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Turveier i Arendal Øst (Bymarka) - Områdeplan - Uttalelse til varsel om oppstart 
 
 
Det vises til kommunens oversendelse av varsel om oppstart av områdeplan for turveier i Arendal Øst 
(Bymarka).  
 
I reguleringsplanbestemmelsene for ny E-18 står det at utbygging av nytt sammenhengende 
turveisystem i Bymarka i Arendal skal ferdigstilles senest to år etter veiåpning. Arendal bystyre har 
vedtatt at det skal lages gruset turvei med lys i en bruksbredde på minimum 4 meter. 
 

 
Innspill til planarbeidet fra plan- og naturseksjonen 

Gjennom utbygging av E-18 og tilførselsvei i Arendal kommune vil bymarka endres. Tilførselsveien vil 
splitte opp bymarka, og det vil bli større påvirkning fra veistøy på naturområdene. Plan- og 
naturseksjonen anser at Arendal kommunes forslag til utarbeiding av turveier med høy standard vil 
bøte på disse påvirkningene og øke tilgjengeligheten for en større del av befolkningen. På denne måten 
kan en åpne for at flere vil benytte turmulighetene i marka.  
 
Det er mange som er opptatt av bymarka og har meninger og følelser for hvordan denne bør utvikles og 
tilrettelegges. Det er positivt at kommunen legger opp til allmøter og medvirkning fra befolkningen. 
Kommunen bør også vurdere å ta direkte kontakt med skoler, barnehager og andre institusjoner eller 
organisasjoner i nærmiljøet for å få innspill til planarbeidet. 
 
Plan- og naturseksjonen vil foreslår at kommunen vurderer følgende forhold i planarbeidet: 

• Tilgjengelighet til løypenettet – Det er viktig å knytte løypenettet sammen med eksisterende 
og planlagte boligområder. Det er viktig med trygg atkomst fra alle kanter av marka.  

• Parkering – Selv om det er ønskelig at flest mulig går eller sykler vil det alltid være behov for 
parkering i tilknytning til området. Kommunen bør ta dette med i reguleringsplanprosessen. 

• Universell utforming – Gjennom planleggingen at traseen bør kommunen vurdere om det er 
visse strekninger (helst i forbindelse med parkeringsmuligheter) som kan tilrettelegges med 
universell utforming. Folk har ulike behov, og det vil være nyttig å gjøre en konkret vurdering 
av hele traseen om hvilken standard en bør velge. Det kan også være aktuelt å lage en av 
sløyfene med mindre tilrettelegging og smalere turvei. 

• Ridning - Kommunen bør vurdere hvorvidt turveiene skal være åpne for ridning, og om det 
eventuelt er aktuelt med egne traseer for ridning. 

Arendal kommune 
Att. Kristin Fløystad 
Postboks 123 
4891  GRIMSTAD  

Saksbehandler: BEGRE  
Telefon (direkte): 37017364 

Deres ref.:  
Vår ref.: 2015/3130-3   
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• Andre tilretteleggingstiltak - Kommunen bør også vurdere annen type tilrettelegging for 
friluftsliv samtidig med reguleringsplanen for turveier, som for eksempel badeplasser og 
bålplasser/rasteplasser og eventuelt områder for treningsapparater.  

 
 
 

 
Innspill til planarbeidet fra seksjon for kulturminnevern 

Kulturminnevern, nyere tid 

Innenfor planområdet finner en kulturminner av ulik type og verdi. For den delen av planområdet som 
ligger vest og nord for Heftingdalen ble det i forbindelse med planlegging av ny E-18 med tilhørende 
tilførselsveier mellom Krøgenes og Longum utarbeidet en egen konsekvensutredning for nyere tids 
kulturminner og kulturmiljøer. Utredningen er utarbeidet av Ingunn Hellerdal, landskapsarkitekt mnla.  

Utredningens kapittel 4.2 omhandler det meste av den delen av planområdet som ligger mellom Stea i 
sør og Øvre Longum/Nesheim i nord. Her følger en kort oppramsing av noen av de kulturminnene som 
er omtalt innenfor dette området: 

• Vestlandske hovedvei. Berører så vidt planområdet helt i nord. Første kjørbare veg mellom 
Christiania og Christiansand, ferdig rundt 1805. 

• Postveien. Dette er den gamle veien som var hovedforbindelse mellom Barbu via Songe, mot 
Fossbekk og videre mot Saltrød 

• Bysteina. Dette er tilhogde og nummererte stein av granitt som markerer grenseutvidelsen for 
Arendal kommune i 1902. 

• Andre gamle veger er vegen mellom Dyvika og opp til Postveien og veien fra Fossbekk til Stea 
og videre til Bjorkjenn og Bjørnebo-gårdene og ut til Stølen. 

• Nikkos hule. Trolig gammel feltspatgruve ((rundt 1930) der Nikko (Nico, Nicolay) senere bygde 
en enkel hytte i tilknytning til hulen.  

I tillegg til de ovenfor nevnte kulturminnene er det innenfor denne delen av planområdet gamle 
eiendommer med tilhørende kulturlandskap der bl.a. steingjerder utgjør et viktig innslag. I tillegg er 
det i området et visst innslag av gamle gruver.  

I planområdets østre del, d.v.s mellom Saltrød og Stea, er det ikke foretatt noen tilsvarende 
registrering av kulturminner. Postveien mellom Fossbekk og Saltrød er nevnt over. I SEFRAK-registeret 
er det ikke registrert bygninger oppført før 1900 i denne delen av planområdet. 

Kulturminner og kulturmiljøer er fysiske spor som dokumenterer tidligere generasjoners liv og 
virksomhet. Opparbeidelse av den foreslåtte turveien vil betyr at det må gjøres inngrep i et terreng 
som preges av et mangfold av ulike typer kulturminner. Det forutsettes at en i den videre 
planleggingen tar hensyn til disse kulturminnene. De bør vurderes som en ressurs som representerer en 
verdifull tilføyelse og en ekstra dimensjon til tur- og naturopplevelsen.  

 
Automatisk fredete kulturminner 

Innenfor planområdet er det kjent en rekke automatisk fredete kulturminner. En del av disse blir 
direkte berørt av reguleringsplanen for ny E18 Tvedestrand-Arendal, og det er gitt dispensasjon fra den 
automatiske fredningen for flere kulturminner. 



 

Utfor de nye veitraseene så ligger det et gravfelt fra jernalder ved Ruhagen og flere bosetnings- og 
aktivitetsområder fra steinalder flere steder. Fylkeskommunen viser til Askeladden for kartfestingen av 
de kjente kulturminnene. 

Fylkeskommunen vurderer at planområdet har et høyt potensial for uregistrerte automatisk fredete 
kulturminner. Fylkeskommunen finner det derfor nødvendig med en arkeologisk registrering for å 
avklare forholdet til uregistrerte automatisk fredete kulturminner, jf. undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9. Tiltakshaver bærer alle kostnadene knyttet til registreringen. Den arkeologiske 
registreringen må utføres senest på offentlig ettersyn av planforslaget, og planen kan ikke vedtas før 
forholdet til automatisk fredete kulturminner er endelig avklart. Fylkeskommunen avventer med en 
oversendelse av et kostnadsoverslag for den arkeologiske registreringen til planen er mer konkret. 
Arkeologiske registreringer gjennomføres normalt i perioden mars-november. Eventuelle spørsmål 
knytta til automatisk freda kulturminner kan rettes til rådgiver kulturminnevern Frank Allan Juhl, tlf. 
474 52 240 eller rådgiver kulturminnevern Nils Ole Sundet, tlf. 907 45 363. 

 

Fylkeskommunen som regional kulturminnevernmyndighet kan ikke uttale seg detaljert til planen før 
mer konkret informasjon foreligger. For fylkeskommunen er det svært ønskelig med en dialog om 
plassering og utforming av turveiene, slik at fylkeskommunen som regional kulturminnevernmyndighet 
kan fortløpende bidra med kulturminnefaglige vurderinger i reguleringsprosessen. 

 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
Anita Henriksen         Berit Weiby Gregersen  
seksjonsleder         rådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Finn Bydal[fbydal@online.no]
Dato: 13.10.2015 20:45:43
Til: Arendal kommune Postmottak
Tittel: Merknad til oppstart av reguleringsarbeid

Arendal Kommune

Merknad til oppstart av reguleringsarbeid/reguleringsplan for nye turveier i Arendal Øst.

Planområdet må utvides til å gjelde et område øst for Heftingsdalen som gjør det mulig å bygge en østre 
gangsti/rundløype med tilknytning til løypa mot Longum-Nesheim. 

Denne løypa  kan erstatte Østkantløya (som blir rasert av veier og industriområdet ved Heftingsdalen), og vil 
være til stor glede for alle beboere øst for Arendal, og da særlig de som bor i området fra Songe til Saltrød. 
Det er helt nødvendig å få dette inn i planen nå, sammen med hensiktsmessige  krysningspunkter av 
fremtidige og nåværende veier.

Finn Johan Bydal
Dråbelia 11
4843 Arendal

e-post: fbydal@online.no
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Miljøvernavdelingen

E-post: fmaapost@fylkesmannen.no, Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

Arendal kommune

Postboks 123

4891 GRIMSTAD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
Sak nr. 2015/3953 / FMAAPKH 28.10.2015

Varsel om oppstart av reguleringsplan for turveier i skogsområdene i Arendal 
Øst (Bymarka)

Vi viser til oversendelse fra Arendal kommune av 10.9.2015, med varsel om oppstart av 

reguleringsplan for turveier i skogsområdene i Arendal Øst (Bymarka) i Arendal kommune.

Bakgrunn og formål

Reguleringsplan for E-18 Tvedestrand-Arendal med tilførselsveier ble vedtatt i Arendal 

kommune 22.5.2014 og i Tvedestrand kommune 10.6.2014. I bestemmelsene til nevnte plan 

er det stilt krav om at utbygging av nytt sammenhengende turveisystem i Bymarka i Arendal 

skal være ferdigstilt senest to år etter vegåpning.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, gjøres det kjent at kommunen, i samarbeid med 

Statens vegvesen, vil gjennomføre en reguleringsplanprosess i forbindelse med ovennevnte. 

Det foreligger nå et foreløpig utkast til trasé som utgangspunkt for videre arbeid.

På kommunens hjemmeside er det uttalt følgende: «Tilrettelegging av turveitraséer skal 

betjene skogsområdene øst og vest for ny tilførselsvei Krøgenes-ny E-18 og tilknytning mot 

løypesystemene nordover mot Granestua. Det skal sikres gode kryssinger med veisystemene, 

samt tilknytning mot eksisterende løypenett, stier, parkeringsplasser/adkomstveier og 

badeplasser m. m.»

Innspill fra Fylkesmannen

Mange kjenner «eierskap» til bymarka, og ut fra erfaringer fra prosessen rundt ny E-18 med 

tilførselsveier, er det svært viktig at kommunen legger opp til, og legger til rette for, bred 

medvirkning fra alle deler av befolkningen. Vi finner det positivt med invitasjoner til åpne 

møter, men det bør i tillegg legges særskilt til rette for medvirkning fra visse brukergrupper 

som bl.a. eldre og barn/unge, f.eks. ved at det tas direkte kontakt med aktuelle brukergrupper, 

skoler og barnehager.

Fylkesmannen forutsetter at det foretas en særskilt kartlegging/utredning av relevante tema, 

samt en vurdering av hvilke konsekvenser planlagte tiltak vil medføre for ulike interesser. Vi 

ber særlig om en utredning/vurdering av naturmangfold, jf. også naturmangfoldloven §§ 8-12, 

jf. § 7.
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Vedrørende trasevalg ved Bjortjenn, er det, ut fra det som ble sagt på planforum 22.10.2015,

snakk om avveininger mellom grunneierinteresser, terrenginngrep og berøring av vannkanten. 

Fylkesmannen legger seg ikke opp i privatrettslige forhold, men vil kun understreke at det 

forutsettes at nytt sammenhengende turvegsystem i Bymarka sikres åpent og tilgjengelig for 

allmennheten. Samtidig ber vi om at det ikke legges opp til traseer som vil kreve store

terrenginngrep, eller som ikke tar tilstrekkelig hensyn til kantvegetasjon, jf. vannressursloven

§ 11, eller som vil medføre forringelse av vannkvaliteten i berørte vann, jf. vannforskriften

§ 12.

Når det gjelder adkomst til løypenettet, har vi merket oss at for den delen av marka som ligger 

øst for ny tilførselsvei, er det foreløpig kun planlagt for adkomst ved to steder, som ligger 

relativt langt fra hverandre, en fra den nye tilførselsveien og en fra Saltrød, inn ved kirken. I 

følge kommunens egne levekårsdata, er dette et område hvor det foreligger et særlig behov 

for tilrettelegging for friluftsliv, og vi ber om at det vurderes ytterligere adkomster for dette 

området. Videre bemerkes at det i kommuneplan er avsatt et nytt, stort boligområde mellom 

Krøgenes og Saltrød, og det bør bl.a. også tilrettelegges for adkomst til løypenettet fra dette 

boligområdet.

Vi vil generelt sett påpeke viktigheten av direkte adkomst til det nye turveinettet også fra andre 

boligfelt, både fra eksisterende og planlagte, i tillegg til gode og tilstrekkelige løsninger med

tanke på parkeringsplasser. Fylkesmannen forutsetter videre at det sikres gode kryssinger av 

aktuelle vegsystemer, samt tilknytning til eksisterende løypenett, jf. over.

Av oppstartsmeldingen fremgår at Arendal bystyre har vedtatt at arealene skal benyttes til 

«gruset turvei med lys i en bruksbredde på minimum 4 meter». Det er noe uklart om det er 

ment å tilrettelegge hele strekningen som nevnt foran. Ut fra det som ble sagt i ovennevnte 

planforum, ser dette ut til å være tilfelle. Vi finner det positivt at turveiene tilrettelegges, men 

stiller spørsmål ved om det er behov for/ønskelig med grus, lys og en bredde på 4 meter på 

hele strekningen. Vi ber herunder om at det foretas en vurdering av hvorvidt det nye 

turveisystemet kan utformes med noe mer variasjon, f.eks. ved at deler av strekningen 

utformes universelt, mens andre deler kan fremstå mer uberørt og kupert for de som ønsker 

noe mer utfordrende terreng. Vi forutsetter uansett at alle terrenginngrep foretas i så liten grad 

og så skånsomt som mulig, herunder at det tas tilstrekkelig hensyn til naturmangfold, 

kantvegetasjon og vannforekomster generelt der dette er relevant, jf. over.

Med hilsen

Ingunn Løvdal Pia Karine Hem Molaug
fylkesmiljøverndirektør seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Pia Karine Hem Molaug, telefon: 37017535

Kopi til:
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks 788 4809 Arendal



 

 
 

 



Fra: Gunbjørg Bjørneboe[napadas@online.no]
Dato: 28.10.2015 23:03:03
Til: Arendal kommune Postmottak
Tittel: Turstier Arendal kommune

Det blir et ytterligere arealtap ved å lage lysløype i 20 m bredde i Arendal Bymark. Områdene det nå er 
foreslått tar også av arealene som er mest rik på dyre og fugleliv. 
Overalt i marka går det allerede i dag gamle kjerreveier som en gang har gått mellom de gamle 
gårdene .Dette i motsetningen til Fevikmarka som i utgangspunktet var lite tilgjengelig.  En skjønner ikke helt 
hvorfor en vil ødelegge disse veiene for å lage "autostradaer " av lysløyper og forringes markas kvaliteter 
ytterligere!  Alle kan ikke trene til Birkebeineren og vi har gode lysløyper allerede i bymarka. Utbedre det 
veinettet vi allerede har.
Det  er som jeg forstår ikke planlagt viltgjerde langs tilførselsveien  og jeg er derfor urolig  for at det vil skje 
ulykker pga at dyrene ikke får nok områder igjen til å gi dem ro! .Det ble ikke tatt hensyn til gamle vilttråkk 
under E-18 utredningen  og turløypene vil gjøre situasjonen enda verre for dyrelivet. En må  spørre 
grunneiere og jaktlag , altså riktige personer ,for å få korrekte svar om viltbestanden og gamle vilttråkk.

Ellers nevnes at området rundt Enketjenn  og mot Bjorendalstjenn blir brukt som treningsområde for Norsk 
Retriever klubb avd Agder  for retrieverjakt. I tillegg blir hele området her brukt til blodsportrening. Det er også 
blitt arrangert nasjonale prøver her I retrieverjakt.
Norske redningshunder bruker også bymarka til treningsområder. Jeg er ikke sikker på om Norsk 
redningshunder har fått informasjon av kommunen om at treningsområder deres blir ødelagt. De bruker 
området fra store Bjørnebo og innover østkantløypa retning nye E-18.

Forslaget  om å la turløype gå ved Lille Bjørnebo , på jordene og langs uthuset er totalt uakseptabelt  Her tar 
en jorder og gammel beitemark!
Jeg håper at ansvarlige for naturstiene har ydmykhet for naturen  og kvaliteten den gir mange av oss! På 
forhånd takk!
Hilsen
Gunbjørg Bjørneboe

Sendt fra min iPad
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Hege Sander

Nordre Kirkefjell 37

4843 ARENDAL

Arendal 28. oktober 2015

Arendal Kommune

Postboks 123

4891 GRIMSTAD

Merknad til oppstart av reguleringsplan for nye turveier i Arendal bymark

Det er med stor sorg og fortvilelse jeg ser at arbeidene med ny E18 og tilførselsveier, og dermed 

store naturødeleggelser i Arendal Bymark, nå er påbegynt. Det er liten trøst at det planlegges nye 

turveier som kompensasjon for disse ødeleggelsene. Brede løypetraséer med grusdekke vil ødelegge 

enda mer natur og dele opp de bitene som er igjen slik at det blir lite natur igjen å komme inn i.

For meg og mange andre friluftsinteresserte er naturopplevelse et viktig element ved å gå i skogen. 

Det handler om å komme vekk fra bebyggelse, veier og andre inngrep, og oppleve natur som 

fungerer på egne premisser, og ikke er preget av inngrep som gir støy og endringer av landskapet. 

Det heter i planen at turveiene skal tilrettelegge for fleire brukergrupper, bl.a. rullestolbrukere. De 

siste 15 årene har jeg hatt energisvikt p.g.a. sykdom, og er selv avhengig av rullestol/mobilitets-

scooter for å forflytte meg mer enn svært korte avstander utendørs. Jeg har store begrensninger i å 

komme ut og drive friluftsliv, men synes at store veitraséer er en dårlig løsning på disse 

utfordringene. Ved å bevege meg på en vei vil jeg ikke oppleve å være i naturen, men heller å 

betrakte den fra utsiden. 

For meg er Bymarka en viktig del av nærmiljøet mitt. Jeg var ofte ute før jeg ble syk, i Lysløypa og 

Østkantløypa, og ikke minst på mindre stier og tråkk på kryss og tvers. Området har ligget rett 

utenfor døra mi, og har gitt rike naturopplevelser. De siste årene har jeg ikke hatt kapasitet til så 

mange turer ut, men har prøvd å kjøre et stykke med bil, og deretter tatt mobilitetsscooteren fra 

veien og litt innover stier der jeg kan komme fram. Selv om jeg ikke kommer langt, så vet jeg at det er 

natur videre innover. Vissheten om å være i kanten av et større naturområde gir meg opplevelse av å 

ha kontakt med noe verdifullt. Dersom det er kort vei til nye inngrep vil jeg miste opplevelsen av 

kontakt med verdifull natur.  

Da jeg begynte å få helseplager, brukte jeg Bymarka for å forsøke å trene opp kapasiteten min, inntil 

sykdommen satte en stopper for turgåing. Jeg har hele tiden tenkt at det er området jeg vil bruke til å 

trene meg opp når jeg får større kapasitet. Dersom de planlagte turveiene kommer i tillegg til 

veiutbygging, vil ikke området lenger være attraktivt. Jeg vil unngå det, og heller velge turområder 

lenger unna som forutsetter bruk av bil. Dette gjør også at området jeg bor i ikke lenger kjennes 

attraktivt. 



Så vidt jeg kjenner til, er det ikke gjort noen kartlegging av naturverdiene i Bymarka. Dette burde 

vært gjort før valg av veitraséer. En svært alvorlig konsekvens er usikkerheten for om ørretbestanden 

i Songebekken vil overleve.  Når det skal startes opp planarbeid for turveier, vil det være viktig å 

starte med en kartlegging av hva som finnes av sårbare arter og biotoper, og hvordan disse kan tas 

vare på. 

Det virker bakvendt å bruke store ressurser på tilrettelegging for trim og friluftsliv i et område som vil 

bli stykket opp og sterkt preget av veiutbygging. En langt bedre løsning ville vært å legge E18 i 

miljøtunell gjennom Bymarka, og legge tilførselsveien lenger øst, slik som var forutsatt tidlig i 

planprosessen for E18. 

Så lenge Bymarka har vært et samlet område med få inngrep, har det vært stort nok til å romme ulike 

brukergrupper. Med oppstykking av nye veier, og nye turveier i tillegg, vil det ikke lenger gi plass til 

naturopplevelse og friluftsliv i intakt natur. 

Det er positivt at det planlegges å tilrettelegge for at flest mulig skal komme ut i naturen, men 

verdien av å komme ut blir sterkt redusert hvis naturen ødelegges av tilretteleggingen. Jeg vil be om 

at det prioriteres turstier framfor turveier, og med så forsiktig tilrettelegging som mulig. Når det 

gjelder tilrettelegging for bruk av rullestol, vil jeg ønske at disse legges i tilknytning til eksisterende 

veier og løyper, og med små avstikkere mot områder som kan gi naturopplevelse. Det vil være viktig 

å verne mest mulig sammenhengende natur, og med spesielt hensyn til sårbare arter og biotoper. 

Når Arendal kommune planlegger brede turveier som avbøtende tiltak for naturødeleggelser, så sier 

det mye om holdninger til natur. Jeg synes det røper en holdning om at naturen kan foredles, i stedet 

for å se at den har en egenverdi som er størst når den får leve sitt eget liv. Dette er holdninger som 

harmonerer dårlig med at Arendal kaller seg miljøkommune.. 

Med vennlig hilsen

Hege Sander



Interessegruppen Bevar Arendal bymark

Innspill til oppstart av reguleringsplan for nye turveier i Arendal øst

Bakgrunnen for nye turstier er opprinnelig krav fra Fylkesmannen under behandlingen av ny 
E 18. Jfr Fylkesmannens høringsuttalelse 28.03.12: «Det må uansett påregnes at det må 
gjennomføres betydelig med avbøtende tiltak, samt opparbeidelse av nye områder/stier til 
erstatning for de som blir berørt av tiltaket».

Og i sin innsigelse, 17.03.14, stilte Fylkesmannen følgende krav om avbøtende tiltak :             
I forbindelse med kommunedelplanen ble det avtalt at som kompenserende tiltak skal det 
opparbeides en rundløype for turgåere, der det til dels etableres nye stier, og andre legges om 
eller opprustes.

Vi er også kjent med at Arendal bystyre den 22.05.14. vedtok at det skal bygges grusede 
turveier med lys, på minimum 4 meter bredde, i Arendal bymark øst.

Kommunen har nå lagt frem et forslag til løypenett/vegnett i bymarka, og sier i sitt fremlegg 
til høring; Hva kan nye turveier gi?
-Et turveinett som tilbyr noe annet enn i dag/et supplement til dagens stier og løyper.
-Et turveinett som inviterer flere og nye brukergrupper: f.eks syklister, joggere, folk som er 
dårlig til beins, folk som trenger hjul (sykkelvogner, barnevogner, rullestoler), skiskøytere, 
folk som er redde for å gå i skog og mark uten god tilrettelegging, nye landsmenn uvante med 
friluftsliv m.fl
-Høyere tilrettelegging, og lavere dørterskel for å komme seg ut
-Det legges til rette for økt aktivitet og folkehelse
-Turveier som med snøfall kan bli skiløyper av høy standard/kjøres med løypemaskin
-Ved å legge tursti og skiløype i samme trase kan vi minske belastningen på naturen
-Høy standard på turveiene gir mulighet for å kombinere med tømmerdrift på veiene uten at 
det blir terreng og markskader, de gangene det skal kjøres ut tømmer. Turveiene sikrer minst 
mulig kjøreskader i terrenget ved tømmerdrifter.

Kommentarer 

Bymarka er i dag et sammenhengende naturområde som har høy verdi som friluftsområde for 
store deler av byens innbyggere. I dag har området karakter av relativt uberørt natur uten store 
inngrep, og er rikt på ordinære turstier. Det nye veisystemet endrer terreng, natur, turveier og 
stier i Arendal bymark svært dramatisk.  Det vil påvirke både friluftsliv og dyreliv svært
negativt.  Særlig tilførselsveien Krøgenes – E18 er svært ødeleggende for nærturområdet 
Arendal bymark øst. Den deler opp dette flotte kulturlandskapet som med sine skogsområder, 
naturvariasjoner og dyreliv er et fantastisk område for naturopplevelser og friluftsliv.  Når 
denne veien bygges tvers igjennom dette vil trafikkstøy bli fremtredende i hele området. 

En bør derfor sikre at gjenværende deler av bymarka beholder sitt opprinnelige preg i så stor 
grad som mulig. Nye turløyper bør derfor utformes slik at de bidrar til å opprettholde disse 
kvalitetene og ikke til at naturinngrepene blir vesentlig større. 



Det må her presiseres at formålet med nye turløyper er at de skal kompensere for ødelagte 
turstier. For å oppnå dette, må løypene utformes som stier – det de faktisk er ment å skulle 
erstatte. Jfr formuleringen fra Fylkesmannen; «..der det til dels etableres nye stier....». 

Forslag om turveier i 4 meters bredde med tilhørende hogstsone vil medføre nye store inngrep 
og arealtap i resterende deler av Bymarka. Det vil medføre en ytterligere og markert 
reduksjon av bymarkas verdi som rekreasjons- og friluftsområde. Tilgang til skogstier, fravær 
av naturinngrep og stillhet er egenskaper som i høy grad tilfører marka slik rekreasjonsverdi. 
Dette er også sentrale faktorer for folkehelse, like viktige som muligheten for mosjon og 
bevegelse.

Vi har tidligere uttalt at vi var positive til etablering av en ringløype rundt bymarka, som gikk 
ovenom Heftingsdalen, og som kunne gi en forbindelse fra dagens lysløyper i østre del av 
marka, til løypetraseen fra Bjørnebo til Granestua nord i bymarka. Dette ville ha gitt en løype 
som kunne ha innfridd behovet for en tøff treningsløype, for bl.a. syklister, joggere og 
skiskøytere - og slik skilt disse og lignende aktiviteter med fart og treningsformål fra turstiene 
der folk har rusleturer og naturopplevelser som hovedformål. På den måten kunne man unngå 
de tilløp til kollisjoner og interessekonflikter som kan i dag oppleves i lysløypene.

I stedet for dette, har vi nå fått forslag om flere mindre rundløyper/veier i det flotteste 
natur/turterrenget. Her, hvor man ønsker å fortsatt kunne oppleve naturen på gamle smale 
skogsstier, er det nå forslag om å bygge skogsbilveier for tømmerdrift. At det dessuten skal 
bygges med lys, er negativt for dyrelivet.  Vi kan ikke se at det er behov for ytterligere 
lyssatte løyper i marka utover dem vi allerede har.

Nye stier bør utarbeides etter standarder beskrevet i veilederen fra Kulturdepartementet; 
«Tilrettelegging av turveier, løyper og stier»(2008): 

Turstier er traseer primært for ferdsel til fots. Traseen er ryddet, merket og med en begrenset 
grad av opparbeiding. Turstien er som oftest knyttet til natur- og friluftsområder og 
fremkommeligheten, i forhold til en vanlig sti, forbedret ved å lede bort overvann, bygge 
klopper/mindre bruer og kavler. En tursti har normalt en bruksbredde på minimum 1–1,5 m. 
En slik tursti kan kombineres med ett-spors skiløyper og prepareres med snøscooter, og bør 
da ha en ryddebredde på minimum ca. to meter. Turstier har normalt ingen belysning. 
Dersom det er aktuelt med skiløype bør grunnen bearbeides/jevnes ut på vanskelige partier.

Til opplistingen: Hva kan nye turveier gi, har vi følgende kommentarer:
Det er ingen god begrunnelse for at rundløyper dimensjonert for tømmertransport og 
skiskøyting skal bygges i det fineste naturterrenget. Vi minner om at skisesongen er kort, og 
at man allerede har en god lysløype for ski. 
Det virker ikke sannsynlig at folk med ”sykkelvogner og barnevogner eller rullestoler”, har 
ønsker om eller behov for å komme lenger inn i skogen enn det dagens lysløyper gir 
muligheter for.  I så fall etterspør vi en utredning og en begrunnelse med tanke på dette. 
For ”folk som er redde for å gå i skog og mark og for nye landsmenn” vil nok godt merkede 
turstier og orienteringstavler være av større betydning enn brede grusede veier, og lys. Dette 
fremstår som en søkt begrunnelse. 

Lokaliseringen av turveiene er også problematisk. Med slike grovt dimensjonerte turveier, 
med tilhørende bred hogstsone, vil naturinngrepene være betydelige. Vi mener man kan 



ivareta behovet for nye turveier ved å bygge løyper etter sti-standard. Lokalisering bør skje i 
samråd med friluftsinteresser og grunneiere. Her stiller vi mer enn gjerne opp for samarbeid.

28.10.15
For Interessegruppen Bevar Arendal bymark

Bernt Finckenhagen
Øystein Svendsen
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Naturvernforbundet Arendal
Miljøhuset, Marieboes gate 8
0183 OSLO              27. oktober 2015 

Arendal Kommune
Postboks 123
4891 GRIMSTAD                                         

Merknad til oppstart av reguleringsplan:

Det vises til oppstart av reguleringsplan vedrørende nye turveier nordøst for Arendal sentrum 
(bymarka).

Naturvernforbundet i Arendal ser det som positivt at Arendal kommune, har tatt til følge vårt 
krav om at tiltaket anses som en så vesentlig endring av et LNF område, at det  utløser krav 
etter plan og bygningsloven om reguleringsplanprosess med konsekvensutredning, 
medvirkning og høring.

Hensynet med bestemmenlsen om arealformålet som er avsatt til landbruk- natur og 
friluftsformål er å ivarerta disse interesser på best mulig samfunnsnyttig og bærekraftig måte.

Området der reguleringsplanenen berører er så vidt stort at det vil være flere interesser som 
blir berørt. Innenfor plangrensen er det beiteområder for dyr som vil hindre 
landbruksinteresser. Dette er forhold som må hensyntas. Det er i dag skjerpet håndheving av 
vern av landbruksområder.

Naturinteresser er helt klart det som blir vesentlig mest berørt ved opparbeiding av turveier. 
Her må dyr- og planteliv bevares i størst mulig grad. Myrer, ulike skogstyper er unikt i seg 
selv for habitatet og dyreliv og her må eventuelle turveier legges utenom slike områder. 

Eksisternede friluftsinteresser vil kunne bedres ved tiltaket og øke tigjengeligheten for 
allmennheten. Det er mange brukere av området, og det er viktig at ulike gruppers interessser 
ikke kommer i konflikt med hverandre. 

Konkret vurdering:

Naturvernforbundet i Arendal har som øverste hensyn å verne om natur og artsmangfold. 
Videre skal forbundet sikre gode muligheter for friluftsliv og folkehelse i nærmiljøet, slik at
alle innbyggere har god tilgang på dette. Det er svært trolig at slike områder vil bli enda 
høyere verdsatt i fremtiden. Inngrepene i området bør minimeres, og standarden på turveiene 
bør dermed ikke settes til høy standard da dette vil medføre økte inngrep.

Med natur menes delvis uberørte sammenhengende naturområder med mulighet for å oppleve 
dyreliv, friluftsliv, jakt, terrengvariasjoner og et rikt artsmangfold.
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Arendal bymark slik den er i dag, og har vært i mange generasjoner fremstår som et rikt 
naturområde med stor samfunnsmessig nytte.

Vi henviser i det følgende til «Miljødirektoratets veileder for markaområder». Det må være et 
minstekrav at denne legges til grunn i forbindelse med opprustning/utforming av løyper i 
Bymarka i Arendal.

Den peker særlig på konflikt mellom turstier og idrettsanlegg (lysløyper).

Det vil i det følgende bli knyttet ytterligere noen kommentarer til saken.

1. Sakens bakgrunn: 

I dag har mer enn 10 000 personer Bymarka i gangavstand. Det er i tillegg mange gode 
parkeringsmuligheter for de som må benytte kjøretøy. Løypenettverket er kjent og kartlagt.

Områdene blir brukt som idrettsanlegg til lokale og nasjonale arrangementer, og har svært god 
tilrettelegging for barneaktiviteter, mosjon og friluftsliv uten at disse kommer i konflikt med 
hverandre.

I dag ligger forholdene til rette slik at personer med mindre utholdenhet som barn og eldre
raskt og enkelt kan komme inn på stier og skogsveier som oppleves som dels uberørte. Her 
kan det plukkes sopp og bær, fiske, bade og man kan få glimt av dyreliv.

Dette er svært viktige kvaliteter som gjør at Arendal Bymark er unik i den opplevelse den 
tilbyr sine svært varierte brukere hver dag.

2. Sakens faktiske side:

Bymarka har et areal som utgjør 8 km 2. Den har dermed et begrenset areal.
Ved ny reguleringsplan E18 Tvedestrand- Arendal vil Bymarka bli delt i fire etter følgende:

 E 18 veikryss: Stort E18 kryss vil ligge mindre enn 730 m (i luftlinje) fra Bjørnebo.

 Piletjenn E 18 bro: Det vil gå firefelts motorvei i bro (18-23 m høyde ) over 

Piletjenn.

 Heftingsdalen industri: Et nytt flatsprengt industriområde som er regulert til 

støyende industri med størrelse på 1 km 2 vil anlegges. Her vil Songetjenn som er 

vannstrengen til Songebekken og aurefiske bli fylt igjen.

 Tilførselsvei Krøgenes: veien vil med 6-9 rundkjøringer gå langs Songebekken og 

inn i det vakre dalføret ved Stea/Songeskogen. Den vil dele opp Bymarka helt og 

tilføre støy til alle deler av området.Veien vil ha 70 km/t fartsgrense og vil krysse syv 
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dyretråkk. Det er ikke lagt inn sikkerhetstiltak for å hindre påkjørsel eller minimere 

ulykkesrisiko som medfører fare for liv og helse.

 Boligfelt Krøgenesåsen: Boligområde er regulert inn ved Songeskogen og Dyviga 

(det ble anslått 1500 boliger i 2002)

 Tilførselsvei Longum: En vei som ikke kan trafikalt begrunnes og som vil kreve 

ekspropriasjon av private boliger

 Turløyper: Dersom man i tillegg etablerer de foreslåtte turveiene som vist på kart, 

med fire meters bredde, grus og belysning i Bymarka, vil det for det første foreligge et 

enda større arealtap, og det vil for det andre medføre enda lenger vei for barn, unge, 

eldre og andre som ønsker å gå i stille og mer uberørt natur. Personer som i dag har 

tilgang uten kjøretøy vil kunne miste denne muligheten. For det tredje vil det også 

kunne fjerne viltets naturlige habitater. Noe som vi kunne føre til stor ulykkesrisiko 

langs tilførselsveien da viltet vil bli ledet bort fra sine naturlige områder.

 Eksempler hentet fra presentasjon av de nye turløypene: Ny turløype vil gå direkte 

under den 23 m brede Piletjennbroen som har firefelts motorvei. I dag er Piletjenn et yndet 

badested. En firefelts motorvei med bredde 23 m og høyde 18 m vil gi så mye støy  og 

forurensning at det ikke vil være forsvarlig å benytte denne som badeplass eller turløype i 

fremtiden. Foreslåtte trase vil også gå i områder som i dag er livsviktige områder for 

viltet, og legge et utilbørlig press på disse grunnet arealmangel.

3. UTVIKLING OG KVALITETSSIKRING

Isolert sett er det flott om man oppruster deler av eksisterende turløyper med bedre merking, 
trygging av badeplasser, bark på våte deler av de mest brukte veiene mm. Naturvernforbundet 
støtter dette som et positivt tilltak.

Imidlertid vi må her se det unike med naturen i Bymarka og den variasjon av formål den 
ivaretar.

Den tilbyr en fjerdedel av Arendals befolkning ren luft, mosjon og friluftsliv uten at de må 
nytte kjøretøy.

I presentasjonen foreslås det å bygge Bymarka etter modell av Feviklysløypen.
Fevikløypen er en lysløype, dette har vi allerede som en del av Bymarka i dag, og den ivaretar 
de formål en lysløype skal.

Lysløypa i Arendal har hatt status som en av de mest varierte og "hardeste"lysløypene i 
landet, noe som har gjort den svært ettertraktet for mosjonister og arrangementer. Med det nye 
sykkelnettverket som har kostet 1.9 millioner kr å bygge, er det etablert sykkelløyper i 
områdene rundt lysløypa, og det gjør den i dag unik.
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Det er dermed svært viktig å skille Bymarka fra Fevik lysløype, og ikke bygge den etter en 
sammenligningsmodell som ikke er forenbar med de formål som Bymarka ivaretar. De nye 
planer som er presentert er ikke forenelige med det som beskrives i Plan for Grønnstruktur 
eller Miljødirektoratets veileder for markaområder.

Etter dette ber vi om dialog og medvirkning slik at man bedre ivaretar det unike med 
Bymarka og de formål den i dag legger tilrette for.

Med vennlig hilsen                                                                                

Mirell Kirchner

Leder, Naturvernforbundet Arendal





Sarah Amundsen 27 oktober 2015 

Hovinveien 7b

0576 Oslo 

Høringsuttalelse vedr. Reguleringsplan for nye turveier i Arendal øst- bymarka. 

På Arendal kommune sine sider står det skrevet at dette nye turveinettet skal 
være ett supplement for dagens stier og løyper. De løypene som er der i dag blir 
brukt masse av både, gående, syklende folk som bruker krykker, banevogner, 
folk på ski ++. Det er ikke behov for en 4 meters turvei, når det viser seg at de 
stiene som allerede er der blir brukt masse hele året rundt. 

Jeg og min familie eier småbruket som ligger i bymarka, Stea. Det er til 
stadighet masse biler, mopeder, firhjulinger og motorsykler som kjører innover 
veien. Politiet har jevnlig patruljer inne på skogen da det har vært flere innbrudd
og blitt gjemt unna tjuvegods på skogen. Hvis disse 4 meter turveien kommer vil 
det bli enda lettere og enda mer tilgjengelig for disse å komme seg rundt. 

Med tilførselsveien og denne turveien som nå er under planlegging vil det legge 
press på utbygging i Bymarka. De fleste former for arealinngrep får 
konsekvenser for naturmiljøet. Små inngrep som å lage en 4 meter turvei kan 
ødelegge eller endre habitater og få avgjørende betydning for sjelden eller truede 
arter. Gjennom et representativt utvalg av verneområder må vi derfor sikre 
økosystemer og biologiske mangfold for fremtiden. Med denne turveien vil det 
også komme parkeringsplasser og forurensing vi ikke trenger for bymarka vår. 
Meningen med å bruke marka er nettopp å ikke bruke bilen, men å komme seg 
dit på andre måter. Det er ikke selve målet som er turen men turen til målet.
Formålet med å verne naturen i bymarka er å bevare det vakre og egenartede 
natur- og kulturlandskapet som en helhet, med særpreg fra tidligere 
jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske 
elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter. Her menes for 
eksempel steingjeder og gamle stier. 



I naturmangfoldloven § 9.(føre-var-prinsippet) står det at når det treffes en 
beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. På Arendal kommune sine sider 
står det at det er gjort en vurdering om at turveien ikke utløser krav om 
konsekventutreding etter plan og bygningsloven. Om det kommer en 4 meter 
bred turvei kan man ikke ta den tilbake, er den laget så er den laget og man kan 
ikke reversere den. Inngrepene i marka bør minimeres og standarden på 
turveiene bør derfor ikke settes til høy standard da dette vil medføre store 
inngrep i naturen. 

Bymarka er ett yndes sted for mye vilt. Det er flere elgtråkk der og det har ikke 
vært sjeldent jeg har sett både rådyr, elg på jordene og i skogen. Det er ikke lagt 
inn sikkerhetstiltak for å hindre påkjørsel av disse dyrene, eller minimere 
ulykkesrisiko som medfører fare for liv og helse.  

Sarah Heiland Amundsen 





Fra: Stine Finckenhagen[stine.finckenhagen@kitron.com]
Dato: 28.10.2015 15:59:05
Til: Arendal kommune Postmottak
Kopi: Andresen, Geir-Olav; 'arveronny77@gmail.com'; 'kristin.bentsen@gmail.com'; 'h.hovland@getmail.no'
Tittel: Protest på Utbygging av nytt sammenhengende turvegsystem i Bymarka i Arendal

Ny E-18 og tilførselsveier er vedtatt i Arendal bystyre. 

Reguleringsplanbestemmelser for ny E-18 og tilførselsveier krever at utbygging av nytt 
sammenhengende turvegsystem i Bymarka i Arendal skal være ferdigstilt senest to år etter 
vegåpning. 

Arendal bystyre vedtok den 22.05. 2014 at arealene skal benyttes til gruset turvei med lys i en 
bruksbredde på minimum 4 meter.

Innenfor området Bjørneboe som kartet her viser har 

Norsk retriever klubb Avd Agder en avtale med grunneier på Bjørneboe 

om å få lov til å benytte en del av område til jakttrening med hund.

Hvis disse turløypene som er planlagt og vises som rødt på kartet under blir gjennomført 

mister vi retriever-eiere muligheten til å trene med hundene våre i det fantastiske nærmiljøet som 
Arendal Bymark er URØRT! 
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Mvh Stine Finckenhagen, styremedlem
På vegne av styret i Norsk retrieverklubb avd Agder
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Fra: vigdis.lavik[vigdis.lavik@gmail.com]
Dato: 13.10.2015 11:48:52
Til: Arendal kommune Postmottak
Tittel: Turveier bymarka

Ser at det er planlagt grusing av disse turveiene. Det er vel og bra, men hadde håpet at de ble asfaltert slik at 
det ble greit også for oss rullestolbrukere. De små hjula foran på rullestolen graver seg fort ned i løs grus. 
Takk :)

Sendt fra Galaxy Tab
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Songe beboergruppe                                                 8. november 2015 

 
 

 

 

Innspill til turstier i Bymarka øst. 

Vi som bor på Songe er den brukergruppen som bruker deler av dette området mest. Det er 
derfor svært viktig at turstiplanleggerne hører på innspill fra brukergruppen, da det er vi som 
skal leve med de forandringene som kommer. Beboerne på Songe bruker området veldig mye 
da Songeskogen og området vest for Songebekken gir store og varierte naturopplevelser. Det 
er svært viktig at dette flott naturområdet ikke blir ytterligere forringet etter at den planlagte 
tilførselsveien muligens blir bygd. Tilførselsveien, slik den er planlagt, stenger Songefolket 
ute fra store deler av marka vår. Det er derfor svært viktig at de avbøtende tiltakene ikke gjør 
det verre for oss. Vi har i vårt innspill til kommunen kun forholdt oss til de forslagene som 
ligger på kartbladet over bymarka. Noen av forslagene synes meget fornuftige, mens andre 
igjen ikke er så bra. 
Vi har delt kartet opp i områdene A – F 
 
Område A: 
Østkantløypa, som i dag starter på toppen av Dråbelia, er en flott tursti og mye brukt i dag. 
Deler av denne løypa er spesielt myk, grunnet tiårs nedfall av bar og løv. Den er derfor meget 
god å gå og løpe på. Det hadde vært svært synd å gjøre denne flotte løypa om til en hard og 
gruset «vei».  
Vårt forlag blir da at denne delen av østkantløypa forblir slik den er i dag. I sørenden av 
Bjortjenn, der hvor bekken fra Plassen renner ut og krysser den gamle ferdselsveien, bør en 
heve den gamle ferdselsveien slik at veien ikke blir oversvømt av vann. Enkelte år er det opp 
til en halv meter med vann på denne plassen, og derfor svært vanskelig å krysse. 
 
Område B: 
I området rundt Fossbekk er det tegnet inn en løsning hvor den gamle ferdselsveien inn til 
Stea blir gjort om til lysløype, samt at den foreslåtte lysløypa blir lagt i en stor bue rundt 
Rønningsmyra og så videre ført opp til Østkantløypa. 
 
Vi mener det er en meget dårlig løsning da løypa blir lagt gjennom et område med mye vilt, 
og hvor rådyrene spesielt hviler seg. Dagens løype- og stinett ligger slik i dag at det gir rom 
for hvile-, og beiteområder hvor hjorteviltet kan roe seg ned. Vi mener at den store løypebuen 
er helt unødvendig, og foreslår følgende. 
 
Lysløypa fra Enghaven over til Birkenlundløypa bør passere Steaveien ( se bilde) i en ny 
anlagt bro, og over Songebekken/veien til hundepensjonatet i en ny bro ( se bildet lengst bak). 
Løypa kan gå på sørsiden av veien inn til hundepensjonatet. Skiløperne kan da komme fra 
Birkenlund og helt til Enghaven uten å ta av seg skiene. 



Et stort antall brukere av turløypene var med på en befaring søndag 1. november. Det kom da 
klart fram at gårdsveien fra Songe og inn til øvre Stea og videre til Bjørnebo måtte 
opprettholdes som en fremtidig turvei, slik den fungerer i dag. 
Tilførselsveien vil, slik den er planlagt, skjære tvers over bruksveien inn til Stea og Mjåvann. 

Ved Mjåvann ligger badeplassen som Songefolk har brukt siden den ble anlagt. Barna på 
Songe går og sykler inn til denne plassen fra tidlig på sommeren til ut på høsten da vannet i 
Mjåvann varmes tidlig opp og holder seg lenge. Selv med en trafikkert vei vil ungene sykle og 
gå inn til denne plassen, som har vært forskånet for stor trafikk. Krysningspunktet vil bli 
meget trafikkfarlig hvis det her ikke gjøres tiltak. 
Vi foreslår at de midlene som spares på droppe bl.a. Østkantløypa kan brukes til en undergang 
under den planlagte tilførselsveien. En ny vei kan med letthet bygges ned mot Rønningsmyra 
like etter Mørlandshagen, for så å gå i en stor undergang opp mot den gamle veien. Da vil vi 
få et trygt og fornuftig krysningspunkt.  



Vi ønsker at den gamle ferdselsveien fra Songegården mot Bjørnebo skal bestå, og brukes 
som en turvei. Det medfører at det også må planlegges en undergang under den planlagte 
tilførselsveien ved øvre Stea. (Subsidiert at det anlegges en tursti langs tilførselsveien og som 
krysser under denne ved Mjåvannsbekken, da den planlagte tilførselsveien skal gå på en bro 
over Mjåvannsbekken og deler av Elgtråkka.) 
 
I øst foreslår vi at krysningspunktet av tilførselsveien litt NØ for Dyvikleet blir på den gamle 
Saltrødveien. Her bør en få til en undergang eller en bro. Det er denne veien som er naturlig å 
bruke, og den vil alltid ligge der som en fristelse for folk til å passere trafikken. En ny bro og 
løype lenger øst synes for oss unødvendig. 
Det er ellers meget positivt at den gamle Saltrødveien blir frisket opp og gruslagt.

 
 
Område C: 
Vi foreslår at løypa på østsiden av Mjåvann sløyfes. Vi har i dag en flott og deilig skogsti som 
går innover stort sett samme veien som den foreslåtte nye turstien, og som svinger ned til 
Simenstjenn og så ut til bekken mellom Fisketjenn og Mjåvann. Den er mye brukt, og er i dag 
en glede for en dårlig rygg med sitt myke underlag. 
Området hvor den planlagte turstien er foreslått lagt går midt gjennom et rikt vinterbeite for 
hjorteviltet. Hver vinter så står det en del elg i dette området grunnet den store mengden av 
Rogn, selje og osp. I «gammelskogen» like ved hekker hønsehauken. Det er en art som krever 
gammelskog samt en streng beskyttelse. En opptil 20 meter bred trasse vil forringe dette 
beite- og hekkeområdet betraktelig. Hubro er observert senvinter på samme sted. Noe som for 
øvrig kan tyde på en mulig hekkelokalitet. 
Vi foreslår at det heller legges litt penger inn i de stiene som allerede finnes i dette området 
der de krysser bekker og fuktområder. 
 
 
 
 



Område D og E 
Litt vest for Saltrødtjenna går det i dag en traktorvei nordover. Lenger inne går det en 
avstikker ned til Fisketjenn, og som så går tilbake langs østsiden av Fisketjenn. Traktorveien 
går etter en stund over i en smal sti og inn i et rikt og flott område. Vi foreslår, grunnet de 
store flott opplevelsesmulighetene i området rundt Brattåsen, at denne turstien droppes. Bruk 
heller litt midler å rydde og utbedre noen områder langs denne flotte stien. I tillegg bør en 
bruke litt midler på stien fra Igletjenn og vestover til traktorveien. Denne veien er hyppig 
brukt av folk i Alvika inn mot Fisketjenn og Mjåvann.  
 
Område F 
I sørenden av Mjåvann ligger badeplassen. Den er i dag lett tilgjengelig. I tillegg til badeplass, 

er det mange som setter ut kano og kajakk på denne plassen, da Mjåvann er et flott padlevann. 
Fra sørenden av Mjåvann og inn til Øygarden er det 1,5 km. Vannet har i dag en utrolig flott 
ørretstamme, og det er ikke uvanlig at en får fisk på omkring kiloen, så det er mange som drar 
innover langs myrene eller i kano/kajakk eller båt for å fiske. 
De siste vintrene har det ikke vært mye snø. Grunnet topografien fryser Mjåvann raskt til om 
vinteren, og vi får en fin stålis. Området i sørenden er derfor mye brukt til skøyteaktiviteter. 
Sist vinter var det anlagt en hockeybane der. Birkenlund skole har ved noen anledninger også 
lagt en skøytedag inne på Mjåvann. Den store bruksaktiviteten i sørenden av Mjåvann 
gjennom hele året gjør at løsningen som er omtalt under område B er meget viktig. En 
avstengning/utestengning fra Mjåvann og badeplassen bør ikke være et resultat etter 
gjennomføring av avbøtende tiltak, som i utgangspunktet er tenkt å minimere ulemper ved en 
utbygging.  
Se ellers kartvedlegg. 
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