres som
nummer 1. Den samlede vurderingen følger skala, kriterier og farger vist i tabellen under.

Figur 35 skala og kriterier for samlet konsekvens for hver alternativ. Kilde: SSV håndbok 712

5.1 Landskap
En sammenstilling av konsekvensgrad per delområde er gitt i tabellen under. Det fremgår at alternativ 2
rangeres som best egnet for å ivareta miljøforholdene knyttet til landskap. Alternativet er samlet vurdert til å gi
stor positiv konsekvens. Alternativ 1b gir også positive konsekvenser, og vil være det foretrukne alternativet
av hensyn til landskap hvis det vedtas at campingdrift skal fortsette i dette området. Alternativ 1a som har
mange likhetstrekk med alternativ 0 er det minst foretrukne alternativet og vurderes til middels negativ
konsekvens.
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Sammenstilling av konsekvensgrad per tema: Landskap
Delområder

Alternativ 1a

Alternativ 1b

Alternativ 2

Full camping

Camping light

LNF- natur

konsekvensgrad

konsekvensgrad

konsekvensgrad

1 minus ( - )

1 minus ( - )

2 pluss (+++)

Noe skade

Noe skade

Betydelig gevinst

2 minus ( - - )

3 pluss (+++)

3 pluss (+++)

Betydelig skade

Stor gevinst

Stor gevinst

0

0

2 pluss (++)

Ubetydelig endring

Ubetydelig
endring

Betydelig gevinst

2 minus ( - - - )

2 minus ( - - )

2 pluss (++)

Betydelig skade

Betydelig skade

Betydelig gevinst

0

2 pluss (++)

2 pluss (++)

Ubetydelig endring

Betydelig gevinst

Betydelig gevinst

2 minus ( - - )

1 pluss (+)

2 pluss (++)

Betydelig skade

Noe forbedret

Betydelig gevinst

MV

Ubetydelig endring

Ubetydelig
endring

Ubetydelig endring

SV

2 minus ( - - )

0

2 pluss (++)

Betydelig skade

Ubetydelig
endring

Betydelig gevinst

Samlet
vurdering

Middels negativ
konsekvens

Positiv
konsekvens –

Stor positiv
konsekvens

Rangering

3

2

1

Forklaring til
rangering

Alternativ 2, med restaurering av campingplassen til natur- og
friluftsområde, vil være det mest positive for miljø knyttet til landskap.
Alternativ 1b gir også positiv konsekvens hovedsakelige fordi
delområdet 2 restaureres til natur- og friluftsformål.

Delområde 1

Verdi

MV

Camping Øst
Delområde 2

SSV

Camping midt
Delområde 3

MV

Camping vest

Delområde 4

SSV

Sandstranden
Delområde 5

SV

Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6

SSV

Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planområde
Delområde 8
Farvannet rundt
odden

Avveining

91

5.2

Naturmangfold og geologi

En sammenstilling av konsekvensgrad pr delområde og alternativ er gitt i tabellen under. Det fremgår at vi
rangerer alternativ 2 som best egnet for å ivareta miljøforholdene knyttet til naturmangfold. Alternativ 1b gir
også akseptable konsekvenser, og vil være det foretrukne alternativet av hensyn til naturmangfold hvis det
vedtas at campingdrift skal fortsette i dette området.
Det er verdt å legge til grunn at fremtidig løsning for eventuell campingdrift vil være relatert til
besøksstrategien for Raet nasjonalpark. I denne er det målsetninger om å legge til rette for naturbasert
reiseliv, og bærekraftig friluftsliv innenfor nasjonalparken (Raet nasjonalpark / NINA, 2019). I videre
planprosess må man ta stilling til hva som er ønskelig å prioritere i denne sammenhengen.
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Sammenstilling av konsekvensgrad per tema: Naturmangfold og geologi
Delområder

Alternativ 1a

Alternativ 1b

Alternativ 2

Full camping

Camping light

LNF- natur

konsekvensgrad

konsekvensgrad

konsekvensgrad

MV

1 minus

1 minus

2 pluss

MV

1 minus

2 pluss

2 pluss

MV

1 til 2 minus

1 minus

1 pluss

SSV

1 til 2 minus

1 minus

1 pluss

SSV

1 minus

Ubetydelig

Ubetydelig

SSV

1 minus

Ubetydelig til 1 pluss

1 pluss

SV

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

SSV

2 minus

1 til 2 minus

Ubetydelig

Avveining

Noe negativ
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Positiv konsekvens

Samlet
vurdering
Forklaring til
rangering

3

2

1

Delområde 1

Verdi

Camping Øst
Delområde 2
Camping midt
Delområde 3
Camping vest
Delområde 4
Sandstranden
Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6
Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7
Skogen mellom
Hoveleir og
planområde
Delområde 8
Farvannet rundt
odden

Alternativ 2, med restaurering av campingplassen til natur- og
friluftsområde, vil være det mest positive for miljø knyttet til
naturmangfold. Hvis det kun blir sesongdrift under alternativ 1 b vil
negative konsekvens i delområde 1, 4 og 8 reduseres, slik at
alternativet totalt sett får positiv konsekvens.
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5.3

Friluftsliv

En sammenstilling av konsekvensgrad pr delområde og alternativ er gitt i tabellen under. Det fremgår at vi
rangerer Alternativ 2 som best egnet for å ivareta miljøforholdene knyttet til friluftsliv. Det er imidlertid liten
forskjell mellom Alternativ 1b og 2. Det er verdt å merke seg at konsekvensgradene vi har kommet fram til gir
en samlet vekting av fordeler og ulemper for ulike brukergrupper innenfor friluftslivet. Dette betyr at et alternativ
innenfor et gitt delområde kan være negativt for en brukergruppe og positivt for en annen brukergruppe. Av
denne grunn blir ikke utslagene store når det gjelder forskjeller mellom alternativene under fagtema friluftsliv.
Det er verdt å legge til grunn at fremtidig løsning for eventuell campingdrift vil være relatert til besøksstrategien
for Raet nasjonalpark. I denne er det målsetninger om å legge til rette for naturbasert reiseliv, og bærekraftig
friluftsliv innenfor nasjonalparken (Raet nasjonalpark / NINA, 2019). Alternativ 2, der campingdrift nedlegges,
kan være positivt for naturbasert friluftsliv, og kan muliggjøre restaurering av natur og innlemmelse av
planområdet i nasjonalparken. På den annen side vil dette gi færre overnattingsplasser til området og dermed
kan det virke negativt inn på områdets verdi som nasjonal turistdestinasjon. I videre planprosess må man ta
stilling til hva som er ønskelig å prioritere i denne sammenhengen.
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Sammenstilling av konsekvensgrad per tema: Landskap
Delområder

Verdi

Delområde 1

Alternativ 1a

Alternativ 1b

Alternativ 2

Full camping

Camping light

LNF- natur

konsekvensgrad

konsekvensgrad

konsekvensgrad

MV

Ubetydelig

Ubetydelig

1 pluss

SV

1 minus

1 pluss

1 pluss

SV

Ubetydelig

Ubetydelig
pluss

SSV

1 til 2 minus

1 minus

1 pluss

SSV

1 minus

Ubetydelig

Ubetydelig

SSV

1 minus

Ubetydelig
pluss

SV

Ubetydelig

Ubetydelig

SSV

1 minus

Ubetydelig
minus

Noe
negativ
konsekvens

Positiv
konsekvens

Camping Øst
Delområde 2
Camping midt
Delområde 3
Camping vest
Delområde 4

til

1

1 minus

Sandstranden
Delområde 5
Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6
Svaberg
og
rullesteinstrender
Delområde 7

til

1

1 pluss

Ubetydelig

Skogen mellom
Hoveleir
og
planområde
Delområde 8
Farvannet
odden

rundt

Avveining

Samlet vurdering

Forklaring
rangering

til

til

1

Ubetydelig
minus

til

1

Positiv konsekvens

3
2
1
Liten forskjell i konsekvens mellom Alternativ 1b og 2 tilsier at
rangering avhenger av hva slags friluftsliv man ønsker å
prioritere:
Enkelt naturbasert og lokalt friluftsliv: Alternativ 2 er best.
Tilrettelagt friluftsliv med flere turister: Alternativ 1b er best.
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5.4

Kulturminner

En sammenstilling av konsekvensgrad pr delområde og alternativ er gitt i tabellen under. Det fremgår at vi
rangerer alternativ 2 som best egnet for å ivareta miljøforholdene knyttet til kulturminner. Alternativ 1b gir også
positive konsekvenser, og vil være det foretrukne alternativet av hensyn til kulturminner hvis det vedtas at
campingdrift skal fortsette i dette området. Alternativ 1a som har mange likhetstrekk med alternativ 0 er det
minst foretrukne alternativet.
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Sammenstilling av konsekvensgrad per tema: Kulturminner
Delområder

Alternativ 1a

Alternativ 1b

Alternativ 2

camping

Camping light

LNF- natur

konsekvensgrad

konsekvensgrad

konsekvensgrad

1 minus ( - )

1 minus ( - )

2 pluss (++)

Noe skade

Noe skade

Betydelig gevinst

1 minus ( - )

2 pluss (++)

2 pluss (++)

Noe skade

Betydelig gevinst

Betydelig gevinst

1 minus ( - )

1 minus ( - )

2 pluss (++)

Noe skade

Noe skade

Betydelig gevinst

0

0

2 pluss (++)

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Betydelig gevinst

0

0

3 pluss (+++)

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Stor gevinst

0

0

3 pluss (+++)

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Stor gevinst

0

0

2 pluss (++)

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Betydelig gevinst

0

0

2 pluss (++)

Farvannet rundt
odden

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Betydelig gevinst

Avveining

Noe negativ
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Stor positiv
konsekvens

Samlet vurdering

3

2

1

Forklaring til
rangering

Alternativ 2, med restaurering av campingplassen til naturog friluftsområde, vil være det mest positive for miljø knyttet
til kulturminner. Alternativ 1b gir også positiv konsekvens
hovedsakelige fordi det medfører positive konsekvenser for
delområde 2.

Delområde 1

Verdi

NV

Camping Øst
Delområde 2

NV

Camping midt
Delområde 3

NV

Camping vest
Delområde 4

SSV

Sandstranden

Delområde 5

SSV

Koller, skog og
furuskogen
Delområde 6

SSV

Svaberg og
rullesteinstrender
Delområde 7

SSV

Skogen mellom
Hoveleir og
planområde
Delområde 8

NV
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6

Trinn 3 - Samlet konsekvens – sammenligning av
alternativer og anbefaling

I dette kapittelet avdekkes samlet konsekvens for hvert alternativ. Konsekvensene i alle fagtemaene (fra trinn
2) settes inn i tabell, slåes sammen og til slutt rangeres. Kriterier for samlet vurdering kan sees i tabellen
nedenfor.

Figur 36 Kriterier for fastsettelse av samlet konsekvens

Samlet konsekvens for alle alternativ alle tema
Fag

Referanse
Alt. 0

Alt. 1a -Full
camping

Alt. 1b – Camping
light tilpasset
sårbarhetsanalysen

Alt 2 LNF – Naturog friluftsformål

Landskap

0

Middels
negativ
konsekvens

Positiv konsekvens

Stor positiv
konsekvens

Naturmangfold,
herunder geologi

0

Noe negativ
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Positiv konsekvens

Friluftsliv

0

Noe negativ
konsekvens

Positiv konsekvens

Positiv konsekvens

Kulturmiljø og
kulturminne

0

Noe negativ
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Stor positiv
konsekvens

0

Noe negativ
konsekvens

Positiv konsekvens

Stor positiv
konsekvens

3

2

1

Avveining
Samlet vurdering

Rangering
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6.1

Forklaring til rangering

Rangert til nr. 1 – Alternativ 2 LNF- Natur og friluftsområde
For samtlige fagområder får alternativet positiv til stor positiv konsekvens. Dersom planområdet reguleres til
LNF-formål med natur- og friluft til underformål vil hele området bli allment tilgjengelig og tilbakeføres til
natur. Opplevelsen av landskapet og naturkvalitetene vil stå i sentrum. Sammenlignet med alternativ 0 vil
alternativ 2 ha en stor positiv konsekvens fordi det vil ivareta miljøforholdene for kulturminnene, ivareta og
føre tilbake det helhetlige landskapet, legge til rette for naturmangfold samt tilrettelegge for et enkelt,
naturbasert og lokalt friluftsliv.
For kulturminnene vil tilbakeføring til natur føre til at området fremstår slik det var opprinnelig. Det vil øke
mulighet til å oppleve de automatisk fredete kulturminnene og krigsminnene, i tillegg har området potensial
for å oppdage flere ikke-synlige kulturminner.
En tilbakeføring til naturområde kan føre til at campingplassen kan få økt verdi som beiteområde for
hjortedyr, naturtyper, habitater og artsforekomster, i tillegg vil landskapsøkologiske sammenhenger og økt
biologisk mangfold bli styrket. Siden tilretteleggingen av friluftsliv i stor grad er avgrenset til områdene i
strandsonen vil det potensielt bli mindre forstyrrelser innenfor planområdet.
Det åpne området må ivaretas med skjøtsel for at dagens kvaliteter skal komme tydelig frem. Dersom
planområdet ikke blir skjøttet vil det gro igjen og bli mindre fremkommelig. Hvis dette alternativet blir valgt i
den videre planprosessen skal det utarbeides en skjøtselsplan som beskriver metoder for naturrestaurering
og etterfølgende skjøtsel av området.
I alternativ 2 vil det ikke åpnes for utleie og tilrettelegging for vannsport. Det kan føre til noe redusert bruk av
stranden, et resultat av redusert bruk er nedgang i slitasje på vegetasjon og forstyrrelse av fugleliv. Det er
attraktivt for dagsbesøkende som verdsetter tradisjonelt strand- og badeliv, tur og rekreasjon uten
forstyrrelser fra vannsport og trengsel. For besøkende som foretrekker vannsport blir verdien redusert.
Deler av planområdet kan skjøttes som gressplen og dermed være utmerkede leke- og opphold arealer.
Deler kan også gjøres om til slått- og beitemark som kan gi økt biologisk mangfold i form av blomsterenger,
levesteder for fugl og insekter som fører til at områdets rekreasjonsverdi øker. For dagsbesøkende vil
verdien av området øke, men for friluftsbasert turisme som ønsker overnattingsmuligheter vil alternativet
være negativt.
Tilbakeføring til natur vil øke opplevelsen av landskapet, ha størst forbedring av naturmiljøet og kulturmiljøet i
tillegg er det positivt for flest friluftsutøvere på Hove. Alternativ 2 gir den største forbedringen av de 3
utredete alternativene.

Rangert til nr. 2 - Alternativ 1b – Camping light
Alternativet får positiv konsekvens til ubetydelig konsekvens. Dersom planområdet reguleres til camping light
vil det for kulturminner og naturmangfold være liten til ingen forskjell i forhold til alternativ 0. For landskap og
friluftsliv har alternativet positiv konsekvens.
Etableringen av den grønne korridoren på tvers av planområdet vil være ubebygd og det vil sørge for
allmenhetens mulighet til å oppleve landskapet samt gi rom for ferdsel på tvers av odden. Settes det av en
bred nok korridor til LNF vil man oppleve det helhetlige naturlandskapet.
I den brede grønne korridoren kan man prioritere arter som bidrar til økt biologisk mangfold samt styrke de
landskapsøkologiske sammenhengene på tvers av odden fra sandstranden til rullesteinstrendene. Det
styrker tilgangen til habitat, men det vil primært påvirke vanlige forstyrrelsestolerante arter. Etableringen av
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korridoren kan føre til mer ferdsel på tvers av odden og kan dermed føre til mer slitasje. Det kan ha en
forstyrrende effekt på arter slik at det bør gjøres tiltak for å kanalisere ferdsel.
Alternativ 1b legger opp til en økning i antall campinghytter og høyere standard på hyttene.
Parkeringsplassen vil oppleves som en stor grå flate, men det settes av en grønnbuffer mellom
parkeringsplassen og stien. Denne kan beplantes og vil dempe inntrykket av parkeringsplassen. Deler av
planområdet vil fortsatt oppleves som bebygd og privatisert, men i mindre grad enn i alternativ 0.
Innenfor alternativet kan det legges til rette for vannsport, det er positivt for moderne friluftsliv. Men det kan
ha negativ innvirkning på sjøfugl, i tillegg kan mer ferdsel ha noe påvirkning på vegetasjonen i
sanddynemiljøet, men denne er per i dag ganske robust. Alternativet vil beslaglegge mer areal og det vil ha
økning i menneskelig forstyrrelser gjennom hele året. Det vil gi negativt utslag på tilgang på habitat og
landskapsøkologiske sammenhenger.
Hoveodden har flere automatisk fredede kulturminner og krigsminner Enkelte av disse er skadet pga.
menneskelig aktivitet. Alternativ 1b vil ha omtrent samme virkning som alternativ 0. Stedet har potensial for
ikke-synlige automatiske fredete kulturminner. Ved etablering av hytter og teknisk infrastruktur kan ikkesynlige automatiske fredete kulturminne potensielt bli skadet.
Sammenlignet med alternativ 0 vil alternativ 1b ivareta viktige karakteristikker av landskapet og alternativet
legger opp til blanding av tilrettelagt friluftsliv og tradisjonelt friluftsliv.

Rangert til nr. 3 Alternativ 1a – full camping
Alternativet får av tre av fagområdene noe negativ konsekvens og av det siste middels negativ konsekvens,
det resulterer i at alternativet har noe negativ konsekvens. I alternativ 1a vil området oppleves som bebygd
og til dels privatisert. Det kan være utfordrende for allmenheten å ferdes på tvers av planområdet. Siktlinjen
på tvers av odden vil ikke oppleves og kontakten mellom innenskjærs og utenskjærs mistes. Bebyggelsen vil
føre til at odden vil oppleves som bebygd fra sjøen og fra flere av utkikkspunktene på Hoveodden.
Helårsdrift vil medføre at det blir flere mennesker på Hoveodden i hele sesongen, sammenlignet med
alternativ 0 og det gir en noe negativ konsekvens for fuglelivet på Hoveodden. I tillegg vil utbyggingen av
flere campinghytter og økt standard samt større parkeringsplass gi økt grad av menneskelig forstyrrelser
gjennom året, og en liten reduksjon av grønnstruktur. Det kan gi negativt utslag på tilgang på habitat og
landskapsøkologiske sammenhenger, det vil primært gå utover vanlige og forstyrrelsestolerante arter.
Utbyggingen av større moderne hytter og infrastruktur kan påvirke kvartærgeologien i området som består av
strandavsetning. I Vestre del av planområdet består av fossile vindavsetninger og de er sårbare for
utbygging.
Camping tilbudet vil bli oppgradert og modernisert sammenlignet med alternativ 0 og prisnivået antas å øke
og det kan resultere i at det er kun de med tilstrekkelig kjøpekraft som har mulighet til å benytte seg av
mange av tilbudene. Alternativet er positivt for tilreisende som driver med naturbasert friluftsliv og trenger
overnatting, i tillegg er det positivt for vannsportutøverne som trenger tilrettelegging.
En mer moderne campingplass med helårsdrift vil kunne gi en liten økning i antallet besøkende til stranden
gjennom året. Dette antas å gi minimalt utslag sommerstid når stranden uansett er svært mye brukt. Den
relative økningen kan imidlertid bli stor resten av året hvis det legges til rette for spesielle helårs
aktivitetstilbud i strandmiljøet. Dette kan f.eks. være tilrettelegging for vannsportaktiviteter som kan ha en
negativ virkning på sjøfugl. Negativ virkning vil primært være knyttet til aktiviteter som skaper støy, som
beslaglegger arealer i strandsonen, eller som er hurtiggående. i tillegg kan mer ferdsel ha noe påvirkning på
vegetasjonen i sanddynemiljøet, men denne er per i dag ganske robust.
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Hoveodden har flere automatisk fredede kulturminner og krigsminner. Enkelte av disse er skadet pga.
menneskelig aktivitet. Stedet har potensial for ikke-synlige automatiske fredete kulturminner. Ved etablering
av hytter og teknisk infrastruktur kan ikke-synlige automatiske fredete kulturminne potensielt bli skadet.
Full camping anbefales ikke da campingplassen vil virke dominerende samt at man mister muligheten til å
oppleve odden og kontakten gjennom planområdet. Dette går på bekostning av den totale
landskapsopplevelsen. Alternativ 1a har størst negativ konsekvens på naturmangfold, inkl. geologi.
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7

Avbøtende tiltak per fag:

Avbøtende og kompenserende tiltak er tiltak som skal minske, kompensere eller fjerne uønskede virkninger
av inngrep i naturen. Tiltakene må avklares og diskuteres etter at det er tatt en avgjørelse om planområdet
skal regulerings til campingdrift og/ eller LNF. I dette kapitelet listes det opp tiltak som kan være avbøtende
eller kompenserende for alternativene per fagtema, og det er for å gi bedre vilkår for beslutningen om
planområdet skal reguleres til campingdrift eller LNF.
Noen av de avbøtende tiltakene gjelder for områder utenfor planområdet, for eksempel tiltak knyttet til
vannsport i strandsonen, og de kan ikke styres gjennom reguleringsplanen.

7.1

Landskap

7.1.1 Hensynsoner (gjelder særlig alternativ 1a og 1b)
Vurdere hensynsoner der det skal tas særlig hensyn til temaene friluftsliv, grønnstruktur og landskap og
videre planlegging (hensynsone 530, 540, 550). Samt hensynsone til bevaring av naturmiljø, kulturmiljø og
randområder til nasjonalpark (hensynsone 560, 570, 580).

7.1.2 Tiltak knyttet til vannsport (gjelder alternativ 1a og 1b)
Føringer knyttet til oppbevaring av utstyr til vannsport slik at dette ikke skjer i strandsonen, da det vil
beslaglegge areal og gi et oppstykket inntrykk av landskapet. Føringer for plassering, størrelse materialbruk
for boder og lignende installasjoner for oppbevaring av utstyr. Det kan være aktuelt å begrense
utleie/tilrettelegging i kritiske perioder, for eksempel på de dagene det er flest besøkende.

7.1.3 Skjøtsel av planområdet (gjelder alle alternativ)
Naturrestaurering av hele eller deler av planområdet vil føre til en opplevelse av det naturskapte landskapet.
Et kompenserende tiltak for både alternativ 1a og 1b kan være å retablere stedegen natur i utvalgte områder
for å kompensere for at området blir bebygd. Skjøtsel er viktig for å holde siktlinjen på tvers av planområdet
åpen og for å sørge for at man får opplevelsen av å være på en odde og kontakten med utenskjærs og
innenskjærs. Etablering av beite- og eller slåttemark vil være gode tiltak både for å holde området åpent og
forsterke landskapskvalitetene i campingområdet. Det bør utarbeides tydelig retningslinjer for skjøtsel av
vegetasjon og hogging av trær. Spesielt store trær, gamle trær, hule trær samt døde tær er med på å prege
landskapet og har et stort potensial for biologisk mangfold.

7.1.4 Fysiske tiltak: hytter og infrastruktur (alternativ 1a og 1b)
Restriksjoner på størrelser og høyder på hytter og installasjoner vil være viktig for å ivareta hensynet til
landskapet. Videre er krav til landskap- og terrengtilpassing sentralt for at det naturpregede området skal
prege opplevelsen av planområde. Krav til materialbruk og arkitektonisk kvalitet (på hytter, installasjoner og
utomhus) er viktig for at campingområdet får estetiske kvaliteter som bidrar til at man opplever at landskap
og bebyggelse henger sammen. Dette er viktig for totalinntrykket. Et kompenserende tiltak for
parkeringsplassen er å bruke gressarmering fremfor asfalt. Innenfor området anbefales det å bruke grus eller
andre naturlige materialer fremfor asfalt. Videre planarbeid bør lage føringer for å sikre kvaliteten på
utformingen av campingområdene. Dette kan gjøres i form av en formingsveileder
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Sikre gangforbindelser på campingområdet vil bidra til at flere får oppleve odden og by på flere forskjellige
turer. Et viktig tiltak i alternativ 1b er den brede grønne korridoren. I alternativ 1a kan en smalere grønn
korridor være et avbøtende tiltak for å ivareta siktlinjen på tvers av odden.

7.1.5 Tiltak for å begrense slitasje på landskapet (alle alternativ)
Opplevelseskvaliteter på Hoveodden er knyttet til det spesielle landskapet. Skilting og informasjon er et viktig
tiltak for uønsket adferd ikke skal forekomme. Adferd- og ferdselsregler, kun innenfor planområdet, må
formuleres positivt. Blant annet bør forbud mot bålbrenning, med unntak av steder der det er tilrettelagt samt
vardebygging og hogst forhindres. I tillegg må det tilrettelegges for ferdsel slik at landskapet kan oppleves
uten at det blir for mye slitasje.

7.1.6 Helårsdrift vs. sesongdrift (gjelder spesielt alternativ 1a og 1b)
Helårsdrift vil føre til at området vil bli brukt hele året, men det vil trolig være lite telting i vinter- og
høstsesongen, aktiviteter vil være konsentrert rundt kafe/restauranten. Det vil føre at området vil oppleves
som mer åpent. Ved sesongdrift vil området oppleves som enda mer rolig og stedet kan oppleves noe forlatt.
Dermed kan sesongdrift også være noe negativt for opplevelsen av området.

7.2

Naturmangfold

7.2.1 Tiltak knyttet til vannsport (gjelder spesielt alternativ 1a og 1b)
Det kan gjennomføres tiltak som begrenser driften av vannsportsaktiviteter slik at dette i minst mulig grad
forstyrrer fuglevilt. Dette kan gjøres ved å (1) ikke tillate utleie/tilrettelegging for visse typer
vannsportsaktiviteter som er spesielt forstyrrende, (2) ikke tilrettelegge for vannsportsaktivitet innenfor areal
som er viktige for fugl, (3) begrense drift av vannsportsaktiviteter i kritiske perioder for fugl slik som hekking,
rasteperioder under trekk, eller vinteropphold. (4) Gi grundig informasjon om, eller opplæring i, hvordan
vannsportsutøvere skal ta hensyn til fuglevilt.

7.2.2 Tiltak for å begrense slitasje på natur som har spesiell verdi (gjelder
alle alternativ)
Opplevelseskvaliteter på Hoveodden er knyttet til spesielle naturtyper, artsforekomster og kvartærgeologi.
Det kan gjøres tiltak for å kanalisere ferdsel slik at man kan oppleve verdiene uten at de påføres slitasje eller
forstyrrelse. Dette bør kombineres med informasjonstiltak slik at besøkende til området ikke bedriver ulovlige
aktiviteter som f.eks. bålbrenning, hogst eller vardebygging.

7.2.3 Restaureringstiltak (gjelder spesielt alternativ 1b og 2)
Spesielt i sammenheng med alternativ 1b og 2 er det aktuelt med restaureringstiltak for å tilbakeføre
campingareal til naturområde. Slike tiltak bør være godt planlagt, bør gjennomføres av fagfolk, gjerne i
samarbeid med ressurspersoner eller ideelle organisasjoner, og måloppnåelsen bør overvåkes til at tiltak
kan tilpasses/endres underveis. Man bør ta stilling til hva slags naturtype som er ønskelig å restaurere. Her
kan det tas utgangspunkt i NiN-systemet, og restaurere type vegetasjon som er naturlig forekommende. Det
er også aktuelt å restaurere til kulturbetingete naturtyper slik som slåttemark eller beitemark, som kan inneha
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svært stort biologisk mangfold av blomsterplanter. Det bør benyttes stedegne arter, enten ved naturlig
revegetering, frøinnsamling og/eller oppformering med påfølgende utsåing. Fremmedarter med økologisk
risiko skal bekjempes. Det bør utarbeides en skjøtselsplan for områder som restaureres.

7.2.4 Helårsdrift vs. sesongdrift (gjelder spesielt alternativ 1a og 1b)
Naturmangfold Sesongdrift vs. helårsdrift alternativ 1a Naturmangfold (gjelder alle delområder):
Vi har i konsekvensvurderingene per delområde forutsatt at det vil være helårsdrift av campingplassen. Dette
gir antakelig ikke vesentlig økning i ferdselen innenfor turområdene på odden, fordi dagsbesøkende dominerer.
Man kan likevel forvente at en helårsdrift vil bety tilrettelegging med spesielle aktiviteter og arrangementer, og
det vil kreve hytter med mer komfort. Vi forventer at antallet besøkende i vinterhalvåret vil være langt lavere
enn sommerstid, og at aktiviteter i vinterhalvåret vil være konsentrert rundt sonen med kafe/restaurant og
servicebygg, samt stranden rett nord for disse. Av denne grunn vil negative virkninger knyttet til helårsdrift
primært omfatte delområde 1, 4 og 8. Om man velger å regulere for sesongdrift som et avbøtende tiltak, kan
dette ha en positiv virkning på fuglehabitat i trekk- og overvintringsperiode, og kan medføre mindre forringelse
og negativ konsekvens, spesielt innenfor delområde 1, 4 og 8.
Friluftsliv Sesongdrift vs. helårsdrift (gjelder alle delområder):
Innenfor tema friluftsliv er det ulike friluftslivsinteresser som kan påvirkes forskjellig avhengig av driftsform. Vår
generelle vurdering er at utøvere av vannsport som krever utleiefasiliteter eller annen tilrettelegging, og
tilreisende som benytter campingen vil ha interesse av helårsdrift. Dette gjelder et langt mindre antall
besøkende, enn lokale som bruker Hoveodden til tur, trening og rekreasjon gjennom hele året. En del av denne
store brukergruppen antas å være motstandere av helårsdrift fordi det skaper forstyrrelser i området i den stille
perioden fra oktober til mars/april. Mer nisjepreget friluftsliv som fuglekikking, naturfoto og sportsfiske kan være
spesielt motstander av helårsdrift fordi helårsaktivitet kan virke forstyrrende på naturverdier som fisk og vilt.
Vår vurdering er at aktiviteten knyttet til campingplassen gjennom vintersesongen uansett vil være liten
sammenlignet med sommerhalvåret. En helårsdrift kan også være positiv for de fleste besøkende ved at f.eks.
kafe og restaurant er åpen større deler av året. I sum er det altså prioritering av ulike brukergrupper knyttet til
friluftsliv som er problemstillingen. Hvis man velger reguleringsbestemmelser for Alternativ 1b som kun åpner
for sesongdrift, kan negativ konsekvens reduseres noe spesielt i delområde 4 hvor vi antar at tyngden av
aktivitet vil pågå vinterstid.
En begrensning til sesongdrift av campingplassen kan sikre stille perioder, spesielt når mørket faller på og
dagsbesøkende drar hjem Dette kan f.eks. ha betydning for fuglevilt i vinterperioden, som da kan nyttiggjøre
seg større areal med mindre forstyrrelser til hvile- og rasteområder.

7.3

Friluftsliv

7.3.1 Tiltak knyttet til vannsport
Det kan vedtas bestemmelser som regulerer driften av vannsportsaktiviteter slik at dette i minst mulig grad er
til sjenanse for andre besøkende på Hoveodden. Dette kan gjøres ved å (1) ikke tillate utleie/tilrettelegging for
visse typer vannsportsaktiviteter som er spesielt forstyrrende, (2) avgrense vannsportsaktivitet til visse areal,
(3) ha restriksjoner for drift av vannsportsaktiviteter i perioder med spesielt mange badegjester, (4) Gi grundig
informasjon om, eller opplæring i hvordan vannsportsutøvere skal ta hensyn til andre besøkende.

7.3.2 Tiltak for å begrense slitasje på natur som har rekreasjonsverdi
Opplevelseskvaliteter på Hoveodden er knyttet til spesielle landskap, naturtyper, kvartærgeologi og
kulturminner. Det kan gjøres tiltak for å kanalisere ferdsel slik at man kan oppleve verdiene uten at de påføres
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slitasje eller skade. Dette bør kombineres med informasjonstiltak slik at besøkende til området ikke bedriver
ulovlige aktiviteter som f.eks. bålbrenning, hogst eller vardebygging.

7.3.3 Nye bygg og infrastruktur tilpasset områdets opplevelsesverdier
Det bør planlegges hvordan nye campinganlegg settes opp på en slik måte at det ikke virker negativt inn på
områdets opplevelsesverdier. Aktuelle tiltak kan være å oppføre nye bygg i ett med landskap og vegetasjon,
og med høydebegrensninger for å avdempe visuelle virkninger.

7.3.4 Informasjon om naturverdier i området
Per i dag er det informasjonsskilt på campingplassen, som bl.a. beskriver Raet nasjonalpark. Det kan likevel
være positivt å gi mer informasjon. Plakater, skilting, informasjonsfoldere, nettressurser mm. kan være aktuelt.
Informasjon kan være knyttet til tema som terrestriske og marine naturtyper, sjeldne artsforekomster,
fuglefauna, forhistoriske og nyere kulturminner, kvartærgeologi og landskapsformer. Tilgang på informasjon
kan gi bedre opplevelseskvalitet for besøkende til området.

7.4

Kulturminner

Et prinsipp bør være å dempe negativ virkning på kulturminner og kulturmiljø ved utforming av planer. En
god landskapstilpasning reduserer negative konsekvenser på kulturminner og kulturmiljø. Nye tiltak bør
justeres med avstand, høyde og størrelse for å unngå konflikt med kulturminner og kulturmiljøer som er mest
uberørt og har høyest verdi.
Bygninger og konstruksjoner i campingområdet kommer ikke i konflikt med dokumenterte automatisk fredete
kulturminner eller nyere tids kulturminner (krigsminner), men kan komme i konflikt med ikke-synlige
automatisk fredete kulturminner. Disse kulturminnene ligger i undergrunnen i campingområdet. For å påvise
dem, og finne ut hvor de i så fall ligger, må det foretas arkeologiske undersøkelser ved prøvesjakting.
På en kolle i campingområdet ligger det rester etter en mulig gravrøys (udokumentert). Denne må avklares
av fylkeskommunen.
Alle automatisk fredete kulturminner har en sikringssone på 5 meter. Ingen graving må foretas innenfor
denne. Det anbefales at en tilsvarende sikringssone holdes for krigsminner, selv om det ikke er lovpålagt.
Et avbøtende tiltak er skjøtsel for å holde området åpent med tanke på kontakt og utsyn. Videre bør det
tilrettelegges for ferdsel til kulturminner, der det er hensiktsmessig, med opplysningsskilt om stedets
arkeologi og krigshistorie. Bruk av åpen ild er kun tillatt på anviste plasser.
Supplerende undersøkelser av kjente automatisk fredete kulturminner og krigsminner vurderes som
nødvendig.

7.4.1 Avbøtende tiltak per alternativ kulturminner
Alternativ 1a:
Hytter og infrastruktur bør være skånsom for kulturminner og det kulturmiljøet de inngår i. Underlag til
parkeringsplass og gangveier bør være så naturlige som mulig med tanke på å ikke fremstå som
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fremmedelementer samt gir mulighet til en eventuell senere tilbakeføring.
Skjøtsel rundt kulturminner slik at de synes og kommer til sin rett. Det kan være å rydde frem gravrøyser og
krigsminner slik at de er synlige og tilgjengelige. I tillegg settes det opp opplysningsskilt om deres plassering
i terrenget, hva de er og den historie rammen de inngår i.
Ferdsel bør reguleres slik at kulturminnene er synlige og man kan komme bort til dem. Det opprettes
hensynssone (5 meter) omkring kulturminnene. Dermed unngås skader ved slitasje (skader ved tråkk og
lek), flytting av steiner eller bålbrenning.
Alternativ 1b:
Hytter og infrastruktur bør være skånsom for kulturminner og det kulturmiljøet de inngår i. Underlag til
parkeringsplass og gangveier bør være så naturlige som mulig med tanke på å ikke fremstå som
fremmedelementer samt gir mulighet til en eventuell senere tilbakeføring.
Skjøtsel rundt kulturminner slik at de synes og kommer til sin rett. Det kan være å rydde frem gravrøyser og
krigsminner slik at de er synlige og tilgjengelige. I tillegg settes det opp opplysningsskilt om deres plassering
i terrenget, hva de er og den historie rammen de inngår i.
Ferdsel bør reguleres slik at kulturminnene er synlige og man kan komme bort til dem. Det opprettes
hensynssone (5 meter) omkring kulturminnene. Dermed unngås skader ved slitasje (skader ved tråkk og
lek), flytting av steiner eller bålbrenning.
Alternativ 2:
Skjøtsel rundt kulturminner slik at de synes og kommer til sin rett. Det kan være å rydde frem gravrøyser og
krigsminner slik at de er synlige og tilgjengelige. I tillegg settes det opp opplysningsskilt om deres plassering
i terrenget, hva de er og den historie rammen de inngår i.
Ferdsel bør reguleres slik at kulturminnene er synlige og man kan komme bort til dem. Det opprettes
hensynssone (5 meter) omkring kulturminnene. Dermed unngås skader ved slitasje (skader ved tråkk og
lek), flytting av steiner eller bålbrenning.
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Vedlegg 4 Delrapport naturmangfold inkl. vedlegg
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