Vedlegg 2 Atferdsregler

Nye atferdsregler for skjærgårdsparken og statlige,
kommunale og private friluftsområder i Aust-Agder
Miljøverndepartementet har med medhold av Lov om friluftslivet av 28. ju ni 1957(friluftsloven) § 15 2.
ledd fastsatt atferdsregler for skjærgårdsparkområder og andrefriluftsområder for allmennheten som
staten eier eller har rådighet over på kysten av Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Fylkesmannen i AustAgder gjør med denne kunngjøringen de fastsatte atferdsreglene gjeldende for skjærgårdsparkområder og
andre statlige friluftsområder, og kommunale og private friluftsområder i Aust-Agder. De fastsatte
adferdsreglene trer i kraft straks.
Kunngjort i Norsk Lysningsblad 21.06.1996
Endring av tilleggsbestemmelser kunngjort i Norsk Lysningsblad 12.06.1998
Endring av tilleggsbestemmelser kunngjort av Risør kommune 17.01.2014

Skjærgårdsparken og andre statlige friluftsområder

Fylkesmannen i Aust-Agder har med medhold av Lov om friluftslivet av 28. juni 1957(friluftsloven) $ 15 2.
Iedd fastsatt atferdsregler for skjærgårdsparken, og følgende friluftsområder som staten eier:
Hestviktangen, Karholmene, Laukholmen, Lystokholmen,Finnøya, øyer i Sørfjorden, Breibukt og
Stormyrholmen i Risør kommune, Dypvågstranda,Lyngør (del av Speken) og Furøya i Tvedestrand
kommune, Vestre Kvaksnes,Korshavnstykket, Buøya, Spornes, Strandteigen, Hovstøl, Stølsviga, Vrakvika
og Korshavn iArendal kommune, Storesand, Randvika, KaIvøya, Kalvøyene, Grefstadvika,
Kvennebekken,Bøkeskogen, Svennevig, Kjekstadneset, Movika, Groos, Hove, Kalvehageneset og Lille
ogStore Måkeholmen i Grimstad kommune, og Skogerøya, Saltvig, Hæstadneset, Smørholmen, Bergsøya,
Rundholmen, Svennevig og Sandøya i Lillesand kommune.
Atferdsreglene:
1. Formål: Atferdsreglene skal bedre grunnlaget for en god forvaltning avfriluftslivsområdene, og fremme
mulighetene for naturvennlig friluftsliv til glede for alle. Det tas sikte på å forebygge mot skader på
naturen og ulemper for brukerne, opprettholde ro og orden og fremme gode sanitære forhold slik at alle
kan føIe seg velkomne i områdene.
2. Virkeområde og ikrafttredelse; Atferdsreglene regulerer ferdselen på skjærgårdsparkområder og
andre friluftslivsområder i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder der dette er fastsatt og kunngjort ved
bestemmelse av fylkesmannen.
3. Atferd generelt: Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke
medfører ulemper for andre og skader på områdets natur. Det skal vises spesielt hensyn i områder der
plante- og dyrelivet er sårbart for tråkk, slitasje og forstyrrelser.
Områdene skal holdes ryddige og forlates i god stand, slik som man selv - og andre - ønsker å finne dem.
Utstyr og innretninger for allmennheten skal benyttes hensynsfullt, i tråd med tiltenkt bruk. Regler og
bruksordninger for det enkelte område skal følges i samsvar med informasjonsskilt og det stedlige
oppsyns nærmere veiledning. Enhver plikter å føIge oppsynets anvisninger.
4. Flerbrukshensyn: I områder som etter avtale også benyttes for landbruk og yrkesfiske, måalle vise
hensyn overfor dette, f. eks. husdyr på beite, drift av dyrket mark, redskap i sjøen m.v.
5. Avfall og søppel: Avfall og søppel skal legges i avfallsbeholder eller bringes ut av området på en
forsvarlig måte. Utslipp fra og tømming av båttoalett er forbudt.
6. Bruk av åpen ild.1): Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slikat det ikke
oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg. 1) I eller i nærheten av skog er bruk av åpen ildf
orbudt i tiden 15.4.-15.9., jf. midl. forskrift om brannvernm.v. av 15.12.1987.
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Tilleggsbestemmelser:
For skjærgårdsparkens arealer på Speken, Nautholmen og Funningsholmen i Tvedestrandkommune
innføres følgende tilleggsbestemmelse: Bålbrenning er bare tillatt på tilrettelagte plasser.
7. Bruk og fortøyníng av båt og annen farkost: Båt, seilbretteller annen farkost må ikke anvendes slik at
det kan hindre bruk av anlagt badeplass, eller hindre ferdsel i sund og viker. På vei til og fra land skal det
vises særlig hensyn til de som bader eller fisker. Ingen må ta seg fast fortøyningsplass ved utsetting av
moringer med bøyer, eller på annen måte. Ved bruk av ilandstigningsbrygger/ anlegg skal det fortøyes slik
at flest mulig får plass.
Tilleggsbestemmelser:
For skjærgårdsparken og andre statlige friluftsområder innføres følgende tilleggsbestemmelser: Opplag
av båter er forbudt.
8. Telting og overnatting: Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil todøgn om
gangen på samme område. Det samme gjelder overnatting i båt ved tilrettelagtfortøyningsplass.
Overnatting med bobil eller campingvogn er ikke tillatt.
TilleggsbestemmeIser:
For de statlige friluftsområdene Storesand, Randvika, Grefstadvika, Kvennebekken og Groos i Grimstad
kommune innføres følgende tilleggsbestemmelser: Telting er forbudt.
9. Båndtvang og tilsyn med hund: Hund må følges forsvarlig og skal føres i bånd 1. april - 9.september
og når det er husdyr på beite. Dressert hund kan gå løs i tjenesteforhold eller ved jaktutøvelse.
Tilleggsbestemmelser:
For de statlige friluftsområdene Storesand, Randvika, Grefstadvika, Kvennebekken og Groosi Grimstad
kommune innfpresfølgende tilleggsbestemmelser: Hund skal føres i bånd heleåret.
10. Fiske, jakt og fangst: Under fritidsfiske skal det tas hensyn til de som bader. Under jakt må det vises
spesielt hensyn til andre som oppholder seg i området.
Tilleggsbestemmelser:
For skjærgårdsparken innføres følgende tilleggsbestemmelser: All bruk av skytevåpen utover lovlig jakt er
forbudt. For andre statlige friluftsområder innføres følgende tilleggsbestemmelser: All jakt og bruk av
skytevåpen er forbudt.
11. Bær, sopp, blomster m.v.: Bær, sopp, urter og blomster av art som ikke er fredet kan plukkes til
personlig bruk i forbindelse med friluftsliv. Det er ikke tillatt å gjøreskade på trær og vegetasjon.
12. Motorisert ferdsel på land: Bruk av motorisert kjøretøy er kun tillatt på anviste sted dersom
adkomstveg og parkeringsplasser.
13. Særskilte atferdsregler: Fylkesmannen fastsetter særskilte avvikende atferdsregler for ett eller flere
enkeltområder, eller deler av områder, så langt det er nødvendig eller hensiktsmessig for å oppnå
formålet med friluftslivsområdet.
14. Dispensasjon: Fylkesmannen kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra atferdsreglene.
15. Overtredelse: Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse atferdsregler kan medføre bortvisning
fra området og straffeansvar etter friluftslovens § 39.
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Kommunale og private friluftslivsområder

Kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand har med medhold av Lov om friluftslivet
av 28. juni 1957 (friluftsloven) § 15 1. ledd fastsatt adferdsregler forfriluftsområder for allmennheten som
kommunen eier eller har rådighet over, eller private friluftsområder med samtykke fra eier. I henhold til
friluftslovens § 15 1. ledd har fylkesmannen stadfestet kommunenes vedtak.
Risør kommune har vedtatt atferdsreglene (gjengitt i sin helhet over) for de kommunale
friluftsområdene i Risørs skjærgård (utgjør ca. 80 % av skjærgården) med følgende tilleggsbestemmelser:
Punkt 8. «Telting og overnatting”: Oppsetting av og opphold i bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på
samme område, for perioden 15. 8. til 15. 6., for områdene Perleporten, Lille Danmark, Karolina og Randvik.
I perioden 15.6 til 15.8. er telting kun tillatt mellom klokka 21.00 – 09.00 (Perleporten, Lille Danmark, Karolina og
Randvik). Ordningen i siste ledd er en prøveordning som skal evalueres etter 1 år (januar 2015).

Tvedestrand kommune har vedtatt atferdsreglene (gjengitt i sin helhet over) for følgende
friluftsområder; Pers Øygard,Movika, Skottevik, Furuholmen/Lolta,Flatskjæra, Dypvågbrygge, Ringen,
Bjørnvikhalsen, Fanteleia, Høysvaen, St. Helena, Najadens minne og Flatskjæra med følgende
tilleggsbestemmelser: (tilleggsbestemmelsene gjelder ikke Flatskjæra)
Punkt 6. «Bruk av åpen ild»: Totalforbud mot bålbrenning i tidsrommet 15. april til 15.september.
Punkt 10. «Fiske, jakt og fangst»: Totalforbud mot jakt og annen bruk av skytevåpen. Forbudet gjelder ikke
Skottevik eiendommen.
Arendal kommune har vedtatt atferdsreglene (gjengitt i sin helhet over) for følgende friluftsområder;
Gravene /Merdø, Hove/Spornes, Korshavn, Kalvøysund, Buøya, Store Bryllupsholmen, Tangen, Alve,
Grøtvika, Nawigverven, Dybedalsstranda, Omdalsøyra og Paulus holme, og med følgende
tilleggsbestemmelser:
Punkt 6. «Bruk av åpen ild»: BåIbrenning er forbudt på Gravene/ Merdø.
Punkt 7. «Bruk og fortøyning av båt og annen farkost»: Det er totalforbud mot opplag av båter.
Punkt 8. «Telting og overnatting»: Telting er forbudt i de samme områder. *Arendal kommune har i
medhold av friluftsloven § 15 fastsatt følgende tilleggsbestemmelser til atferdsreglenes punkt 8 Telting og
overnatting for de kommunale og/eller statlige friluftsområdene Buøya, Hove, Spornes, Stølsvika,
Vrakvika, Kalvøysund og Merdø/Gravene: Telting forbudt. For Friluftsområdet Merdø/Gravene gjelder i
tillegg følgende bestemmelse: Telting er tillatt inntil to døgn på utpekt område eller etter anvisning.
Grimstad kommune har vedtatt atferdsreglene (gjengitt i sin helhet over) for følgende friluftsområder;
Stangholmen, Hasseltangen, Kvennebekken, Randvika, Storesand, Grefstadvika, Groos, Kråkevika og
Roresanden med følgende tilleggsbestemmelser:
Punkt 7. «Bruk og fortøyning av båt og annen farkost»: Opplag av båter er forbudt.
Punkt 9. «Båndtvang og tilsyn med hund»: I følgende områder er det båndtvang hele året: Hasseltangen,
Kvennebekken, Randvika, Storesand, Grefstadvika, Groos, Kråkevika og Roresanden.
Punkt 10. «Fiske, jakt og fangst»: All jakt og bruk av våpen er forbudt.
Grimstad kommune har også vedtatt atferdsreglene (gjengitt i sin helhet over) for friluftsområder
tilhørende Selskapet for Grimstad By’s Vel med følgende tilleggsbestemmelser:
Punkt 8. «Telting og overnatting»:Telting er forbudt på Lille- Groos og Marivold friluftsområder og
umiddelbar tilknytning til naturlige eller tilrettelagte strender i skjærgården.
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Punkt 9. «Båndtvang og tilsyn med hund»: På friluftsområdene Lille Groos og Marivold er det båndtvang
hele året.
Punkt 10. «Fiske, jakt og fangst»: All jakt, herunder eggsanking er forbudt på alle friluftsområdene.
Punkt 11. «Bær, sopp, blomster mv.»: Bær, sopp, urter og blomster av arter som ikke er fredet kan plukkes
til personlig bruk i forbindelse med friluftsliv, men må ikke tas opp med rota.
Lillesand kommune har vedtatt atferdsreglene (gjengitt i sin helhet over) for følgende friluftsområder;
Del av Skogerøya, Saltvik, Mortensholmen, Skipsheia v/ Brekkestø, Store Lyngholmen og Indresund med
følgende tilleggsbestemmelser.
Punkt 10. «Fiske, jakt og fangst»: Det er totalforbud mot jakt og annen bruk av skytevåpen.
Dispensasjon (punkt 14):
For alle friluftsområder der kommunen har gjort vedtak om innføring av atferdsregler er det kommunen
og ikke fylkesmannen som gir dispensasjon fra atferdsreglene, (se punkt 14 i atferdsreglene).
Nærmere opplysninger om atferdsreglene eller områdene kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i
Aust-Agder, Miljøvernavdelingen tlf. 37 01 75 00, Aust-Agder fylkeskommune tlf. 37 01 73 00, Risør
kommune, tlf. 37 14 96 00, Tvedestrand kommune, tlf. 37 19 95 00, Arendal kommune, tlf. 37 01 30 00,
Grimstad kommune, tlf. 37 25 03 00, Lillesand kommune, tlf. 37 26 15 00.
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