
Sårbarhetsanalyse av del av Hoveodden





Utdelt kart



Campingområdet



Tema Landskap
Naturmangfold
Geologi
Kulturminner og kulturmiljø 
F il f li



Landskap



Landskap og topografi



Landskap og topografi



Landskap og topografi



Lokalklima



Lokalklima



Lokalklima



Vegetasjon fra er 
landskapsperspektiv



Vegetasjon og landskapstyper



Vegetasjon og landskapstyper



Sårbarhet landskap 



Sårbarhet landskap 



Verdi landskap



Sårbarhet landskap



Spørsmål og kommentarer til landskap



Naturmangfold



Naturmangfold – verdigrunnlag

Viktigst:
• Fuglehabitat – hekkeområder sjøfugl
• Funksjonsområder for fuglevilt under trekk- og overvintring
• Viktige naturtyper
• Rødlistede plantearter
• Raet nasjonalpark



Økologisk funksjonsområde for arter

• Fugl
• Rødlistede arter
• Hekke- og rasteområder
• Gruntvannsområdene særlig viktig
• Sårbarhet for forstyrrelse og ferdsel

• Planter
• En av tre kjente populasjoner av gaffelullurt (VU) er registrert sørvest i 

området
• Flere observasjoner av pusleblom (VU) i strandsonen på utsiden av odden
• Kan være sårbare for tråkkskader o.l.



Viktige naturtyper

• Ålegraseng i Hovekilen
• Sårbar for ferdsel i vann
• Sårbar for båtkjøring og oppankring

• Tareskog på utsiden
• Lite sårbar

• Sanddynemark flere steder i strandsonen mot Hovekilen
• Vegetasjonssamfunn robuste grunnet artsutvalg tilpasset høy ferdsel over tid
• Noe sårbar for økt ferdsel

• Skogsmarka
• Vanlige vegetasjonstyper
• Tynt substrat gir en viss sårbarhet for endret bruk



Sanddynemark og strandberg



Raet/rullesteinstrand



Raet nasjonalpark

«Raet nasjonalpark er spesiell fordi det er så tydelig hvordan isen har 
formet kystlandskapet og at raet så tydelig viser seg både over og 
under havflaten. Det mange ikke tenker på, er det mangfold av marint 
liv som finnes i undervannslandskapet – fra livet i fjæra langs strendene 
og til havdyp ned mot 500-600 meter nær de største havdypene i 
Skagerrak» (fra informasjonsplakaten på Hoveodden)
• regulert område er unntatt nasjonalparken
• ikke nasjonalparksoner med høy prioritet innenfor influensområdet
• vernet er lite sårbart i seg selv



1. Svært stor verdi: 
Hekkende rødlistearter 
(fugl), rasteområder fugl  

2. Svært stor verdi: Rødlistet 
naturtype sanddynemark 
og funksjonsområde fugl

3. Svært stor verdi: 
Gaffelurt (sterkt truet art)

4. Stor verdi: Skogsmark, 
rullesteinstrender og 
svaberg, 
funksjonsområder 
fuglevilt

5. Noe verdi, ikke 
nasjonalpark



1. Fuglehabitat næringssøk og i 
mindre grad hekking –
middels sårbart for 
forstyrrelse

2. Skogsmark på tynt substrat –
middels sårbart for 
tråkkskader etc.

3. Sanddynemark med robust 
vegetasjon grunnet mye 
ferdsel over tid – middels 
sårbar for ytterligere økning i 
bruken

4. Hekke- og rasteområder for 
fugl – høy sårbarhet for 
forstyrrelser

5. Strandberg med funksjon for 
fuglevilt – høy sårbarhet for 
forstyrrelser



Spørsmål og kommentarer til naturmangfold



Geologi



Geologi





Geologi
Bergarter



Svaberg



Geologi
Løsmasser



Rullesteinstrand

Såta



Geologi
Grunnforhold



Geologi
Geosted



Verdi geologi



Sårbarhet
geologi



Spørsmål og kommentarer til geologi



Kulturmiljø og kulturminner



TEMA KULTURMINNER OG KULTURMILJØ



Oversiktskart over 
automatisk fredete 
kulturminner

I kulturmiljøet ligger det 13 
dokumenterte automatisk fredete 
kulturminner.

I tillegg ble det under høstens
befaring funnet restene av én mulig
gravrøys.



Gravrøys fra
bronsealder (1800 f.Kr.–
500 f.Kr.)

Av 13 automatisk
fredete kulturminner 
er 2/3 fra bronsealder.



Flertallet av 
gravrøysene er
monumentale



Enkelte av røysene er sterkt ødelagt av krigsaktivitet
Luftvernskanonstilling i gravrøys



Mulig 
gravrøys
Røysen ligger i
planområdet. Knausen
var i bronsealder en
holme i en langgrunn
bukt.



Oversiktskart over 
krigsminner

Tilsammen er det påvist 34 
krigsminner på Hoveodden.



Fundament til Kriegsmarinens radar 
med tilhørende bygning brukt av 
mannskapet som betjente den, Såta.



Lyskasterfundament, 
brukt i samarbeid med 
luftvernskanoner



Maskingeværrede, en
del av forsvaret av 
Hoveodden



Skyttergraver, omkring
120 m lang



Uidentifisert
krigsminne, 
fundament



Verdikart



Sårbarhetskart



Spørsmål og kommentarer til kulturmiljø og 
kulturminner



Friluftsliv



Friluftsliv – verdigrunnlag

Viktigst:
• Tilgjengelighet
• Bruksfrekvens
• Tilrettelegging
• Opplevelseskvaliteter
• Ulik bruk



Båt- og strandliv



Tilrettelegging



Opplevelseskvalitet



Turterreng



Generell verdivurdering
• Helhetlig friluftsområde 

med svært stor verdi
• Mye bruk
• God tilgjengelighet
• Tilrettelegging
• Varierte aktiviteter
• Størst bruk langs turveier 

og strender
• Størst opplevelseskvaliteter 

knyttet til tursti, 
strandsone og 
utsiktspunkter mot havet 
og skjærgården



Tradisjonelt 
friluftsliv
• Tur og trening
• Rekreasjon
• Naturopplevelse
• Sportsfiske
• mm

Sårbart for:
• Ny infrastruktur og 

bygg
• Intensivert bruk
• Støy
• Forstyrrende aktivitet
• Ferdselsbegrensning



Moderne 
friluftsliv
• Vannsport mm.
• Tilrettelegging
• Utstyr
• Kurs/utleie

Sårbart for:
• Manglende 

tilrettelegging
• Restriksjoner



Strandliv og 
bading
• Vannaktiviteter
• Barn/lek
• Picnic
• Grilling

Sårbart for:
• Begrensning i fri 

ferdsel
• Støy
• Vannsport
• Tilgjengelighet på 

utfartsdager



Interessemotsetninger friluftsliv

• Naturbasert og lite tilrettelegging?
• Prioritere lokalbasert friluftsliv uten spesiell tilrettelegging for 

tilreisende?
• Legge til rette for sportslig moderne friluftsliv eller prioritere 

badeaktivitet og barn?
• Parkering, kafe, restaurant som grunnlag for mange besøkende?



Spørsmål og kommentarer til friluftsliv



Campingområdet



Takk for oss!


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Utdelt kart
	Lysbildenummer 4
	Tema
	Lysbildenummer 6
	Landskap og topografi�
	Landskap og topografi
	Landskap og topografi
	Lysbildenummer 10
	Lokalklima�
	Lokalklima�
	Lysbildenummer 13
	Vegetasjon og landskapstyper�
	Vegetasjon og landskapstyper�
	Sårbarhet landskap ��
	Lysbildenummer 17
	Verdi landskap�
	Sårbarhet landskap�
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	Naturmangfold – verdigrunnlag
	Økologisk funksjonsområde for arter
	Viktige naturtyper
	Lysbildenummer 25
	Lysbildenummer 26
	Raet nasjonalpark
	Lysbildenummer 28
	Lysbildenummer 29
	Lysbildenummer 30
	Lysbildenummer 31
	Geologi�
	Lysbildenummer 33
	Geologi�Bergarter
	Lysbildenummer 35
	Geologi�Løsmasser
	Lysbildenummer 37
	Geologi�Grunnforhold
	Geologi�Geosted
	Verdi geologi
	Sårbarhet�geologi
	Lysbildenummer 42
	Lysbildenummer 43
	Lysbildenummer 44
	Oversiktskart over automatisk fredete kulturminner
	Gravrøys fra bronsealder (1800 f.Kr.–500 f.Kr.)
	Flertallet av gravrøysene er monumentale
	Enkelte av røysene er sterkt ødelagt av krigsaktivitet�Luftvernskanonstilling i gravrøys
	Mulig gravrøys
	Oversiktskart over krigsminner
	Fundament til Kriegsmarinens radar med tilhørende bygning  brukt av mannskapet som betjente den, Såta.�� 
	Lyskasterfundament, brukt i samarbeid med luftvernskanoner
	Maskingeværrede, en del av forsvaret av Hoveodden
	Skyttergraver, omkring 120 m lang
	Uidentifisert krigsminne, fundament
	Verdikart
	Sårbarhetskart
	Lysbildenummer 58
	Lysbildenummer 59
	Friluftsliv – verdigrunnlag
	Lysbildenummer 61
	Lysbildenummer 62
	Lysbildenummer 63
	Lysbildenummer 64
	Lysbildenummer 65
	Lysbildenummer 66
	Lysbildenummer 67
	Lysbildenummer 68
	Interessemotsetninger friluftsliv
	Lysbildenummer 70
	Lysbildenummer 71
	Lysbildenummer 72

