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Svar på høring: «Del av Hoveodden» fra meg personlig. 

Jeg vil bemerke servituttene og områdets sårbare natur spesielt.
Det er dypt problematisk med rør til vann og kloakk gravd ned i bakken
på Hove, da det kan skade røtter på trær osv.
Bryggene skader Ålegress som er kritisk truet. Det er også store
betenkeligheter rundt hemmelighold i prosessen.
Jeg venter på svar på mitt innsynskrav hos Sivilombudet nå.
Hemmeligholdet har skadet troverdighet og tillit til hele prosessen.
Jeg ber om at alt av informasjon offentliggjøres, enten av eiendom
eller HDU snarest. 

Det er stert beklagelig at Arendal kommune ikke sender heftelsene til
kartverket for notifikasjon, slik at vi får endelig svar.

Vei og biler inn på området skader naturen.

Store utbygginger skader naturen på Hove, og gjør det mye mer privat,
noe som hindrer innbyggere i Ã¥ bruke området fullt ut.
Området bør derfor inn i LNF og på sikt innlemmes i nasjonalparken.

Fuglelivet blir også skadet av bruk av biler om vinteren og i
hekkesesongen. Dette skader naturen mye. Vi trenger mindre utbygging
i strandsonen, ikke mere. Dette er alt for stort, og ikke bra for
naturen på Hoveodden, som er sårbar og trenger varig vern.

Mike Fuller skrev for en del år siden en rapport som bemerket den
sårbare naturen for Arendal kommune.
Naturvernforbundet bør lyttes til, hvilket forøvrig jeg er stolt medlem av.

"Bevar Hoveodden" bør også lyttes til. Jeg er også stolt medlem der.
Mer og mer av kyststripen bygges ned og dette må stoppes. 

Det er mange uheldige bindinger i prosessen også. Motstandere av 
prosessen er av "Canvas Hove" klaget inn for forliksrådet, på meget
sviktende grunnlag. Det viser at mange har noe å skjule, som
sannsynligvis ikke tåler dagens lys.
Også er Barganza, som eier dyreparken, som eies av Braathen familien,
de er dypt inne i skatteparadiset 
Malta BRAMORA LTD | ICIJ Offshore Leaks Database

BRAMORA LTD | ICIJ Offshore Leaks Database
Paradise Papers - Malta corporate registry Officer: BRAMORA LTD

En av direktørene er ogsÃ¥ inne i styringa av disse skatteparadisene.
GUNNAR GROSVOLD | ICIJ Offshore Leaks Database

GUNNAR GROSVOLD | ICIJ Offshore Leaks Database
Paradise Papers - Malta corporate registry Officer: GUNNAR GROSVOLD

Dette er dypt problematisk.

Mvh Oddvar Mykland HIS



From: lars@odeskaug.com 
Sent: 22. oktober 2021 12:42 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Planforslag for Del av Hoveodden 
 
Categories: TGK 
 
Til Kommunen. 
 
Jeg har merknader til planforslaget: 
 
Naturen på Hoveodden er allerede sterkt belastet og området tåler ikke ytterligere belastning ved 
mer bebyggelse, enten dette er hytter, kafeteria, telt eller lignende. Eksisterende bygninger kan og 
bør vedlikeholdes og moderniseres eller rives. Jeg er derfor imot at det tillates oppføring av ny 
bebyggelse. Området bør være LNF område, ikke minst siden det er en del av Raet Nasjonalpark. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Lars Ødeskaug 
 
 



Planforslaget for del av Hoveodden - Svar på høring om hoveodden, 

I første omgang må jeg si at hele prosessen er uredelig nærmest så man får inntrykt av at her er det 
en del uhederlig, hemmelighold, nekt av innsyn, manipulering av tinglysning, hemmeligholdet har 
skadet troverdigheten og tillit til hele prossen, jeg ber om at alt av informasjon offentliggjøres enten
av Arendal eiendom eller hdu snarest. det er stert beklagelig at Arendal kommune ikke sender 
heftelsene til kartverket for notifikasjon, så vi får endelig svar.
Og så ser man jo i Agderposten at kommunedirektør Danielsen gir fullstendig blaffen i at han blir 
påtalt og pålagt at arkiverer og gi innsyn, dette er kriminelt. Og hans siste utspill viser jo helt klart 
despotiske tendenser. Å avvise alle ekspertuttalelser og avvise lovpålagte pligter viser jeo dette, på 
tide at denne gamle mann går av.
Vei og biler inn på området skader naturen, store utbygginger skader naturen på Hove, og gjør det 
mye mer privat , dette vil hinder innbyggere å bruke område på en måte som det er intensjonene i de
tinglyste servitutter. fuglelivet blir også skadet av bruk om vinteren i hekkesesongen. dette skader 
naturen mye, vi trenger mindre utbygging i strandsonen ikke mere,dette er alt for stort og ikke bra 
for naturen på Hoveodden . naturen er sårbar og trenger varig vern.
Mike Fuller skrev for en del år siden en rapport som bemerket den sårbare naturen, for Arendal 
kommune. Naturvernforbundet bør lyttes til.
Og så har jeg innvendinger på at Canvas har fått dette gratis (160.000 med fradrag for 
«nødvendige» utgifter, er GRATIS) inntil nå har ingen kunne gi meg et svar på hvorfor nettopp de 
skal ha dette gratis, og ingen har villet undersøke den reelle markedspris, der etter mitt skjønn må 
utgjøre flere titals millioner, om ikke en hel glassheis.
Så er det arbeidsplasser, de påstår at det er omkring 120 men dette er vikarierende skoleelever, det 
er utstrakt bruk av utenlands billig arbeidskraft, og legger de skattekroner i Arendal? Det er i følge 
regnskap ikke mange fastlønnede, så argumentet  med arbeidsplasser og «få Arendal på kortet» 
holder ikke, når man tar en tur på Hoveodden og ser hva de har fått til så er det ganske rotet og 
amatørmessing, det holder ikke mål.

Jeg har prøvet at få inn 125 enheter på ca 2x2m med ca 4m brannsikring
mellom på kartet det går simpelt hen ikke, max 45-50 er det plass til, hvorfor
har man ikke synliggjort dette på kartet, er det fordi man vet det ikke kan
gjøres og så komme og sier ups! Vi må ta av det grønne område også, jeg bare
spør for det er jo sådan de jobber. (Tar forbehold for at jeg har tolket målestokforhold rigtig)

Sitert fra Oddvar Mykland
der er mye uheldige bindinger i prosessen. motstandere av prossenen er av canvas hove klaget inn 
for forliksrådet, på meget sviktende grunnlag. det viser at mange har noe å skjule, som 
sannsynligvis ikke tåler dagens lys.
Barganza som eier dyreparken,  eies av Braathen familien, dei er dypt inne i skatteparadiset Malta 
BRAMORA LTD | ICIJ Offshore Leaks Database
Paradise Papers - Malta corporate registry Officer: BRAMORA LTD
en av dirktørene er også inne i styringa av disse skattepardisene ,
GUNNAR GROSVOLD | ICIJ Offshore Leaks Database
Paradise Papers - Malta corporate registry Officer: GUNNAR GROSVOLD

Arie Krijgsman
sommerfrydvein
Arendal



From: Magnus Havig <magnus.havig@gmail.com> 
Sent: 9. november 2021 15:02 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan Del av Hoveodden att Giske Houge 
 
Categories: HKA 
 

 

Protest til Reguleringsplanen" Del av Hoveodden ": 

  

 

 

HOVE - BRUK OG EIERSKAP 

 

Det vises til Agderpostens utmerkede og informative artikkel om Hoveodden 

drift og eierskap lørdag 6.11.2021 

 

Av artikkelen fremgår det at dersom reguleringsplanen for Hoveodden vedtas: 

 

1) Skal Lowecamp A/S kunne etablere 125 overnattingsenheter med strøm, 

vann og 

avløp og tilhørende aktiviteter 

 

 

2) Lowecamp A/S og Dyreparken i Kristiansand eiet av svensken Per G. 

Braathen, 

bosatt i England,får full råderett over driften og bruken av Hoveodden (skatt 

og driftsinntekt til Kristiansand/England). 

 



3) Kommunen mister helt styring over driften og bruken av et av Arendals 

fineste 

fritidsområder. 

 

Behandlingen av denne saken av HDU og Arendals politikere er en skandale 

for byens befolkning. 

 

Dette må nå rettes opp ved at foreslått reguleringsplan for Hoveodden stoppes 

og at hele området reguleres som et natur- og fritidsområde som en del av Raet 

Nasjonalpark til nytte og glede for alle. 

 

Magnus Havig 

Ivrig bruker av Hoveområde 

 

 

 



Høringssvar vedrørende reguleringsplan del av Hoveodden.                      Arendal 09.11.2021 

Jeg vil gjerne komme med et innspill om båter og brygger i Hovekilen, noe som ikke blir nevnt i 

planforslaget.  Nasjonalparkstyret er blant annet opptatt av sårbare bestander av sjøfugl og andefugl 

som bruker Hovekilen under trekket og i hekkeperioden. Enkelte arter overvintrer. De oppfordrer til 

helårs båndtvang, forbud mot vannskuter, 5 knop i hele Hovekilen, forbud mot dregging i 

ålegrassområder og fokus på stille og ikke-motoriserte aktiviteter. Jeg håper dette blir tydeliggjort fra 

kommunen og ikke overlatt til Canvas/Dyreparken å forvalte. Ornitologisk forening viser til at 

trekkfugler har Hovekilen som matfat, og at de blir fortrengt, særlig av vannskutere, bråkete 

hurtiggående båter og løse hunder. Jeg håper politikerne passer på her og setter tydelige 

forbud/påbud i reguleringsplanen. Jeg er bekymret for økt båttrafikk som kan følge med evt. 

utbygging av Canvas - med brygger og dregging både her og der. Med Dyreparken som majoritetseier 

kan næringsinteresser fort overta med gradvise dispensasjoner fra opprinnelige restriksjoner.  

Med vennlig hilsen  

Toril Borch Terkelsen 

Strømsbuveien 34 

4836 Arendal 

Tlf. 98810949 

 

 



Merknader til reguleringsplan Hoveodden 

Det er naturlig for meg å starte med sitat fra avtalen da Arendal overtok området fra Staten i 1994: 

- - - Videre forplikter kommunen seg til å legge forholdene til rette for at allmennhetens 
friluftsinteresser, naturvernhensyn og leirskole/friluftsinteresser ivaretas.

Første gang jeg var på Hoveodden var på tur med folkeskolen i 1946. Siden har jeg, familie og 
venner ofte brukt området til friluftsliv, rekreasjon om mosjon. De forbedringene som har vært i 
området i det siste, har først og fremst vært at campingplassen ble fjernet og Hoves venners 
iherdige arbeid med å vedlikeholde området.

Jeg har sett at bruken av Hove har økt mye de siste årene, og belastningen på området nærmer seg 
nå en grense hvor slitasjen begynner å bli merkbar. Gravearbeid for vann/avløp som er igangsatt i 
campingområdet, stresser naturen enda mer. Hoveodden er egentlig et ganske lite og begrenset 
område som ikke vil tåle den belastningen som den foreslåtte kommersialiseringen vil føre til. 
Arendals næringsliv og befolkning er i vekst, og presset på tilgjengelige friluftsområder vil bare øke
i årene fremover.

Canvas Hove og Dyreparkens planer er jeg dypt uenig i. Jeg støtter helhjertet Naturvernforbundets 
og Ornitologisk forenings synspunkter. 

Oppsummert: 

• Annuller alle avtaler inngått med Hove Canvas og Dyreparken 
• Bevar Hoveodden som rekreasjonsområde for alle 
• Legg camping etc til Hove leir
• Gjør Hoveodden til en del av Raet nasjonalpark

Arendal 10. november 2021
Andreas M. Koch
 



                                                                                                                         Arendal 14/11-2021 

Del av Hoveodden  - Høringsvar til  reguleringsplanen. 

Bosatt i Arendal og ivrig bruker av Hoveodden til turer, bading/strandbesøk og fuglekikking så har jeg 

følgende kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hoveodden. En regulering til campingområde 

og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre område til en stor turistdestinasjon for sjønære 

aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen i Hovekilen og området 

rundt. 

I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man « Hovekilen er et særdeles viktig 

funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rødlistede arter på holmene i sjøen, spesielt makrellterne 

(sterkt truet), hettemåke, fiskemåke og ærfugl.  Hovekilen er også et viktig område for fugl å søke ly 

vinterstid og i uvær. Gruntvannsområdene er viktige for næringssøk. Fugl kan lett bli forstyrret av 

ferdsel, særlig i hekkeperioden».  

Konsekvensanalysen viser at det for alle områder er positiv eller stor positiv effekt og TOTALT FOR 

ALLE OMRÅDER er det STOR POSITIV GEVINST i å regulere området til LNF. 

 Jeg mener derfor at campingområdet må reguleres til LNF. 

 

Hvis planprosessen likevel skulle ende opp med at det regulerings til campingområde mener jeg at 

det må reguleres inn følgende begrensinger: 

 Antall permanente overnattingssteder må reduseres vesentlig fra 125 og være lavere enn 

alternativ 1B Camping Light i konsekvensanalysen som hadde maksimum 67 permanente 

overnattingsteder.  

 Det må ikke tillates å bygge hytter 

 Det må ikke tillates å bygge kompakte enheter 

 Det må ikke tillates å grave for vann/kloakk i sone A og B 

 Parkeringsplasser må tilordnes inne på camping området 

 Det kan tillates bygg for toalett og bevertning, men det må ligge litt bort fra folkestien. 

 Denne grønne sonen må være uten telt 

 

Vennlig hilsen  

Navn    Turid Hørsdal 

Sted Tromøy 

Mobil 95053380 

 

Link til kommunens side hvor høringen kan leveres: 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/del-av-

hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter; 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/del-av-hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/del-av-hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter


 



                                                                                                                                           Arendal 18/11-2021 

 

 

Del av Hoveodden  - Høringsvar til  reguleringsplanen. 

Bosatt i Arendal og ivrig bruker Hoveodden til turer, bading/strandbesøk og fuglekikking så har jeg 

følgende innsigelser til den foreslåtte reguleringsplanen.  

Det er allerede i dag stor menneskelig aktivitet på Hoveodden.  

Denne aktiviteten vil øke veldig mye mer hvis denne reguleringsplanen bli gjeldende og Canvas får 

anledning til å gjøre området om til en stor turistdestinasjon med mange gjester og stor vannsport 

aktivitet i Hovekilen.  Det vil være veldig ødeleggende for fuglelivet, dyrelivet og naturen i området.  

Det forslaget som nå er ute til høring er mye større og ødeleggende enn alternativ 1b Camping Light i 

konsekvensanalysen (som skulle være utgangspunkt for planen) og er nå nærmest identisk med 

alternativ 1a Full Camping.   

Som eksempel vil man nå tillate 125 hytter + telt i tillegg. I alternativ 1a var det 128 hytter + 47 telt, 

mens det i alternativ 1b var bare 87 hytter og 38 telt. 

I forslaget nå vil man tillate graving av vann og kloakk til områdene markert B, noe som tilsvarer 

alternativ 1a Full Camping. Derimot så vil man i alternativ 1b Camping Light ikke tillate graving i 

områdene B5, B6 og deler av B4. 

Det blir derfor helt feil og veldig misvisende når man gir det utsendte planforslaget samme karakter i 

sårbarhetsanalysen og konsekvensanalysen som alternativ 1b Naturcamp. Det utsendte planforslaget 

burde på de fleste områdene fått samme karakter som alternativ 1a Full Camping noe som vil gitt 

følgende verdier i konsekvensanalysen.  

Fag Planutkast til høring 
    tilsvarer nærmest 
Alt 1a Full Camping  

Alt 3 LNF – Natur og 
friluftsliv 

Landskap Middels negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

Naturmangfold, herunder 
geologi 

 
Noe negativ konsekvens 

 
Positiv konsekvens 

Friluftsliv Noe negativ konsekvens Positiv konsekvens 

Kulturmiljø og kulturminne Noe negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

Samlet vurdering Noe negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

   
 

I områdene som det nå tillates graving av vann og kloakk til 125 hytter/kompaktenheter er det mer 

enn 500 store furutrær. 

Så langt jeg kan se har ikke konsekvensutredningen omfattet at det skal graves for vann/kloakk til 

125 hytter/kompaktenheter og det er ikke tatt noen vurdering av mulige skader på furutrærne og 

risikoen for at ødelagte røtter kan føre til at disse blåser overende på campingplassen og forårsaker 

skade på mennesker, dyr, hytter og telt. 



I plandokumentasjonen som er sendt ut på høring er det ikke med noen dokumentasjon som viser 

hvordan campingområdet kan se ut hvis campingområdet bygges i henhold til reguleringsplanen. Det 

må lages mye bedre detaljinformasjon (3d tegninger/videoer) før man vedtar planen. 

Nedenfor er noen bilder som viser hva som kan tillates av utbygging på campingområdet hvis den 

utsendte reguleringsplanen blir vedtatt. 

 

Fig 1. Viser hva som kan tillates bygd hvis den utsendte reguleringsplanen vedtas. 



 

Fig 2 som viser furutrærne på campingområdet 

 

Fig. 3 som viser hvile grøfter som kan tillates  



C 

Fig 4. Viser graving som ble gjort til 2 yurter med lite dype grøfter. Med graving til frostfri dybde ville 

gravingen blitt enda mye mer ødeleggende 

 

Som bildet viser vil campingområdet kan komme til å fremstå som en liten hytteby noe som ikke 

passer inn i Raet nasjonalpark. 

 

Naturen i campingområdet vil bli veldig ødelagt med en slik massiv utbygging med hytter tilkoplet 

vann og kloakk. Mange av de mer enn 500 furutrærne i området vil måtte hogges ned eller få store 

skader.   

Disse inngrepene er også irreversible og det vil også bli umulig å inkludere campingområdet i Raet 

Nasjonalpark hvis man senere ønsker det.  

Det er ingen høydebegrensning i det utsendte planforslaget slik at Plan- og bygningslovens grenser 

for høyde blir gjeldene. Det er 8 meter gesimshøyde og 9 meters mønehøyde. Ved å tillate telt på 

påler så vil disse kunne plasseres høyt for å få sjøutsikt. 

Canvas har også leid stranden og ved å tillate at Canvas få bebygge området beskrevet i 

planbeskrivelsen og dermed få etablere en stor turistdestinasjon for sjønære aktivitetsturisme vil få 

følgende store negative konsekvenser 



a. Stor helårs aktivitet i Hovekilen med seilbrett, SUP, kano og undervannsscooter vil være 

veldig ødeleggende for fuglelivet, fisken, ålegresset og naturen i Hovekilen . Det er klart 

beskrevet i sårbarhetsanalysen.  

b. Canvas sine organiserte aktiviteter og utleie av utstyr vil helt naturlig legge beslag på mye av 

stranden. Dette vil fortrenge Arendals befolkning fra å benytte stranden til bading o.l som 

man har gjort tidligere.   

Siden Canvas leier stranden i 45 år kan det i fremtiden komme til å skje i at stranda blir 

oppfattet som den private Dyreparkstranda. 

c. Ved at parkeringsplassen (100 plasser) nå også skal benyttes av campinggjestene (125 hytter 

+ telt etc) så vil den være fullt belagt av campingjestene og det er ingen plass til Arendals 

befolkning som vil på dagsbesøk til stranden og området rundt noe som har vært mulig fram 

til nå. 

 

1. Antall permanente overnattingssteder må reduseres vesentlig fra 125 og være lavere enn 

alternativ 1B Camping Light i konsekvensanalysen som hadde maksimum 67 permanente 

overnattingsteder.  

 

2. Canvas sine store planer om en stor turistdestinasjon for sjønære aktiviteter hele året 

igjennom vil føre til stor skade for fuglelivet i Hovekilen.   

 

Både Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening understreker hvor skadelig økt 

aktivitet vil være for fuglelivet 

 

Det er mest kritisk vår og høst. I reguleringsplanen er det ikke noen restriksjoner som kan 

redusere slik skadelig aktivitet i disse viktige periodene. 

 

Det må være forbudt å drive sjønære aktiviteter og utleie av vannsport utstyr i de sårbare 

tidsperiodene. 

 

Det er ingen tvil om at campingområdet med campingvognene og den type gjester var mye 

bedre for naturen, fuglelivet og dyrelivet enn den bruken som Canvas vil drive. 

 

3. Det må ikke tillates å bygge hytter 

4. Det må ikke tillates å bygge kompakte enheter 

5. Det må ikke tillates å grave for vann/kloakk i sone A og B 

6. Det kan tillates bygg for toalett og bevertning, men det må ligge litt bort fra folkestien. 

7. Denne grønne sonen må være uten telt 

8. Det må etableres en egen parkeringsplass for campingplassen sine gjester. Den eksisterende 

parkeringsplassen må være reservert for de som besøker stranden/området på dagsbesøk. 

I sommer var hele parkeringsplassen full på varme/fine dager. Hvis alle campinggjestene (125 

hytter + telt etc) skal parkere der så er plassen full og det er ingen plass til Arendals 

befolkning som vil på dagsbesøk- 

Etter hva jeg har forstått var det fylket som betalte opparbeidelse av parkeringsplassen for 

Arendals befolkning. Det går ikke an at dette nå skal bli en parkeringsplass for Canvas sine 

gjester og Arendals befolkning blir fortrengt fra å benytte området.  



 

9. I reguleringsplanen må det inn bestemmelser som hindrer langtids utleie.» 

 

Reguleringsplanen kan føre til privatisering av hyttene i campingen. 

 

Reguleringsplanen tillater oppsetting av hytter for utleie. Det er imidlertid ingen regulering 

av hvor lenge en hytte kan leies ut og med 45 års avtale vil Canvas kunne foreta 

langtidsutleie i inntil 45 år. Da er man neste tilbake til Canvas opprinnelige ønske om å selge 

hytter til private.  

 

Jeg mener at med alle disse negative konsekvensene som denne foreslåtte reguleringsplanen 

medfører sammenlignet LNF så må området reguleres til LNF.  

Det er også mange usikkerhetsmomenter med en slik utbygging og «føre var» prinsippet bør følges 

når det er stor usikkerhet til stede og en reversering av skader på fugleliv, natur og utbyggingen 

ikke er mulig.  

Jeg mener at campingområdet må reguleres til LNF 

 

Vennlig hilsen 

Øyvind Mørland  (41477807) 

Bosatt på Tromøy siden 1974 

 

 

 



From: Kenta L <kenta_583@hotmail.com> 
Sent: 19. november 2021 13:06 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknader Planforslag Del av Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
Merknader 

  
Del av Hoveodden - Forslag til reguleringsplan 

  
Arkivsak-dok. 19/5218 
Saksbehandler Gidske Houge 
  
Vi mennesker bygger ned naturen bit for bit. Det har store konsekvenser for det biologiske 
mangfoldet, og stadig flere arter forsvinner. Da er det underlig at H, Ap, KrF, V og FrP vil at vi skal si ja 
til Deres omforente endrings og tilleggsforslag til reguleringsbestemmelsene for Hoveodden, 
behandlet av Bystyret i møte 30.09.2021 Sak 21/183 
  
Arendal kommune kjøpte Hove-området av Staten i 1999. Betingelsen for overtakelsen var at 
området skulle bevares som friområde for alle brukere, små og store, og mennesker med bevegelses-
handicap. 
  
Den unike naturen på Hoveodden kan ikke bevares dersom man etablerer helårsdrift med 
overnattingsenheter i form av mikrohytter, telt på påler, kompakte enheter og hengene telt i trærne, 
til sammen 125 enheter året rundt. Det foreslås også utvidelse av soner med kombinert bebyggelse 
og anleggsformål. 
  
Klimaproblemet på Hoveodden har fått mye oppmerksomhet, dessverre er ikke miljøutfordringen 
planlagt på miljøets premisser, men snarere er ønsket om å øke presset på naturen ved å legge til 
rette for økt menneskelig aktivitet i et allerede sårbart og presset område. Konsekvensen vil med stor 
sannsynlighet bli dramatisk for planter og dyr, og deres habitater vil bli truet og med det går også 
naturen tapt. 
  
Hoveodden bør være et friluftsområde, for eksempel en park som vil skape gode liv både for 
menneskene i byen vår, men som også tar vare på naturen rundt oss. Og innlemme campingområdet 
i Raet Nasjonalparken ville vært det beste alternativet. 
  
Klima, miljø og allmennhetens tilgang 
I konsekvensutredningen utarbeidet av Pir II Oslo AS blir tre alternativer rangert, hvor LNF alternativ 
2 blir rangert som nr. 1, og får positiv til stor positiv konsekvens for samtlige fagområder. 
  
Alternativ 1b – Camping light ble rangert til nr 2. men allikevel er det dette alternativet som skal 
legge føringene for reguleringen.  
  
Man kan lese av rapporten at så lenge det settes av en bred nok korridor (50m til 100m) til LNF vil 
dette bidra til økt biologisk mangfold samt styrke de landskapsøkologiske sammenhengene på tvers 
av odden. 
  
Merknad grønn korridor: 
  



Føringen gitt i konsekvensutredningen må på ingen måte reduseres eller settes til minimum, slik det 
omforente planforslaget legger opp til ved å legge inn §12-7 – Bestemmelse områder #1-4 stiplet 
linjer og etablering av asfaltert kjørevei Veg 2 og Veg 1 tvers igjennom området. 
  

1. Å bryte ned den grønne korridoren vil styrke den negative utviklingen og styre mot en svekket 
bærekraftig og rettferdig bruk av naturen. Man må sette føringene til maks, altså ha en grønn 
korridor som er minst 100 meter bred og ikke sette denne til minimum 50 meter. 

  
2. Ytterligere reduksjon av den grønne korridoren er et faktum når det foreslås å etablere 

kjøreveien Veg 1 med en bredde på 3 meter som kan asfalteres ellers gruslegges tvers igjennom 
den grønne korridoren. 
  
  

Merknad campingplass: 
  
I konsekvensutredningen for del av Hoveodden utarbeidet av Pir II Oslo AS blir alternativ 1b gjort 
rede for. Det står beskrevet at delområdene tåler ulike tiltak som er avdekket av sårbarhetsanalysen. 
Rapporten omtaler campingområdet 2, som er markert som D1, B5, B6 og C i plankartet som 
områder med tynt substrat som er særlig sårbart for tråkk tillates ikke graving eller kjøring. Se under. 
  

 
  



Området D1, B5, B6 og C er svært sårbart og her må det ikke tillates noe form for tilrettelegging av 
vann og avløp, heller ikke Vei 1 tvers igjennom området. 
For å sikre den verdifulle naturen må disse områdene tas ut av campingområdet og legges inn under 
LNF. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Parkeringsplass: 
  
Det omforente planforslaget for Hoveodden har et spesielt stort ansvar for å utvikle gode og 
imøtekommende tilbud til de ulike befolkningsgruppene Arendal har. 
Parkeringsplassen på området, (merket med P, grått felt i plankartet) er bygget med midler bevilget 
til allmenhetens friluftsliv. 
  
Merknad parkering: 
  
Slik reguleringsplanen nå er foreslått uten parkering inne på campingområdet er det mye som tyder 
på at parkeringsplassen vil bli brukt av gjestene på campingområdet. For at allmennheten skal ha 
tilgang er det viktig at området er tilgjengelig for handikappede også. 
  
  

Del av Hoveodden - Forslag til reguleringsplan 
Merknader/Endringer 
  

 Det kan ikke tillates å etablere Vei 1 igjennom den grønne korridoren. Vei 1 fjernes og området 
legges under LNF av hensyn planter, dyr og allmennhetens tilgang til området.   

  
 Området D1, B5, B6 og C må tas ut av campingområdet og legges inn under LNF. Se lilla kryss i 

plankartet. Disse områdene er særlige sårbare ref. sårbarhetsanalysen. 
  

 Kommunen må sikre allmennhetens tilgang til parkeringsplassen da dagens forslag vil fortrenge 
allmennhetens tilgang til å parkere. Se blått kryss i plankartet. Denne parkeringsplassen må sikres 
for allmennheten og skal ikke brukes/gjøres tilgjengelig for gjestene på campingplassen. 
  
  



 
 
Hilsen  
 
Kent Lauritsen 
  
 

  



From: Gunn Ellen Bendiksen <gunn-ellenb@hotmail.com> 
Sent: 21. november 2021 21:54 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringssvar til reguleringsplanen Hoveodden 
 
Categories: HKA 
 

 

                            

Del av Hoveodden  - Høringsvar til reguleringsplanen. 

Ønsker LNF. 

Som bosatt på Tromøy og ivrig bruker av Hoveområdet til turer både på land og 

vann har jeg følgende kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.  

Det er allerede i dag en for stor menneskelig aktivitet på Hoveodden. En regulering 

til campingområde og medCanvas/Dyreparken sine planer og å gjøre området til 

en stor turistdestinasjon for sjønære aktivitetsturisme vil føre til en stor økning 

av ferdselen og belastningen i Hovekilen og området rundt. 

Det må ikke drives utleie av seilbrett og andre hurtiggående seilfarkoster. Det er alt 

vesentlig 5 knop fartsbegrensning i Hovekilen og det føles svært utrygt å ferdes der 

i småbåt med disse raske farkostene som stadig overgår fartsgrensen og har svært 

ustabil ferd. Det er mange nok av den type farkoster i Hovekilen allerede. 

Jeg mener derfor at campingområdet må reguleres til LNF. 

  

Vennlig hilsen 

Navn    Gunn Ellen Bendiksen 

Sted     Arendal  

Mobil    91132927 

 
Sendt fra min iPad 



                                                                                                                         

Del av Hoveodden  - Høringsvar til  reguleringsplanen. 

Er født og oppvokst på Tromøy og har tidlieger vært en ivrig bruker av  Hoveodden til turer, 

bading/strandbesøk og fuglekikking så har jeg følgende kommentarer til reguleringsplanen som er 

lagt ut på høring.  Senere har både min tidligere hustru og våre barn som også er oppvokst på 

Tromøy hatt stor glede av Hove. 

Det er allerede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hoveodden. En regulering til campingområde 

og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre område til en stor turistdestinasjon for sjønære 

aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen i Hovekilen og området 

rundt. 

I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man « Hovekilen er et særdeles viktig 

funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rødlistede arter på holmene i sjøen, spesielt makrellterne 

(sterkt truet) og måke. Hovekilen er også et viktig område for fugl å søke ly vinterstid og i uvær. 

Gruntvannsområdene er viktige for næringssøk. Fugl kan lett bli forstyrret av ferdsel, særlig i 

hekkeperioden».  

Konsekvensanalysen viser at det for alle områder er positiv eller stor positiv effekt og TOTALT FOR 

ALLE OMRÅDER er det STOR POSITIV GEVINST i å regulere området til LNF. 

 Jeg mener derfor at campingområdet må reguleres til LNF. 

Hvis planprosessen likevel skulle ende opp med at det regulerings til campingområde mener jeg at 

det må reguleres inn følgende begrensinger: 

 Antall permanente overnattingssteder må reduseres vesentlig fra 125 og være lavere enn 

alternativ 1B Camping Light i konsekvensanalysen som hadde maksimum 67 permanente 

overnattingsteder.  

 Det må ikke tillates å bygge hytter 

 Det må ikke tillates å bygge kompakte enheter 

 Det må ikke tillates å grave for vann/kloakk i sone A og B 

 Parkeringsplasser må tilordnes inne på camping området 

 Det kan tillates bygg for toalett og bevertning, men det må ligge litt bort fra folkestien. 

 Denne grønne sonen må være uten telt 

 

Vennlig hilsen 

Navn    Tor M. Ulsted 

Sted tidligere; Jonsvold Tromøy 

Mobil 479 96 485 

Link til kommunens side hvor høringen kan leveres: 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/del-av-

hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter; 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/del-av-hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/del-av-hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter


From: amarisdal@hotmail.com 
Sent: 22. november 2021 13:41 
To: Postmottak Arendal kommune 
 
Categories: TGK 
 

HOVE 

 

Ja til LNF  

Vi trenger at området blir for barn/familier som kan bade og kose seg uten at de blir hindret 

av seilbrett etc. Vi trenger gode parkeringsmuligheter. Enkel kiosk.  

 

Nei til graving/skyting 

Nei til naturcamping ala kommunens forslag 

Nei til betalbare aktiviteter i området 

Nei til helårsdrift 

Sett barna først! 

 

Et Hove for alle - uansett lommebok! 

 

Husk at heftelsen/servitutten, den har ikke utløpsdato!!! 

 

Næringsutvikling er fint, men det hører ikke hjemme på Hove. 

 

MVH 

Anne Maren Risdal 

 

Sent from myMail for iOS 



From: Egil Solberg <keosol@yahoo.no> 
Sent: 23. november 2021 17:46 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hovesaken! 
 
Categories: MMP 
 

Jeg vil det skal være LNF 
Jeg vil at kommunen seier opp alle avtalene med Canvas Hove og Dyreparken. 
Kan ikke skjønne at Dyreparken skal gjøre noe på Hove å gjøre? 
Hilsen Egil Solberg, 
Arendal 



 

 

                                       

Del av Hoveodden  - Høringsvar til  reguleringsplanen. 

Ønsker LNF. 

Som bosatt i Arendal og ivrig bruker av Hoveområdet til turer har jeg følgende kommentarer til 

reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag en for stor menneskelig aktivitet på Hoveodden. En regulering til 

campingområde og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre området til en stor 

turistdestinasjon for sjønære aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen 

i Hovekilen og området rundt. 

Det må ikke drives utleie av seilbrett og andre hurtiggående seilfarkoster. Det er alt vesentlig 5 knop 

fartsbegrensning i Hovekilen og det føles svært utrygt å ferdes der i småbåt med disse raske 

farkostene som stadig overgår fartsgrensen og har svært ustabil ferd. Det er mange nok av den type 

farkoster i Hovekilen allerede. 

Planene om vann og avløp til over 100 faste installasjoner vil være meget skadelig for vegetasjonen 

på det gamle campingområdet. 

Jeg vil våge den påstanden at graving, og dermed kapping av røtter, vil føre til at de fleste trærne, 

som ikke «ryker» ved selve gravearbeidet, vil få så store rotskader at de ikke vil klare seg i de 

vindkastene som vi opplever i hele Hoveområdet. De fleste trærne på det gamle campingområdet 

har et «vannrett» rotsystem og lite røtter ned i det sandholdige underlaget. 

Jeg mener derfor at campingområdet må reguleres til LNF. 

 

Med vennlig hilsen 

Per Jetlund Jørgensen    

Furulunden 4. 4844 Arendal 

Mobil: 917 75 765 

 



From: Åse Solberg <aasesolberg@yahoo.no> 
Sent: 23. november 2021 17:52 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hovesaken! 
 
Categories: MMP 
 
 
 
Jeg vil det skal være LNF 
Sei opp alle avtale med dyreparken og Canvas Hove 
Det må ikke forandres/ødelegges folkestiene som er der nå. 
Hilsen Åse Solberg 
Arendal 



From: kaemanue <kaemanue@online.no> 
Sent: 24. november 2021 13:50 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringsinnspill Hovepdden. 
 
Categories: MMP 
 

 

https://www.agderposten.no/meninger/hva-hove-saken-egentlig-handler-om/ 

 

Mvh 

Kåre Emanuelsen 

Gabriel Scottsvei 46A 

4818 Færvik 
Sendt fra min Galaxy 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.agderposten.no%2fmeninger%2fhva-hove-saken-egentlig-handler-om%2f&c=E,1,wZBbjPEyxjr7RuQBOeQWPNMB4y5CN1mAuytl6QnXf-2vuOlJKnlTV6S3V2Dqk5iZrsQqUxE4J0t5wuaDDAd3L9wbzG5piiqm0Qx9YE5nFl-upBQ,&typo=1&ancr_add=1


Hva Hove-saken egentlig handler om 

 Det er ikke for sent: Hove-saken kan vise at demokratiet fungerer, selv om den offentlige samtalen 

ikke gjør det. 

 

Leserinnlegg - Kåre Emanuelsen 

Publisert Agderposten: 24.11.2021 11:08 

 

Følger du Hove-saken gjennom avisspaltene eller på Facebook, kan du få inntrykk av at saken handler 

om korrupte politikere, hensynsløse utbyggere og forsmådde, sinte aktivister. Og der de to siste 

gruppene slår hverandre i hodet med stadig nye anklager og uenigheter, holder mange av politikerne 

kortene sine så tett inntil brystet at det ikke er enkelt å forstå hva de egentlig vil med Hoveodden. 

Politikernes redsel for å åpent og ærlig diskutere Hoves framtid har dessverre bidratt til at 

skyttergravene blir dypere, konspirasjonene flere og personkonfliktene styggere. 

Når innbyggerne føler de verken har kontroll eller oversikt, er det lett å forstå at samtalene og 

diskusjonene om hva som skal skje på Hove koker ned til hvem du har mest sympati med. Eventuelt 

hvem du misliker minst av de stridende partene. 

Den pågående diskusjonen om hva som skal skje på Hove har derfor i dag to alvorlige mangler: 

1. Den skremmer folk fra å delta 

2. Den klarer ikke å opplyse allmennheten om hva som egentlig står på spill 

 

For Hove-saken handler dypest sett ikke om konspirasjoner eller onde hensikter. Reguleringen av vår 

felles plass på Hoveodden handler kort og greit om hvordan området skal se ut de neste 45 årene. Og 

i kjernen av denne konflikten står to helt grunnleggende spørsmål: 

Forholdet mellom privatisering på den ene siden, og allmennhetens interesse av og tilgang på 

naturen på den andre. Og forholdet mellom prisverdig næringsutvikling og helt avgjørende vern av 

miljø og dyreliv. 

Utbyggerne på Hove vil skape et tilbud med overnatting og aktiviteter hele året, gjennom å etablere 

125 hytter med vann og kloakk, med et uvisst antall varme senger. De vil tilby vannsport og stisykling, 

matservering og bar, trekke turister fra hele verden, og gjøre området attraktivt for flest mulig, også 

lokalboende. Ved å gjøre det, håper de å kunne drive økonomisk bærekraftig, som betyr både 

arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. 

Uansett hvordan du stiller seg i Hove-saken, må det være lov å mene at ambisjonene og ønskene til 

gründerne bak Hove Canvas er prisverdige, og at de kan ha positive ringvirkninger for både 

nærmiljøet og kommunen. 

Saken har imidlertid en annen side. For å gjennomføre disse ambisiøse planene, må utbyggerne både 

båndlegge og gjøre inngrep i naturen på Hove. De vil måtte privatisere deler av området, uansett om 

hyttene de tilbyr står på hjul eller ikke. 



I store deler av min tid på Tromøy har Hoveodden vært båndlagt av campingvogner. Selv om jeg har 

sympati for dem som måtte flytte, og forstår at mange mente det var en uryddig prosess, tror jeg det 

har gått opp for et stort, stort flertall av vi som bruker Hove, at det gjorde godt å få vognene bort. 

Området er mer åpent og tilgjengelig, og mindre privatisert, enn det har vært på mange tiår. Mine 

barnebarn kan nå leke og bruke et mye større område av Hove enn hva mine barn kunne. 

Derfor er det veldig lett å forstå alle dem som sier at etableringen av Hove Canvas har bidratt positivt 

for både bruken og opplevelsen av Hoveodden. 

Men reguleringen av Hove handler ikke om vi liker området slik det er nå. Det handler om å prøve å 

se for seg hvordan området blir, om Hove Canvas og Braganza (Dyreparken) får gjennomført de 

planene de ønsker. 

Å sette opp 125 enheter med vann og kloakk vil i beste fall føre oss tilbake til start. Planene som 

foreligger varsler en tilsvarende, om ikke økt privatisering av området. Det handler om simpel 

areallogikk. Et barnebarn og en hytte kan ikke oppta samme plassen samtidig. En hyttegjest og en 

lokalboende familie kan heller ikke ta opp den samme parkeringsplassen. 

De som er imot utbyggingen har derfor rett i en alvorlig svikt i den nåværende høringsrunden: At et 

privat aksjeselskap skal få mulighet til å båndlegge et såpass stort areal uten engang å levere 

tegninger og modeller for hvordan dette vil se ut når området er fullt utbygget, framstår som 

ubegripelig. 

For det er disse 125 hyttene, og hva de har å si for den allmenne tilgangen til området, Hove-saken 

egentlig handler om. Og det er altså nå bruken av Hove de neste 45 år bestemmes. 

Jeg har kanskje blitt en eldre mann, men på ett område føler jeg meg ikke gammeldags. For stadig 

flere nordmenn, mer enn ni av ti, mener nå det er viktig å stanse tap av naturmangfold. Et 

overveldende og økende flertall av oss støtter også tiltak for å styrke naturmangfoldet. Likevel kan du 

få følelsen av at det å ville verne naturen er litt bakstreversk. Naturvern lukter litt av sure gubber. 

Det har nok sammenheng med at naturen, med alle sine fugler og trær, har det med å komme i veien 

for nye hyttefelt, utbyggere og næringsutvikling. Derfor blir folk ofte presentert med en sak hvor de, 

for å verne naturen, må si «nei» til ting de egentlig liker. 

Personlig har jeg ingenting imot verken turister eller kuleis. Jeg har sans for folk som har ideer og 

starter bedrifter, som driver for seg selv og skaper arbeidsplasser. Heldigvis er samfunnet vårt fullt av 

både kuleis og gode ideer. Og Norge kåres jevnlig til et av verdens letteste land å starte bedrifter i. 

Noe vi ikke er så gode på, er å bevare naturen. Det er uheldig, med tanke på at natur også er en av de 

få livsnødvendige tingene vi ikke produserer mer av. 

Noen korte eksempler: 

I 2020 fikk 93 prosent av dem som søkte om lov til å bygge i områder satt av til landbruk, natur og 

friluftsformål, ja. I 2019 fikk 92 prosent av dem som søkte om lov til å kjøre terrengbil, traktor eller 

snøscooter i utmark, ja. I strandsonen ble 91 prosent av søknadene om å trosse byggeforbudet 

innvilget. 

Politikerne kan gjerne være enig i at svaberg og strender bør få ligge der i fred, slik det har gjort noen 

tusen år før vi kom. Men et svaberg som bare ligger der, hjelper ikke på balansen i 

kommunebudsjettet. Og selv om en strand som er åpen for alle kanskje bidrar til økt folkehelse, 

betaler den ikke regningene. 



Så selv om det altså er noe de aller, aller fleste av oss egentlig vil, klarer vi ikke å beskytte naturen 

mot vår trang til å bygge hytter, veier eller inntekter. Og hva skjer da, når vi gang på gang setter 

hensynet til mennesket, og alt det vi måtte ha lyst på, over dyr og natur som ikke kan prate for seg? 

Jo, det som skjer er at naturen bygges ned. Fuglelivet forsvinner. Allmennheten blir stengt ute. Våre 

felles, langsiktige interesser taper for ambisjonene om å kunne feriere stadig nærmere stranda, med 

stadig høyere komfort. 

Problemet med Hove-saken er ikke at folk er uenige. Det er heldigvis lov. Og vi kan kommer overens 

likevel. Problemet er at vi, til tross for en utmattende prosess som har vart og rukket over flere år, 

ikke har etablert åpne og gode spørsmål vi innbyggere kan og vil ta stilling til. 

Nå er det bare noen uker igjen av høringsfristen. Det er på høy tid at vi får oppleve at Arendals 

politikere, og andre som deltar i debatten, snakker åpent og tydelig om hva de er for i Hove-saken – 

og ikke bare alt de er imot. 

Og siden jeg inviterer til det, kan jeg vel starte selv: Jeg er for både kuleis og naturvern. Men siden jeg 

kan få kuleis og overnatting andre steder enn i et allerede høyt presset og sårbart naturområder, er 

spørsmålet for meg ganske enkelt: 

Jeg sier ja til å bevare reguleringsområdet på Hove som et sted hvor mennesker, trær og dyr klarer å 

fungere side om side. Hvor både vi som lever nå, og de som kommer etter oss, kan leke, bade og gå 

på tur uten å føle at vi oppholder oss på nåde i en privat hyttegrend. 

Derfor oppfordrer jeg Arendals politikere til å samle mot til å fortelle oss hva de aller helst vil. Slik at 

det blir tydelig hvem som vil åpne for utbygging og privatisering, og hvem som ønsker å beholde 

Hove som et åpent og allment tilgjengelig friområde. 

 

Med hilsen 

Kåre Emanuelsen 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

Categories: 

 

25. november 2021 17:27
Postmottak Arendal kommune
Hove LNF

TGK 

La Hove leve for oss som sliter med kropp og syke. 

La oss beholde Hove som den er. 

Hadde det ikke vært for Hove.  

Så hadde nok ikke jeg vært her den dag idag.  

Dype deprisjoner. Vond rygg og et kne som ikke tåler asfalt.Hove er en plass som er medisin 

for de fleste.  

La Hove være friluftsområde. 

Last ned Outlook for iOS 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2faka.ms%2fo0ukef&c=E,1,DMl9WX2gCMQ1g_NHoIToPSYk0cBwRUl1bNYzAbQbT5NWVPurvbEzJHKejy3nvRcR-WLLkurv6UkTDXlNJ1TriUTnhY-ampyfVEN6ZbpkX4VkpQpccvfKY89hy3DK&typo=1




From: Markus Stave <mark.sta@hotmail.com> 
Sent: 25. november 2021 21:03 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hove 
 
Categories: TGK 
 

Hei.  

Jeg ønsker at det skal bli LNF. 



From: sissel tornes <sissel.tornes@online.no> 
Sent: 25. november 2021 18:16 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknader til planforslaget - Del av Hoveodden 
 
Categories: TGK 
 
Jeg viser til kommunens planforslag som gjelder deler av Hoveodden, og vil i den anledning uttale 
meg som daglig bruker av rekreasjonsområdet Spornes og Hove. Jeg er en av dem som har et inderlig 
ønske om at stedet blir et LNF-område og innlemmet i Raet nasjonalpark. Dette området er unikt, og 
bør ikke utnyttes kommersielt slik det legges opp til i planforslaget. Naturen i området er sårbar, 
både til lands og i havet, jf. faginstanser som uttaler seg i saken, senest i Agderposten i dag ved 
Havforskningsinstituttet. De etterlyser egne sårbarhetsvurderinger for sjøområdene, og kan ikke se 
at hensynet til naturverdiene i sjø er vurdert helhetlig. Hele området er mye brukt til rekreasjon og 
glede for Arendals befolkning; både små og store og familier. Ikke ødelegg denne idyllen med 
kommersielle planer for aktiviteter på land og i sjøen, men ta vare på den fine og sårbare naturen for 
fremtidige generasjoner! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sissel Tornes 
Strømsbuveien 64C 
4836 Arendal 



From: Anna-Sofie Skårmo <anna-sofie.skaarmo@outlook.com> 
Sent: 26. november 2021 18:57 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden 
 
Categories: TGK 
 
Jeg håper at vi kan få beholde Hove slik det er der i dag, ble fint når alle vognene forsvant. Håper det 
nå blir 
bare natur med alt den har å by på for store og små. 
Mvh 
Anna-sofie Skårmo 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


From: Eva Stave <eva.stave@hotmail.com> 
Sent: 26. november 2021 12:19 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: [Mulig søppelpost] Hovesaken! 
 
Categories: EOR 
 

JEG ØNSKER AT HOVE SKAL BLI LNF 
 
Jeg ønsker at kommunen seier opp alle avtaler med Canvas Hove og Dyreparken. 
 
Der folk, dyreliv kan falle TIL RO, NYTE STILLHETEN og naturens gang gjennom års tidende. 
 
Hove er et unikt flott område, og det blir brukt av stor del av Arendals befolkning. Mange 
som bruker det også det rekreasjon. Det er så mykt underlag der, at det er beste plassen å gå 
når en sliter med rygg/nakke osv. Vet at mange foreninger også går turer der regelmessig, 
blant anna Kreftforeningen.  
 
FOLKESTIEN RUNDT HOVEODDEN/CAMPINGPLASSEN må ikke røres. Det er så flott å gå langs 
vannet der. Folk generert er ikke interessert å gå gjennom campingplassen på den grønne 
sonen de skal lage der. Folk vil gå langs vannet. 
 
Området er også så flott der, hvor skal det i hele tatt forandres? Lage nye veier  i området?  
Hvorfor skal det leies ut i 45 år? 
Hvorfor skal Dyreparken, et gedigent stor million bedrift drive camping på Hove? Skal de 
fortsette med avtalen som Canvas  fikk, og nesten ikke betale noe i leie? KOMMER DE TIL Å 
TENKE PÅ MILJØ? TENKE PÅ DEN FLOTTE NATUREN DER?  
 
Veien ut til Hove, tåler den all trafikken som det kommer til å bli? Hva med myke trafikanter 
som sykler opp til leiren på trening? 
Er som sagt mange som bruker Hove. Hvor mange flere kan område tåle? Med så mange 
hytter som det er lagt opp til, blir det plass til lokalbefolkningen? 
 I dag er det så mye snakk om miljø og natur, og så vil kommunen/ AP at det skal graves til 
vann og strøm til 125 hytter på Hove. Vil tro at det vil bli mange trær som vil bli berørt av det 
og bli ødelagt. Og ikke minst dyr/ fugler  som lever der 
HAR kommune tatt hensyn til sårbarhets analysen til Pir II ? 
 
Hva med parkeringen? I dag er det problemer med å få parkert der på sommers tid. Enda 
vanskeligere vil det bli å parkert der. 
Det kommer så mange mye byggefelt på Tromøya, så vi trenger det vi kan ha av natur. 
Friluftsliv, grønne områder og natur er kjempe viktig for helsa. Må ikke bli som Oslo at alt av 
strandsoner blir privatisert. FOLK TRENGER Å TREKKE SEG TIL FRIOMRÅDER. 
Hvorfor tar ikke AP hensyn til Serviuttene og avtale at Hove skal brukes til friområde til 
lokalbefolkningen? 
Generasjonen etter oss vil ikke kunne oppleve som det er nå. Hvis det blir camping der, vil 
det bli mye kjøpepress- LA DET VÆRE ET LAV TERSKEL OMRÅDE DER. GRATIS Å BRUKE OG 
VÆRE DER. 



 
 
HVIS DET SKULLE UHELDIGVIS BLI CAMPING DER: 
Redusere overnatting  plasser  fra 125 til lavere enn alternativ 1 b camping Ligh 
Ikke bygges hytter 
Ikke bygges kompakte enheter 
Parkering til gjestene må være inne i campingområdet 
Det må ikke være telt i grønne soner 
Toalett osv må ikke ligge i nærheten av Folkestien 
FOLKESTIEN som den er i dag, må ikke røres. 
Trenger ikke å bygge ny vei til campingen. Mer ødelegelse, av område 
Må ikke bli så mye arrangenter at en ikke kan gå turer der/ rundt selve odden. 
Det må ALDRI bli skilter at noe av området skal kun brukes til campingens gjester 
Det må være gratis å parkere for alle, også dagsturister 
 
 
 Hilsen en som bruker Hove omtrent daglig og gruer seg hvis det blir helårs drift der. 
Eva Stave 
Færvik 
 
 



Merknader til Offentlig ettersyn av Planforlag for del av Hoveodden 

Avsender: Jan Ove Stave, Ekornveien 7, 4818 FÆRVIK 

Dato: 26 november 2021 

 

Konklusjon: 

Jeg mener Hoveodden må bli NLF og innlemmet i Raet Nasjonalpark.  

 
Begrunnelser: 

 Forutsetningen for Arendal kommune: 

"Eier av eiendommen forplikter seg til å legge forholdene til rette slik at 

allmennhetens friluftsinteresser, naturvernhensyn og leirskole/friluftsinteresser 

ivaretas i henhold til stortingsproposisjon nr 1 1997-98." 
Dette må ligge til grunn i alle beslutninger vedrørende Hoveodden. Allmennhetens 
interesser må veie tyngst! 
Når man leser forslaget til reguleringsplan er det etter min oppfatning IKKE 
almennhetens interesser som veier tyngst. Her skal alt legges til rette for private 
investorer. Dvs at jeg mener Arendal kommune bryter selve forutsetningen for 
overtakelse av hele området. 
Så kan man sikkert finne jurister som mener både det ene og det andre ift avtalene, 
men i bunn og grunn er det sunn fornuft som må veie tyngst. Og den sunne fornuft er 
at reguleringsplanen legger ikke opp til allmenhetens interesse. 

 Viser også til sårbarhetsanalysen fra Pir II. Et veldig viktig dokument som det ser ut 
som det ikke er tatt hensyn til. 

 Det åpnes for 125 boenheter med vann/kloakk. Dette kan ikke sies å være «Camping 
light» som bestillingen var. Dette vil ødelegge mye av trærne som vokser på Hove. 
Trærne der er ekstra ødeleggende da røttene ligger høyt i den lette jorda. Se for øvrig 
bilde under som viser graving for 2 enheter: 

 
 
Så kan man jo forestille seg gravingen til 125 enheter. Jeg personlig grøsser ved 
tanken.  
 
 
 
 
 



Bildet under viser en illustrasjon for full utbygging ihht reguleringsplanen. Og så 
må man ikke glemme høyden, med tillatelse til 9 meter høyde. 

 
 Tiltak gjennomført uten tillatelse. Det er flere tiltak som er utført uten tillatelse. 

Graving av vann/kloakk, rampe til bruk for transport av seilutstyr, påbygg av 
eksisterende bygg, «presenningsbygg» for seilutstyr og utvidelse av 
bryggeanlegg. Dette viser at Canvas durer på uten omsyn til andre. Og så er det 
meget tvilsomt at de fleste tiltak ettergodkjennes av kommunen, samtidig som 
andre aktører får strenge beskjeder om å fjerne tiltak på kort varsel. Det ser ut 
som Canvas kan gjøre som de vil. Slik skal det ikke være! 

 Mye hemmelighold. Gjennom Agderposten og Geita har jeg lest mye om at mye 
dokumenter/avtaler er unntatt offentlighet. Dette er ikke bra i et åpent samfunn. 
Området Hoveodden er så viktig for befolkningen at det er opplagt at alle 
dokumenter/avtaler må være offentlige. Man bør foreta en ekstern gjennomgang for å 
vurdere hvordan hele prosessen er gjennomført.  
Hvordan fikk Canvas denne avtalen for 45 år til en latterlig billig penge? 
Og hvordan kan Arendal kommune ettergodkjenne omtrent alt av ulovlig oppførte 
tiltak? 

 Parkerings-problematikk. 125 boenheter krever mye parkeringsplass. Det blir 
også mye lastebiltransport ift å bringe varer inn. Dette blir meget belastende på et 
allerede sterkt belastet vegnett. Og det er også et spørsmål hvordan 
lokalbefolkningen skal få adgang til friområdet. Vi kan ikke komme dit at 
lokalbefolkningen blir presset vekk pga all aktivitet som planlegges. Og kan vi 
risikere at det blir parkeringsavgifter her? 

 Dyreparkens inntog. Så leser jeg i Agder posten/Geita at Canvas har som mål å 
selge seg ut og overlate området til Dyreparken. Dette er jo genialt av Dyreparken 
som da får et flott område til en utrolig billig pris i 45 år.  



Jeg frykter også at det blir enda større og mer arrangementer på Hove gjennom 
dette samarbeidet.  
Hvordan er dette mulig? 
Kan Canvas virkelig bare selge videre avtalene til hvem som helst? Når man har 
inngått en avtale på 45 år, har man ikke tatt høyde for eierskifter? Det virker jo 
utrolig ift en så lang avtale. Vi kan jo tydeligvis risikere at hvem som helst av 
aktører kommer inn her. 

 Jeg registerer at seilforeningen også har et mål om å gjøre Hoveodden om til et 
nasjonalt senter for seilsport. Dette kommer jo på toppen av Canvas/Dyreparken 
og vil forværre hele situasjonen. 

 Barnefamiler har brukt dette området til rekreasjon lenge. Det er fantastisk å se 
barn leke og grille pølser sammen med familien. Når mine barn var små var vi 
også ofte på Hove for å kose oss sammen med venner. 
Det som det nå legges opp til vil føre til et kjøpepress. Mye aktiviteter som er 
fristende for barn å ville være med på og fristelser til å kjøpe mat/drikke. Dette er 
uheldig og spesielt uheldig for barnefamilier med dårlig råd. Jeg er redd for at 
enkelte da ikke vil bruke området lenger. Både ift kjøpepresset og ift all aktivitet 
som vil komme.  

 Personlig trening ryggtrøbbel. Til slutt vil jeg bli litt personlig. Jeg har slitt med 
ryggtrøbbel noen ganger og senest nå i høst. Da har Hove vært et fantastisk sted 
for meg. Det som hjelper er å gå tur i mykt terreng. Og det er en fantastisk natur 
med trær og vann. Jeg møter alltid folk som er ute og går tur der, og omtrent alle 
hilser og virker veldig fornøyde. Det er mao et flott og gratis rekreasjonsområde 
for folk i alle aldre.  
Når man ser alle planer som er på gang, så er jeg fryktelig redd for at dette fine 
turområdet blir ødelagt.  
Jeg er også redd for at turløypene blir lagt om der ute for å gi enda mer plass til 
det kommersielle.  

 



                                                                                                                                           Arendal 27/11-2021 

Del av Hoveodden  - Høringsvar 1l  reguleringsplanen. 
Bosa2 i Arendal og ivrig bruker Hoveodden :l turer, bading/strandbesøk og fuglekikking så har jeg 
følgende innsigelser :l den foreslå2e reguleringsplanen.  

Det er allerede i dag stor menneskelig ak:vitet på Hoveodden.  

Denne ak:viteten vil øke veldig mye mer hvis denne reguleringsplanen bli gjeldende og Canvas får 
anledning :l å gjøre området om :l en stor turistdes:nasjon med mange gjester og stor vannsport 
ak:vitet i Hovekilen.  Det vil være veldig ødeleggende for fuglelivet, dyrelivet og naturen i området.  

Det forslaget som nå er ute :l høring er mye større og ødeleggende enn alterna:v 1b Camping Light i 
konsekvensanalysen (som skulle være utgangspunkt for planen) og er nå nærmest iden:sk med 
alterna:v 1a Full Camping.   

Som eksempel vil man nå :llate 125 hy2er + telt i :llegg. I alterna:v 1a var det 128 hy2er + 47 telt, 
mens det i alterna:v 1b var bare 87 hy2er og 38 telt. 

I forslaget nå vil man :llate graving av vann og kloakk :l områdene markert B, noe som :lsvarer 
alterna:v 1a Full Camping. Derimot så vil man i alterna:v 1b Camping Light ikke :llate graving i 
områdene B5, B6 og deler av B4. 

Det blir derfor helt feil og veldig misvisende når man gir det utsendte planforslaget samme karakter i 
sårbarhetsanalysen og konsekvensanalysen som alterna:v 1b Naturcamp. Det utsendte planforslaget 
burde på de fleste områdene få2 samme karakter som alterna:v 1a Full Camping noe som vil gi2 
følgende verdier i konsekvensanalysen.  

I områdene som det nå :llates graving av vann og kloakk :l 125 hy2er/kompaktenheter er det mer 
enn 500 store furutrær. 

Så langt jeg kan se har ikke konsekvensutredningen omfa2et at det skal graves for vann/kloakk :l 125 
hy2er/kompaktenheter og det er ikke ta2 noen vurdering av mulige skader på furutrærne og risikoen 

Fag Planutkast 1l høring 
    :lsvarer nærmest 
Alt 1a Full Camping 

Alt 3 LNF – Natur og 
friluCsliv

Landskap Middels nega:v konsekvens Stor posi:v konsekvens

Naturmangfold, herunder 
geologi Noe nega:v konsekvens Posi:v konsekvens

FriluZsliv Noe nega:v konsekvens Posi:v konsekvens

Kulturmiljø og kulturminne Noe nega:v konsekvens Stor posi:v konsekvens

Samlet vurdering Noe nega1v konsekvens Stor posi1v konsekvens



for at ødelagte rø2er kan føre :l at disse blåser overende på campingplassen og forårsaker skade på 
mennesker, dyr, hy2er og telt. 

I plandokumentasjonen som er sendt ut på høring er det ikke med noen dokumentasjon som viser 
hvordan campingområdet kan se ut hvis campingområdet bygges i henhold :l reguleringsplanen. Det 
må lages mye bedre detaljinformasjon (3d tegninger/videoer) før man vedtar planen. 

Nedenfor er noen bilder som viser hva som kan :llates av utbygging på campingområdet hvis den 
utsendte reguleringsplanen blir vedta2. 

 

Fig 1. Viser hva som kan :llates bygd hvis den utsendte reguleringsplanen vedtas. 



 

Fig 2 som viser furutrærne på campingområdet 

 

Fig. 3 som viser hvile grøZer som kan :llates  



C 

Fig 4. Viser graving som ble gjort :l 2 yurter med lite dype grøZer. Med graving :l fros]ri dybde ville 
gravingen bli2 enda mye mer ødeleggende 

Som bildet viser vil campingområdet kan komme :l å fremstå som en liten hy2eby noe som ikke 
passer inn i Raet nasjonalpark. 

Naturen i campingområdet vil bli veldig ødelagt med en slik massiv utbygging med hy2er :lkoplet 
vann og kloakk. Mange av de mer enn 500 furutrærne i området vil må2e hogges ned eller få store 
skader.   

Disse inngrepene er også irreversible og det vil også bli umulig å inkludere campingområdet i Raet 
Nasjonalpark hvis man senere ønsker det.  

Det er ingen høydebegrensning i det utsendte planforslaget slik at Plan- og bygningslovens grenser 
for høyde blir gjeldene. Det er 8 meter gesimshøyde og 9 meters mønehøyde. Ved å :llate telt på 
påler så vil disse kunne plasseres høyt for å få sjøutsikt. 

Canvas har også leid stranden og ved å :llate at Canvas få bebygge området beskrevet i 
planbeskrivelsen og dermed få etablere en stor turistdes:nasjon for sjønære ak:vitetsturisme vil få 
følgende store nega:ve konsekvenser 

a. Stor helårs ak:vitet i Hovekilen med seilbre2, SUP, kano og undervannsscooter vil være veldig 
ødeleggende for fuglelivet, fisken, ålegresset og naturen i Hovekilen . Det er klart beskrevet i 
sårbarhetsanalysen.  



b. Canvas sine organiserte ak:viteter og utleie av utstyr vil helt naturlig legge beslag på mye av 
stranden. De2e vil fortrenge Arendals befolkning fra å beny2e stranden :l bading o.l som 
man har gjort :dligere.   

Siden Canvas leier stranden i 45 år kan det i frem:den komme :l å skje i at stranda blir 
oppfa2et som den private Dyreparkstranda. 

c. Ved at parkeringsplassen (100 plasser) nå også skal beny2es av campinggjestene (125 hy2er 
+ telt etc) så vil den være fullt belagt av campingjestene og det er ingen plass :l Arendals 
befolkning som vil på dagsbesøk :l stranden og området rundt noe som har vært mulig fram 
:l nå. 

1. Antall permanente overnabngssteder må reduseres vesentlig fra 125 og være lavere enn 
alterna:v 1B Camping Light i konsekvensanalysen som hadde maksimum 67 permanente 
overnabngsteder.  

2. Canvas sine store planer om en stor turistdes:nasjon for sjønære ak:viteter hele året 
igjennom vil føre :l stor skade for fuglelivet i Hovekilen.   

Både Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening understreker hvor skadelig økt 
ak:vitet vil være for fuglelivet 

Det er mest kri:sk vår og høst. I reguleringsplanen er det ikke noen restriksjoner som kan 
redusere slik skadelig ak:vitet i disse vik:ge periodene. 

Det må være forbudt å drive sjønære ak:viteter og utleie av vannsport utstyr i de sårbare 
:dsperiodene. 

Det er ingen tvil om at campingområdet med campingvognene og den type gjester var mye 
bedre for naturen, fuglelivet og dyrelivet enn den bruken som Canvas vil drive. 

3. Det må ikke :llates å bygge hy2er 

4. Det må ikke :llates å bygge kompakte enheter 

5. Det må ikke :llates å grave for vann/kloakk i sone A og B 

6. Det kan :llates bygg for toale2 og bevertning, men det må ligge li2 bort fra folkes:en. 

7. Denne grønne sonen må være uten telt 

8. Det må etableres en egen parkeringsplass for campingplassen sine gjester. Den eksisterende 
parkeringsplassen må være reservert for de som besøker stranden/området på dagsbesøk. 



I sommer var hele parkeringsplassen full på varme/fine dager. Hvis alle campinggjestene (125 
hy2er + telt etc) skal parkere der så er plassen full og det er ingen plass :l Arendals 
befolkning som vil på dagsbesøk- 

E2er hva jeg har forstå2 var det fylket som betalte opparbeidelse av parkeringsplassen for 
Arendals befolkning. Det går ikke an at de2e nå skal bli en parkeringsplass for Canvas sine 
gjester og Arendals befolkning blir fortrengt fra å beny2e området.  

9. I reguleringsplanen må det inn bestemmelser som hindrer lang:ds utleie.» 

Reguleringsplanen kan føre :l priva:sering av hy2ene i campingen. 

Reguleringsplanen :llater oppsebng av hy2er for utleie. Det er imidler:d ingen regulering av 
hvor lenge en hy2e kan leies ut og med 45 års avtale vil Canvas kunne foreta lang:dsutleie i 
inn:l 45 år. Da er man neste :lbake :l Canvas opprinnelige ønske om å selge hy2er :l private.  

Jeg mener at med alle disse nega1ve konsekvensene som denne foreslåGe reguleringsplanen 
medfører sammenlignet LNF så må området reguleres 1l LNF.  

Det er også mange usikkerhetsmomenter med en slik utbygging og «føre var» prinsippet bør følges 
når det er stor usikkerhet 1l stede og en reversering av skader på fugleliv, natur og utbyggingen 
ikke er mulig.  

Jeg mener at campingområdet må reguleres 1l LNF 

Vennlig hilsen 

Else Lunden Mørland 

Tromøy  

90668906 



From: Harald Mørland <harald.morland@me.com> 
Sent: 28. november 2021 20:04 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av Hoveodden - Høringssvar til reguleringsplanen. 
 
Categories: TGK 
 
Jeg er bosatt på Tromøy, og bruker Hoveodden så godt som daglig gjennom hele året til turgåing og 
andre aktiviteter. 
 
Området er unikt på så utrolig mange vis, og det er derfor min simple plikt å gjøre mitt til at 
Hoveodden også i fremtiden forblir unikt. 
 
Den eneste måten å oppnå dette på er at campingområdet reguleres til LNF. 
 
Mvh 
Harald Mørland 
4818 Fæevik 
Tel. 48141036 
 
Sendt fra min iPad 



From: Werner Fredriksen <JohFredriksen@hotmail.com> 
Sent: 28. november 2021 11:37 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hove, høringsrunde 
 
Categories: EOR 
 
Hove representerer, så til de grader, et helt unikt friluftsområde som flittig brukes av folk i alle aldre, 
til alle tider og med ulik helse. Den rekreasjon som folk opplever ved å ferdes her, kan ikke betales i 
penger. Ikke minst har dette vist seg gjeldende under landets koronautfordringer. 
Den frihetsfølelse en opplever her ute alene, eller sammen med nære og kjente, er en gavepakke fra 
naturen som mange utenfor Arendal gjerne skulle hatt i egne omgivelser. Selv treffer jeg ofte folk fra 
både Lillesand og Kristiansand der. 
Den utrygghet som riften om området,  fra private aktører har skapt, har gjort mange, både lokale- 
og utenforstående, fortvilte.  
Det eneste rette er derfor å etablere området som et LNF-område og sikre dette unike området for 
fri ferdsel, og dermed også videreføre de verdier for våre etterkommere. 
Ser også Hoveområdet som en naturlig forlengelse av Raet Nasjonalpark, der ute henger alt i hop-
større er det ikke! 
Å la dette området falle på private hender, vil utvilsomt skape en uopprettelig mistillit til våre politisk 
folkevalgte. 
 
Mvh Werner J. Fredriksen 
 



 

 

                                       

Del av Hoveodden  - Høringsvar til  reguleringsplanen. 

Ønsker LNF. 

Som bosatt i  Arendal og ivrig bruker av Hoveområdet til turer både på land og vann har jeg følgende 

kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag en for stor menneskelig aktivitet på Hoveodden. En regulering til 

campingområde og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre området til en stor 

turistdestinasjon for sjønære aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen 

i Hovekilen og området rundt. 

Det må ikke drives utleie av seilbrett og andre hurtiggående seilfarkoster. Det er alt vesentlig 5 knop 

fartsbegrensning i Hovekilen og det føles svært utrygt å ferdes der i småbåt med disse raske 

farkostene som stadig overgår fartsgrensen og har svært ustabil ferd. Det er mange nok av den type 

farkoster i Hovekilen allerede. 

Den påtenkte utgraving  og planlagte utbygging av ulike boenheter av området anser jeg som direkte 

tragisk. Ubotelig skade på den vakre naturen VÅR  vil være et sikkert resultat dersom den foreslåtte 

reguleringsplan blir vedtatt.  

Jeg ber våre valgte representanter i bystyret tenke seg grundig om før de eventuelt går inn for å 

rasere  VÅRT vakre rekreasjonsparadis.  

Jeg mener derfor at campingområdet må reguleres til LNF. 

 

Vennlig hilsen 

 

Jorunn  

Kalseth  

Jørgensen 

4844 Arendal 

99329700 

 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/del-av-

hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter; 

 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/del-av-hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/del-av-hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter


From: Øyvor Lauvhaug <oyvorlauvhaug@hotmail.com> 
Sent: 29. november 2021 08:37 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hove- høringsrunde 
 
Categories: TLW 
 

Hove representerer, så til de grader, et helt unikt friluftsområde som flittig brukes av folk i 

alle aldre, til alle tider og med ulik helse. Den rekreasjon som folk opplever ved å ferdes her, 

kan ikke betales i penger. Ikke minst har dette vist seg gjeldende under landets 

koronautfordringer. 

Den frihetsfølelse en opplever her ute alene, eller sammen med nære og kjente, er en 

gavepakke fra naturen som mange utenfor Arendal gjerne skulle hatt i egne omgivelser. Selv 

treffer jeg ofte folk fra både Lillesand og Kristiansand der. 

Den utrygghet som riften om området,  fra private aktører har skapt, har gjort mange, både 

lokale- og utenforstående, fortvilte. 

Det eneste rette er derfor å etablere området som et LNF-område og sikre dette unike området 

for fri ferdsel, og dermed også videreføre de verdier for våre etterkommere. 

Ser også Hoveområdet som en naturlig forlengelse av Raet Nasjonalpark, der ute henger alt i 

hop-større er det ikke! 

Å la dette området falle på private hender, vil utvilsomt skape en uopprettelig mistillit til våre 

politisk folkevalgte 

 

Sendt fra min iPhone 



From: Frøydis Norma Tetlie <normatetlie@gmail.com> 
Sent: 30. november 2021 12:59 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringsutspill til reguleringsplan for del av Hoveodden. 
 
Categories: TLW 
 

1. Primært ønsker jeg Hoveodden som endel av Raet Nasjonalpark.  

2. Som nest beste løsning ønsker jeg Hoveodden som landbruks-, natur-og friluftsområde, 

med mest mulig tilbakeføring og bevaring av naturmangfoldet. 

 

Undertegnede bor i Arendal kommune og bruker Hoveodden som turområde. 

 

Mvh Frøydis Tetlie  



From: per norstrøm <kulturper@hotmail.com> 
Sent: 30. november 2021 14:40 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringsuttalelse: Forslag til reguleringsplan – del av Hoveodden.   
 
Categories: JB 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 

Til  

Arendal kommune 

 

Høringsuttalelse: Forslag til reguleringsplan – del av Hoveodden. 

 

Det vises til utkast til «reguleringsplan fordel av Hoveodden», som er ute 

til høring med høringsfrist 10.12.21. 

 

Vi er bosatt på Tromøy og er aktive brukere av nasjonalparken på Hove 

med alle sine flotte turstier og naturopplevelser. Vi bruker området både 

sommer og vinter og gleder oss over den aktive bruken området har av 

store og små med ulike funksjonsnivå. 

Hovekilen er blant de båt - tetteste områdene i Arendal i sesongen for oss 

som bor her og for tilreisende. Båtene ligger tett i tett og er et eldorado for 

bading og vannaktiviteter i dag.  

Arendal er svært heldige som har slike friluftsområder i tilby sine 

innbyggere, en kvalitet som store deler av Arendalittene fritt kan benytte. 

En fantastisk folkehelsearena hele året. 

 

Reguleringsplanforslaget, som nå ligger ute til høring, vil forringe området 

på en måte, som ingen Arendalitter og tilreisende vil være tjent med: 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 Bruken av området vil bli betydelig utvidet i forhold til i dag, Dette 

vil ikke være bærekraftig for Hovenaturen, verken på land eller i 

sjøen. 

 Det legges opp til en betydelig utbygging på inntil 125 bygde 

enheter, en hytteby på inntil 40 m2 pr enhet. Dette vil kreve 

omfattende infrastruktur og voldsomme inngrep i den sårbare naturen 

på Hove. 

 Det legges opp til å bygge ny veg inn i området. Formålet med denne 

vegen legger vi til grunn er for å få på plass trase for vann og avløp 

til blant annet de inntil 125 enhetene. 

 Utbyggingen planen legger opp til vil garantert føre til at store deler 

av skogen må fjernes. Dette er ikke forenlig med naturinteressene i 

området slik vi ser det. 

 Det legges opp til betydelig vannaktivitet i regi av driftselskapet, 

som vil føre til økt belastning på sjø og de sjønære områdene. Her er 

det fullt nok fra før i sommersesongen. 

 Vi forstår det slik at driverne på denne delen av Hove, i dag Canvas 

Hove, legger opp til utstrakt kommersiell drift, som vil bidra til at 

ikke alle kan ha glede av området, slik det er i dag. 

 Det er flere eksempler på at man med gode intensjoner fra 

kommunen legger ut områder til næringsutvikling, som planutkastet 

legger opp til på Hoveodden. Erfaringer fra andre steder har vært at 

økonomien i prosjektene har vært svak, For å unngå konkurs, har 

man så valgt å selge ut enhetene til private med rett til tilbakeleie. På 

denne måten kan Hoveodden bli en hytteby eid av private. Da vil 

denne delen av Hove bli privatisert. 

 For oss ser det ut som reguleringsplanforslaget som ligger ute til 

høring er laget tett opp til Canvas Hove/Dyreparken sine planer. 

Allmenhetens interesser virker svært lite vektlagt i planarbeidet.  

 Canvas Hove og Dyreparken sine prosjektideer er fine de, men Hove 

er ikke riktig plass for denne typen aktiviteter.. 

 

1.Med bakgrunn i dette er det vårt syn at området som omfattes av 

reguleringsplanforslaget i sin helhet reguleres til LNF område. Dette vil 

sikre allmenheten tilgang til Hoveodden, landsdelens viktigste 

friluftsområde også fremover. 

2. Eventuell camping bør begrenses til telt og mobile løsninger som man 

bringer med seg når man kommer og tar med seg igjen når man drar, Disse 



trenger ikke oppkobling til verken vann eller avløp. Det vil være lurt å 

etablere tidsbegrensning på overnattingene, for å unngå at noen etablerer 

seg for hele sesongen. 

3.Sjø-aktivitet bør skje i regi av Arendal Seilforening, som i dag har 

virksomhet i området og er en viktig forening i Arendal. Dette vil kunne 

styrke klubbens ressurssituasjon. 

 

 

Med Vennlig hilsen 

 

Gerd Marie og Per Norstrøm 

Revesandveien 257, Færvik 

tlf.95723377 

 



From: Linda Bleika <linda.bleik49@gmail.com> 
Sent: 30. november 2021 16:49 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hove 
 
Categories: SEBJ 
 

Bevar Hove med sine unike , fine rekreasjonsområder. Godt å komme hit for både 2 - og 

4beinte.  



From: Tonje Maria Songedal <tonjemariasongedal@outlook.com> 
Sent: 30. november 2021 14:11 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringssvar Hoveodden 
 
Categories: JB 
 

Både heftelsene ved eiendommen og sårbarhetsanalysen tilsier full 

fredning av Hoveodden. 
 

Hove er unikt på flere områder. Det er fortsatt synlige gravplasser 

helt tilbake fra bronsealderen. Hele området er praktisk talt spekket 

med krigshistoriske minner. I tillegg er Hoveodden helt særegent 

når det kommer til geologi, fordi det er et av få steder der spor etter 

siste istid og den påfølgende landreisningen, kan sees med det blotte 

øye. Vegetasjonen i området er sårbar fordi jordlaget er skrint og 

grunt. Trær bruker svært lang tid på å vokse. Røttene strekker seg 

også utover istedenfor ned i bakken, noe som betyr at trærne som 

skjermer Hoveodden for både vær, vind og erosjon er svært utsatt 

om det graves i grunnen. Forsvinner trærne, tar det svært lang tid før 

nye trær gror til på ny. I mellomtiden vil området bli utsatt for 

erosjon. Klimaendringene vil også forsterke eventuell erosjon, som 

igjen kan føre til at ny vegetasjon ikke klarer å etablere seg. I verste 

fall kan videre "utvikling" på Hoveodden bli en avvikling av 

Hoveodden. Det finnes også svært sjeldne forekomster av rødlistede 

plantearter i området. Videre kommer vi til at Hoveområdet er 

hekkeområde for fugl. Flere av fugleartene er også rødlistet som 

betyr utrydningstruet.  
 

I sårbarhetsanalysen står det til og med at badeaktiviteter kan 

forstyrre hekkende fugl. Hva skjer da når området blir proppet med 

mennesker som skal bedrive ulike organiserte vannaktiviteter?  
 

Under vannflaten finnes også et unikt dyre- og planteliv. Der den 

omdiskuterte flytebrygga er plassert finnes ålegrasenger. 

Ålegrasenger blir omtalt som "tredimensjonale miljøer" som er 

viktige yngle- og beiteplasser for fisk og fugl. I tillegg til å være fisk 

og fugls nødvendige habitat, sørger ålegrasengene for å forhindre 

vandring av sandbunden, som er en form for erosjon under vann.  



 

Skal vi virkelig ødelegge fantastiske Hoveodden for at noen få skal 

tjene penger?  
 

"Naturopplevelser betaler regninger" har noen sagt. Et viktig poeng 

i den sammenhengen, er at naturopplevelser kan sørge for at 

"regningene" ikke blir fullt så store!  

Om de som til syvende og sist skal avgjøre reguleringsplanen for 

Hoveodden er så gale og uvitende at de stemmer for videre utvikling 

på Hoveodden, så risikerer de og sette sitt navn på et prosjekt som 

både på kort og lang sikt ødelegger noe svært verdifullt. En 

ødeleggelse som desverre vil være uopprettelig. 

Reguler Hoveodden til NLF. 

Prosjektet "Canvas Hove" er helt topp, men Hoveodden er helt feil 

sted. I tillegg har de lokale entrepenørene allerede solgt seg ut av 

prosjektet ved å inngå en opsjonsavtale med Bragansa. Skal Arendal 

Kommune/HDU la Canvas-duoen tjene store penger på å overlate 

friområdet på Hoveodden til utenlandsk storkapital?  

Les Sårbarhetsanalysen fra 2019 og ta for en gangs skyld en 

fremtidsrettet avgjørelse i denne saken.  
 

Tonje Maria Songedal  
 

Få Outlook for Android 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2faka.ms%2fAAb9ysg&c=E,1,S_oHYajn6FTuYiTwR0o5BPeWXd06uyZy7xM_RqB9Bnqkn-5AuYbLqAbNMXS9hgxWMPq4j-nuUPXAokZWaF3wRnKpYv8xZpeEOClweObcag,,&typo=1


From: guttorm lynghaug <lyng.haug@hotmail.com> 
Sent: 1. desember 2021 23:09 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: planident :09062019-11 
 
Categories: AH 
 
Regulerings plan del av hovodden. 
 
Jeg ønsker at Foreslåtte regulerings plan ikke Godkjennes i den form den foreligger. 
Ved å Tillate utbygginger i så stor skala vil området Forringes for overskuelig framtid. 
Hvis det ikke er mulig å planlegge for drift i mindre skala , Må Arendal bystyre heller vurdere om  
Området skal tilbakeføres som fri område. 
Utvidelse av driften med mulighet for videresalg ,og utvidelse av aksje kapitalen er også en trussel 
mot kommunens mulighet for å bestemme over området i framtiden, Dette må ikke skje. 
 
Jeg  Anmoder på det sterkeste at forslaget til reguleringsplan skrinlegges i nåværende form. 
 
Mvh G.lynghaug 
 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


From: Sigfrid Våtevik <sigfridv@hotmail.no> 
Sent: 1. desember 2021 18:26 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknader til Del Av Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
Merknader til reguleringsplan på høring: 
Hoveodden bør bevares som en del av nasjonalparken, uten kommersiell virksomhet. Tilbakeføring til 
naturområde ønskes og anbefales.  
Mvh Sigfrid Våtevik 
Arendal 
 
Sendt fra min iPhone 



From: karlfredrix@gmail.com 
Sent: 2. desember 2021 22:27 
To: Postmottak Arendal kommune 
Cc: debatt@agderposten.no; Øystein; Linebuer@online.no; 'Elin Lien'; 

karlfredrix@gmail.com 
Subject: Reguleringsplan for del av Hovedodden - høringsuttalelse  
Attachments: Forslag til reguleringsplan for del av Hoveodden.docx 
 
Categories: TGK 
 
Til Arendal kommune v avd. plan, bygg og eiendom.  
 
Undertegnede oversender vedlagt en felles uttalelse til «Forslag til reguleringsplan for del av 
Hoveodden».  
Uttalelsen sendes også Agderposten og håper redaksjonen finner den verd å publisere.  
 
Med hilsen 
Elin Lien, Karl Sigurd Fredriksen, Tromøy kirkevei 203  
Line Buer, Øystein Fredriksen, Tromøy kirkevei 205  

 

 

 



Forslag til reguleringsplan for del av Hoveodden – privat høringsuttalelse 

Typisk for uttalelser ved høring av arealplaner er bemerkninger og kritikk. «Hovesaken» er så visst ikke noe 

unntak! Nettopp derfor er det viktig for oss å få fram at denne planen er viktig og god for Arendal og Tromøya.  

De fleste av oss er oppvokst i nærområdet, med røtter i landbruket. Og vi har bodd på Sandum i lang tid. 

Områdets særegne geologi, landskap og lokalhistorie har fascinert oss hele tiden. Andre skriver og snakker mye 

om naturen her, men en bedre betegnelse er kulturlandskap, selv om det er gjengrodd. Vi synes derfor det er 

flott at nasjonalparkstyret endelig er i gang med delvis restaurering. Tidligere fylkesmenn i Aust-Agder hindret 

slike tiltak. De holdt alt for lenge fast ved en internasjonal misforståelse om bakgrunnen for skogvernet fra 1914, 

langs sjøen fra Hovedodden til Brekka. Vitenskapelig forståelse og verdsetting av utmarksbeitingens betydning for 

åpne landskap slo gjennom i Sverige omkring 1960-70 og langt senere i Agder.  

Derfor er det også flott at Hoves venner rydder og tynner i de store skogene på Hoveodden, helt i tråd med 

tidligere skogsdrift (Skogen fikk vokse fordi det store felles utmarksbeitet på «Utsida» ikke omfattet Hove gård 

som hadde vært statseiendom). Selvsagt innser vi at all foredling kan gi oss mer besøk og trafikk. Men også dette 

har lange tradisjoner: for nærmere 100 år siden ble det mellom Sandum og Bjelland drevet tre store pensjonater 

og mange flyttet i bryggerhuset og leide ut resten av huset til sommergjester. Beiting og hogst ga et vidstrakt og 

vakkert, åpent landskap ved havet - et yndet postkortmotiv. Hove-fotos fra tidlig på 1900 – tallet viser betydelig 

restaurantdrift i åpent kulturlandskap med kuer beitende mellom planområdet og dagens brygge (nå i nasjonal-

parken). Badeturer til Hove med Pelle er kjære barndomsminner. Kvaliteten på badestranda var da langt bedre, 

vannet var dypere og stranda var bredere på land (se foto). Nasjonalparkstyret har åpnet for restaureringstiltak 

på stranda. Det er utmerket, for Arendals klart viktigste badestrand trenger et solid løft. Mht. vern av sjø- og 

fugleliv i nasjonalparken forutsetter vi at motorisert og annen uheldig adferd kan begrenses uavhengig av 

reguleringsplanen.    

Som beboere ved Sandumkilen har vi ulemper med trafikkstøy, men planens overnattingstilbud bidrar neppe til 

at det blir mer enn før. Og dersom et alternativ med «LNF-formål» mot formodning skulle la seg forvalte på en 

vellykket måte, vil dette i så fall kunne gi mer trafikk enn foreslått plan. Tellinger for året 2020 viser at på stien 

ytterst på Hoveodden passerte 600 personer i gjennomsnitt daglig – hele året! På Sandum merker vi trafikken 

godt og at den er konsentrert til helgene. Det viser at Arendal og omegns lokalbefolkning er de klart dominerende 

turgjengerne på Hove. Men vi kjenner også til 300-500 overnattende på Hove Leirsenter gjennom hele 

sommersesongen. At det nå planlegges 125 overnattingsenheter (pluss medbrakte telt) på «Hove camping» gir 

neppe mer trafikk enn med tidligere campingdrift, fordi:   

Arealet avsatt til overnatting blir mye mindre enn det har vært på over 50 år og tilgjengeligheten for turgjengere 

og badegjester øker betraktelig. Hytter og telt legges i stor avstand til både badestranda i nord og folkestien i sør. 

Campingen dominerte i en årrekke et mye større område og på en langt mindre estetisk måte enn foreslått plan. 

Normalt var det 150 «fastgrodde» campingvogner og 40 variable plasser for vogner og bobiler, sammen med de 

21 hyttene som fortsatt står. Pluss teltgjester. Dessuten hadde Hove leirsenter for noen år siden fem utleiehytter 

fra luftforsvarets tid. Disse privatiserte de beste strendene helt fra indre/østre del av campingområdet og videre 

inn til Strandstua hele sommeren. Ingen klaget! Takk til fylkesmannen som fikk dem revet! Nå reguleres et friareal 

i en åpen, 50-60 meter bred korridor tvers gjennom planområdet fra badestranda i nordvest og ut til havet i 

sørøst. Adkomstveien langs stranda til restauranten fjernes, en veldig bra løsning! Denne planen prioriterer i høy 

grad Arendals befolkning! 

Det nye overnattingstilbudet vil være åpent for alle, med godt utvalg fra lav til høy prisklasse. Har folk råd til en 

uke i «syden», har de råd til en uke på Hove (og klodens klima spares for flyreiser). Dessuten blir det god plass til 

medbrakt telt. Arendal ligger endelig an til å få et unikt og tidsmessig ferie- og fritidstilbud, både for oss selv og 

for tilreisende, med hell får vi åpen restaurant det meste av året. Uten å belaste kommunen blir det orden på 

drift av parkering, servering, renovasjon og toaletter - forhåpentlig også et spleiselag til stell av badestrendene (i 

nasjonalparken). Tilstrømningen til Hove vil ikke stoppe og vi har liten tro på noen god drift dersom «del av Hove» 

blir regulert til LNF. Det er ikke vanskelig å spå at i kampen om trange kommunebudsjetter ville Hove blitt en 

taper. Langsiktige investorer og profesjonelle drivere legger nå til rette for stabil drift med naturtilpasset 



overnatting og høyst tiltrengte, sunne motorfri aktiviteter i friluft, til dels på fastlandet, for oppvoksende 

generasjoner.  

Et spørsmål: Antall overnattingsenheter virker stort i forhold til disponibelt areal, kan tallet begrenses? 40 m2 pr 

enhet synes også i overkant stort.   

 
I tilknytning til denne utmerkede planen ønsker vi at kommunen som en av flere ansvarlige, er positiv til at 

badestranda (bildet) foredles i 500 meters lengde og senere pleies jevnlig. Ettermiddagssol og naturgitte forhold 

ellers, gir enestående muligheter. Tidligere inngrep langs stranda utenfor campingområdet med erosjonssikring, 

geologisk fremmede jordarter og fremmede planter (siv/takrør mm.) må fjernes. Det samme gjelder stein som 

ligger strødd utover strendene fra brygger foran de tidligere hyttene. Fortidens brede sandstrand kan tilbakeføres 

ved mere pumping eller graving. (Livet i sanden tåler dette!). Til slutt forventer vi at kommunen bidrar til å 

framskynde gang/sykkelvei fra Sandum mot Hove, og at det innføres 40-sone gjennom Sandum.  

Elin Lien, Karl Sigurd Fredriksen, Line Buer, Øystein Fredriksen, Sandum, Tromøy 

 

 

Hovedstranda på Hove 1934. Merk: dypere vann enn i dag, bred sandstrand, ung og kortvokst skog.   

 



From: oddvar mykland <oddvarmykland@yahoo.com> 
Sent: 2. desember 2021 22:27 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringsuttalelse for del av Hoveodden  
 
Categories: TGK 
 

Jeg ber om at biologisk mangfold vurderes i planene fult ut . Jeg anmoder om lnf . Og at 

strand vann og sjøfugler taes med i utredningen. Jeg ber også at eventuelt liv og vekster som 

lever på og rundt trær sees meget nøye på . Og utredes fulstendig før noe gjøres på området. 

Hove har ett veldig skjørt tilstedeværelse nå . Etter mye bruk over tid og bør utredes om vern 

er en vei å gå . Dere kan også se min tiligere høringsuttalelse i sammenheng med denne. Ber 

dere legge med opptak av møte på biblioteket 2 des fra kl 7 angående miljøet på Hoveodden. 

Som en del av denne høringsuttalelse. Ligger på folkets Hove på YouTube.  

 

Mvh oddvar mykland  

Sendt fra Yahoo Mail på Android 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fgo.onelink.me%2f107872968%3fpid%3dInProduct%26c%3dGlobal_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers%26af_wl%3dym%26af_sub1%3dInternal%26af_sub2%3dGlobal_YGrowth%26af_sub3%3dEmailSignature&c=E,1,V6eVxJEOYN3DzXp9briWoS1jTXKPVcX7JTsgAR6pB_VpR1wj6MBVtmVWR3pvj38Ug6O6Q7E5M4u_oY8jwVUK8W3I1P97JeIBf6UHTooEk-zUPaqewFuaLnU6Cdg,&typo=1


From: 4793283591@mms.telia.no 
Sent: 2. desember 2021 09:49 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: [Mulig søppelpost] MMS 
 
Categories: AH 
 

  

 
 

Hilsen Marie Våtevik 
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«Camping light», Hove       02.12.2021 

Høringsuttalelse 

 

Arendal kommune. 

Kommunen ber om innbyggernes mening før eventuell justering og endelig vedtak. 

Kommunens grunnlag.  

Konsekvensutredninger. Kommunen har vedtatt at Hoveodden kan nyttes til campingområde og har 

vedtatt alternativ 1b, «Camping light». Det planlegges bla. 125 overnattingssteder - mange med 

innlagt vann og avløp - samt et stort antall telt i ulike utgaver. Til sammen er det anslått at 280 

personer kan huses der. For dette alternativet, som for de øvrige, er det utarbeidet omfattende 

analyser som viser hvilke følger utbyggingen antas å ville få for forhold som landskap, friluftsliv, 

kulturminner osv. At disse analysene i stor grad må bygge på skjønn, er vi klar over. Denne 

usikkerheten må derfor tas med når planen vurderes. Overbelastning av land og sjø kan lede til et 

vippepunkt der utviklingen raskt går nedforbakke – se bare på hva som skjer i Oslofjorden. På Hove 

er nok landområdene mest utsatte. Til tross for stor usikkerhet betegnes «Camping light» som et 

«moderat» inngrep. 

Sammenlikning av ulike alternativer. Et forhold som fort kan drukne i alle utredningene, er at 

alternativ 0, den tilstanden som forelå før campingen ble ryddet våren 2019, er lagt til grunn som 

referanse. Det vil si at andre alternativer sammenlignes opp mot dette alternativ, 0. På den tiden 

fantes det, slik det (optimistisk?) opplyses, rundt 280 overnattingsenheter som anslagsvis kunne huse 

nær 800 personer i det aktuelle området. Campingområdet fremsto da, slik jeg opplevde det, som 

privatisert - nedbygd som det var av campingvogner, plattinger, spikertelt osv. Jeg fant det derfor lite 

fristende å gå inn i campingområdet.  

Området omgis på alle kanter av Raet nasjonalpark. En slik park skal ha særskilt vern der menneskelig 

aktivitet begrenses og holdes under kontroll. Det som skjer i campingområdet, vil i svært stor grad 

påvirke det omkransende nasjonalparkområdet. Det selvfølgelige ville derfor ha vært at forholdene 

slik de forutsettes å fremstå i en veldrevet nasjonalpark, ble lagt til grunn ved sammenligninger, altså 

som alternativ 0.  

Siden det vedtatte alternativ «Camping light» sammenlignes med «gamle-campingen», fremstår 

forslaget som en mild bris. Hadde «Camping light» vært målt mot nasjonalpark-verdier, ville forslaget 

gitt inntrykk av svært omfattende, alvorlige inngrep der betegnelsen «moderat» ville fremstå som en 

dårlig spøk. Jeg spør meg derfor om hvilken verdi konsekvensutredningene med alle sine flotte 

grafer, kurver og diagrammer egentlig har for forsvarlig meningsdannelse. 

Visualisering. Det vedtatte «Camping light», som andre alternativer, illustreres kun ved svært enkle 

kartskisser. Canvas Hove gir selv uttrykk for at planen ikke er ferdig fra deres side. Mangel på klare 

illustrasjoner blir påpekt av J. T. Torstensen (Agderposten, 11.11.21). Dette kan føre til at folk danner 

seg meninger på feil grunnlag (T. K. Karlsen, Agderposten, 23.11.21).   

På eget leg-initiativ, men med kyndig rådgivning, har Helene Thorstensen på heroisk vis utarbeidet et 

omfattende materiale som gir et inntrykk av hvordan forholdene vil bli (Geita, 12.11.21, 

Agderposten, 20.11.21).  
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Arendal kommune her selv utarbeidet det planforslaget som vi bes ta stilling til. At et så stort og 

omfattende utbygningsforslag i tett tilknytning til en sårbar nasjonalpark legges frem med så lite 

beskrivende illustrasjoner, er svært kritikkverdig. Det materialet som nå er lagt ut på høring har en så 

høy abstraksjonsgrad at selv fagfolk, etter hva jeg meddeles, har problemer med å danne seg et 

fullstendig bilde av planforslagets skala og potensielle effekt på natur og miljø. Det er derfor langt fra 

egnet som beslutningsgrunnlag.  

Kommunen gjør en stor feil ved at man ikke visualiserer planforslaget på en etterprøvbar måte for 

derved å gi et realistisk uttrykk for anleggets omfang. Dette bør gjøres ved en kombinasjon av drone- 

og bakkebilder samt 3D-grafikk, såkalte «verified views». Kommunen må selv definere hvilke 

standpunkter det skal lages fotomatchede bilder fra. I dette tilfellet kan både nær- og fjernvirkning 

være aktuelt. Bare på den måten kan beslutningstagere, fagfolk og innbyggerne danne seg et uhildet 

bilde av forslagets omfang og utforming.  

Hvis Arendal kommune virkelig ønsker en demokratisk prosess og reell medvirkning fra innbyggernes 

side, burde det være en selvfølge å belyse utbygningssaken på forståelig og virkelighetsnæt vis.  

Det oppleves som ubegripelig at kommunen forsømmer seg på denne måten. 

Hovestranda. Denne stranda utgjør en perle i nasjonalparken og har særlig stor nasjonal verneverdi. 

Jeg har stilt følgende nøkkelspørsmål til kommunens planavdeling: -Hvilke avtaler gjelder for Canvas 

Hoves bruk av strand og brygge? og får til svar: - Det kjenner jeg ikke til (!). Stranda og brygga vil, 

etter hva jeg spår, inngå som en integrert del av «Camping light». Ingen må overraskes om de blir 

utnyttet kommersielt til siste trevl. Jeg kan ikke se at planen avklarer det viktige spørsmålet om 

allmennhetens tilgang til strand og brygge. Hvilke følger intens bruk antas å ville få for livet i fjæra og 

sjøen, er ikke tilfredsstillende vurdert (T. Kroglund m. fl., Agderposten, 25.11.21). 

Konklusjon. Bystyret er selvfølgelig fullt klar over at man på hele nasjonens vegne har påtatt seg å 

forvalte særlig verdifulle naturverdier, og at den ordningen man kommer frem til vil bli stående i all 

overskuelig fremtid. Det er derfor helt avgjørende at beslutningsgrunnlaget holder mål slik at man er 

i stand til å danne seg et informert, mest mulig realistisk bilde av hva «Camping light» totalt vil 

innebære. Den planen vi blir bedt om å ta stilling til, gir ikke et slikt grunnlag fordi den fremstår som 

misvisende, ufullstendig og med så vesentlig mangler at forsvarlig meningsdannelse ikke er mulig.   

 

Tore Ramstad 

4818 Færvik. 
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Høringsinnspill til reguleringsplan for del av Hoveodden (Hove camping)

1. Primært ønsker vi Haveodden  som en del av Raet nasjonalpark

2.  Som nest beste løsning ønsker vi Haveodden  som landbruks-, natur- og

friluftsområdeområde med best mulig tilbakeføring og bevaring av

naturmangfoldet

Hove er et mye brukt friluftsområde sammen med Raet nasjonalpark. Med større press på

området vil Hove og også den nærliggende nasjonalpark bli utsatt for større slitasje på

landskapet med vegetasjon og fugleliv. Dette ønsker vi ikke!

Vi trenger området som friluftsområde som ivaretar naturmangfoldet.

Undertegnede bor i Arendal kommune og bruker Hove som turområde

I
I

/

»



From: Bjørg Rose <bjoerose@yahoo.no> 
Sent: 4. desember 2021 18:37 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 
Som en av svært mange av Arendals innbyggere har jeg benyttet Hoveområdet og dets unike 
muligheter for rekreasjon jevnlig i mange år. Muligheten for å kunne ferdes der uten en masse støy 
og tilrettelagt aktivitet er en uvurderlig kvalitet i vår travle hverdag. Det gjelder så vel for oss som er 
blitt pensjonister – som for generasjoner etter oss. Her finnes flotte bademuligheter, god plass for 
barn til å boltre seg, et supert mål for familier med barn, familier uten barn, vennegjenger og 
enkeltmennesker til å ta «kørva under ærmen» - dra på piknik. La oss beholde Hove som et fristed og 
ikke en fornøyelsespark, det kan man oppsøke andre steder – om man har økonomi til det. Det 
snakkes så mye om miljø i vår tid – hvor ble det av den tanken?  
Det er mange ting som ikke har vært særlig greit i denne saken – det er det sagt og skrevet mye om. 
Og det som er et faktum er jo at etter hvert som tiden har gått har det blitt avdekket mer og mer som 
viser hvor galt dette kan utvikle seg. Det siste (selv om det faktisk har lagt i planene – kanskje hele 
tiden?) – er at vi nå kan risikere at området ender opp med hovedaksjonærer fra vårt naboland. 
Dyreparken – er det noen som tror at de har til hensikt å ha kontroll på Hove for å bevare stedets 
egenart. Nei – det er det nok ikke. De vil gjøre butikk – selvfølgelig – og det vil ikke vi som er glad i 
Hove som en naturperle. Det eneste rette å gjøre for våre politikere er å ta det ansvaret velgerne har 
gitt dere – bevar Hoveodden – helst som en del av raet hvor den hører naturlig hjemme. Det er et 
unikt tilbud til folket – akkurat sånn som det er ment å være – i egenskap av stedes egenart. La våre 
barn og barnebarn få lov å bruke Hove på samme måte som vi har gjort gjennom barndom, ungdom 
og voksenliv.  
 
Med vennlig hilsen 
Bjørg Rose 
 



From: Sverre Torjussen <sverre.torjussen@outlook.com> 
Sent: 4. desember 2021 11:51 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknader til reguleringsplan for deler av Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 

Viser til høring publisert på 

 

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-

eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/del-av-

hoveodden.20235.aspx 

 

Siden dette området eies av Arendal kommune etter gave med krav til hvordan det 

benyttes, mener jeg det er klokt å fjerne all kommersiell aktivitet utover rene 

kiosksalg o.l. 

 

Konseptet til Canvas Hove passer ikke inn omsluttet av Raet nasjonalpark. Jeg synes 

all campingbruk bør forbys, ei heller parkering som medfører naturinngrep. 

 

Jeg synes AK i samarbeid med nærkommunene i innlandet bør se om det fins bedre 

egnede områder som kan anvendes for friluftsliv og skole-/leirsteder med kanoturer, 

fiske, camping mer i tråd med Campus Telemark.  

 

Konfliktnivået viser helt tydelig hva tusenvis av innbyggere i Arendal mener om 

næringsvirksomhet på et verneverdig området. Sørg for at hele Hoveodden 

innlemmes i Raet nasjonalpark med klare bruksvern og som et LNF område. 

 

Mvh Sverre Torjussen, 4839 Arendal 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.arendal.kommune.no%2ftjenester%2fplan-bygg-og-eiendom%2freguleringsplaner%2freguleringsplaner-under-arbeid%2fdel-av-hoveodden.20235.aspx&c=E,1,LOepUmK7CXtxWBvtoGWeaEJWpUdRh58_abrjTaXN0-GPaW8DFVjSmpMPwuaqIzLwgbFDYQZp5gSG_Um9uM-LWG-qJTaQViP8qXKocJYcqw,,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.arendal.kommune.no%2ftjenester%2fplan-bygg-og-eiendom%2freguleringsplaner%2freguleringsplaner-under-arbeid%2fdel-av-hoveodden.20235.aspx&c=E,1,LOepUmK7CXtxWBvtoGWeaEJWpUdRh58_abrjTaXN0-GPaW8DFVjSmpMPwuaqIzLwgbFDYQZp5gSG_Um9uM-LWG-qJTaQViP8qXKocJYcqw,,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.arendal.kommune.no%2ftjenester%2fplan-bygg-og-eiendom%2freguleringsplaner%2freguleringsplaner-under-arbeid%2fdel-av-hoveodden.20235.aspx&c=E,1,LOepUmK7CXtxWBvtoGWeaEJWpUdRh58_abrjTaXN0-GPaW8DFVjSmpMPwuaqIzLwgbFDYQZp5gSG_Um9uM-LWG-qJTaQViP8qXKocJYcqw,,&typo=1&ancr_add=1


From: Anne Cathrine Nygaard <cathrnyg@online.no> 
Sent: 6. desember 2021 23:34 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av Hoveodden, innspill 
 
Categories: TLW 
 

  

Jeg ønsker at det reguleres til LNF, på del av Hoveodden.  

Dette er et friområde som må bevares for fremtidige generasjoner 

 uten kommersialisering og privatisering.  

 

 

Mvh 

Anne Cathrine Nygård 



From: Bente Kastet <bente.kastet@hotmail.com> 
Sent: 6. desember 2021 12:26 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hove LNS 
 
Categories: HKA 
 

 

Det er med stort sinne og irritasjon over at våre folkevalgte politikere våger å "selge" ut Hove 

slik de gjør nå.  

Dette er virkelig ikke greit. 

 

Bente 

 

 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 



From: Berit Grøntoft Jahr <berit.g.jahr@online.no> 
Sent: 6. desember 2021 19:17 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Uttalelse reguleringsplan Hoveodden 
 
Categories: HKA 
 

Som etterkommere etter Carl Aalholm, tidligere eier av Hove Gård, og med Hoveskog som 

barndomsparadis, føler vi sterkt for å involvere oss i stedets utvikling og framtid.  

 

Av forslag som framkommer, er 2 LNF det mest skånsomme, og eneste alternativ vi støtter. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Finn Jahr,  mobil: 932 46 679 

finn.jahr@online.no 

 

Berit Grøntoft Jahr, mobil: 954 87 437 

berit.g.jahr@online.no 

 

Begge: Astreaveien 1 

3113 Tønsberg 

 

 



From: Gro Johansen <grojohan@hotmail.com> 
Sent: 6. desember 2021 09:47 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Regulering av Hoveodden 
 
Categories: JB 
 
Jeg mener det nåværende campingområdet på Hove bør være et ikke-privatisert friluftsområde for 
Arendals innbyggere og tilreisende turister. Det bør derfor reguleres til LNF-område. 
 
Mvh 
Gro Johansen 
Revesandveien 285 
4818 Færvik 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Del av Haveodden - Høringsvar til reguleringsplanen.

Bosatt i Arendal og ivrig bruker av Hove odden til tu rer, bading/strandbesok og fuglekikking så har jeg

følgende kommentarertil reguleringsplanen som erlagt ut på høring.

Det er alle rede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hove odden. En regulering til campingområde

og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre område til en stor turistdestinasjon forsjønære

aktivitetstu ris me vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen i Hove kilen og området

rundt.

I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man « Hove kilen er et særdeles viktig

funksjonsområde forfugl. Her hekker flere rodlistede arter på holmene i sjøen, spesielt makrellterne

(sterkt truet) og måke. Hove kilen er også et viktig område forfugl å søke ly vinterstid og i uvær.

Gruntvannsområdene er viktige for næringssøk. Fugl kan lett bli forstyrret av ferdsel, særlig i

hekke perioden».

Konsekvensanalysen viser at det for alle områder er positiv eller stor positiv effekt og TOTALT FOR

ALLE OMRÅDER er det STOR POSITIV GEVINST i å regulere områdettil LNF.

Jeg mener derfor at campingområdet må reguleres til LNF.

Hvis planprosessen likevel sku lie ende opp med at det regulerings til campingområde me ner jeg at

det m? reguleres inn folgende begrensinger:

• Antall permanente overnattingssteder må reduseres vesentlig fra 125 og være lavere enn

alternativ 1B Camping Light i konsekvensanalysen som hadde maksimum 67 permanente

overnattingsteder.

• Det må ikke tillates å bygge hytter

• Det må ikke tillates å bygge kompakte enheter

• Det må ikke tillates å grave for vann/kloakk i sone A og B

• Parkeringsplasser må tilordnes inne på camping området

• Det kan tillates byggfor toalett og bevertning, men det må ligge litt bort fra folkestien.

• Denne grønne sonen må være uten telt

Vennlig hilsen

Navn

Sted

Mobil

) I

Link til kommunens side hvor høringen kan leveres:

htt s: www.arendal.kommune.no olitikk-o -or anisas'on kunn 'orin er del-av-

hoveodden.20235.as x#sakens-dokumenter;



From: Siri Christine Sandberg <siri.c.sandberg@gmail.com> 
Sent: 6. desember 2021 08:54 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan Hoveodden. 
 
Categories: JB 
 

Jeg er sterkt imot de planene Canvas og HDU legger opp til på Hove.  

Hove skal være et friområde for hele befolkningen i Arendal og dette er viktig nå og blir enda 

viktigere i fremtiden. 

Området er unikt - det er utilgivelig om politikerne regulerer dette til annet enn LNF. 

 

Mvh 

Siri Christine Sandberg 

Revesandveien 342 

4818 Færvik 



Sven Håkon Jørgensen 

Kvassebergveien 11 

4815 Saltrød         Arendal, 07.12.2021 

 

 

Arendal kommune 

Planavdelingen 

 

Merknad til reguleringsplan for del av Hoveodden 

 

Jeg vil på det sterkeste protestere på det foreliggende planforslaget for del av Hoveodden. 

Protesten begrunnes som følger: 

1. Antall tillatte enheter er vesentlig for høyt i forhold til det avsatte arealet, og bør trolig 

halveres. 

Slik planforslaget foreligger vil en full utbygging resultere i for stor utnyttelse. Dette vil 

medføre for stor slitasje på terrenget, for stort behov for å fjerne beskyttende og etablert 

vegetasjon, og gjenstående vegetasjon vil bli svært værutsatt. 

 

2. Strandarealet kan bli for sterkt belastet av hytte/campinggjester. 

Det er viktig at strandområdene på Hove er tilgjengelig for alle. Det er grunn til å tro at 

massiv kommersiell utnyttelse i realiteten vil begrense tilgjengelig areal for badegjester ved 

at flere forskjellige aktiviteter båndlegger strandareal. I tillegg vil trolig hytteboere reservere 

de beste plassene tidlig om formiddagen slik at øvrige gjester får begrenset tilgjengelighet. 

 

3. Det er alt for lite parkeringsareal tilgjengelig. 

Slik planen foreligger er det grunn til å anta at det i høysesong knapt vil være plasser nok til 

hytte/campinggjestene. Det betyr at det i den beste badesesongen ikke kan forventes ledige 

plasser til øvrige besøkende. For turgåere finnes mange andre plasser å parkere, men for 

småbarnsforeldre som skal på stranda med barna, vil situasjonen bli helt håpløs. Det kan ikke 

forventes at disse skal gå en halv kilometer med badeutstyr, mat og klær til flere barn. 

Manglende parkering vil også gi problemer for grupper av eldre og funksjonshemmede. 

Etter mitt syn vil den foreliggende planen bidra sterkt til at Hoveodden blir mindre tilgjengelig og 

mindre attraktiv for Arendals innbyggere, og planen vil i realiteten kunne gi en privatiserende 

virkning for hele området. 

Husk! Det er ikke i slike saker man skal styre etter god tro! Her skal man la worst case scenarioet 

ligge til grunn. Eierskapsstrukturen i slike utbyggingsselskap kan være svært flyktige, og en 

reguleringsplan for et av Arendals absolutt viktigste områder skal være robust nok til også å tåle 

«dårlige» eiere. 

 

 

Sven Håkon Jørgensen 



From: Finn T. Johnsen <finngerdhelena@gmail.com> 
Sent: 8. desember 2021 18:31 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan  Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 
Reguleringsplanforslag ligger ute til høring med frist 101221. Arendal kommune ønsker at flest mulig 
uttaler seg i saken, slik at vedtak i saken i 2022 treffes på bredest mulig grunnlag.  
Jeg har bodd på Tromøya i 44 år og har vært flittig bruker av de tilbud Hoveområdet og Hoveodden 
har for befolkningen. Hove er Arendalsområdets hyppigst besøkte friluftsområde, og har alltid vært 
oppfattet som fritt tilgjengelig for alle.  
Planforslaget for utvikling av Hoveodden, hvor den gamle campingplassen lå, vil, dersom det blir 
realisert, frata dagens og fremtidige brukere denne bruksretten i betydelig grad.  
Ifølge planforslaget kan der bygges inntil 125 boenheter, som er tenkt brukt på helårsbasis, 
betydelige deler av området skal brukes til dette, der skal føres frem vann/kloakk i grøfter til hyttene, 
noe som er nødt til å bli en stor belastning på de trærne som er i området.  
Ifølge planen skal der bevares en grønnkorridor fra havet/kyststien på utsiden over mot Hovekilen. I 
denne sonen tillates «villtelting» uten permanente installasjoner, og dagens «kokonger» i trærne er 
tenkt bevart nær kioskområdet.  
Den største parkeringsplassen med plass til 100 biler skal bevares, den minste, med 30 plasser, skal 
fjernes, med mulig utvidelse av den største plassen med 30 plasser.  
Gjester til de permanente (inntil 125) hytter/boenheter skal parkere på den store parkeringsplassen, 
og vil legge beslag på det aller meste av tilgjengelige parkeringsplasser. Såvidt jeg kan lese 
planforslaget, er der ikke tenkt utbygging av nye parkeringsplasser i nærområdet til Hoveodden.  
Kiosk, restaurant og serviceanlegg, som allerede er i området, skal bestå, kan hende med endret 
adkomstvei, dette høres helt naturlig ut.  
Dersom disse planene blir realisert slik som skissert, vil dette medføre en klar privatisering av 
Hoveoddenområdet.  
Dagens brukere, de aller fleste ankommer pr bil, vil måtte parkere annetsteds ( les Hoveleiren), og for 
barnefamilier og eldre både med og uten nedsatt gangevne, er ikke Hoveoddenområdet i praksis 
tilgjengelig lenger.  
Jeg har ingen prinsipielle motforestillinger mot å etablere organisert friluftsliv/moderne camping, 
men Hoveodden er IKKE  det rette stedet for dette, dertil er området altfor verdifullt som 
rekreasjonsområde for tusener av beboere og ferierende i nærområdet.  
Området som omfattes av planforslaget bør bevares for oss og fremtidige brukere, dette gjøres best 
ved å regulere området til LNF-status, uten realisering av de omfattende 
camping/utbyggingsplanene.  
Jeg håper de politiske partiene i bystyret i Arendal vil la sine representanter kunne stemme fritt i 
denne saken.  
Etter min mening er dette en av de viktigste sakene for Arendal kommune på mange 10-år.  
Mvh Finn Tysland Johnsen sr 
4812 Kongshavn 
 
Sendt fra min iPhone 



        Arendal 8.12.2021 

 

Regulering av Hoveodden.  Planforslag 

 

Jeg ønsker primært at Hoveodden blir en del av Raet nasjonalpark. 

Dersom den ikke blir en del av Raet, ønsker jeg at den blir regulert som et LNF-område. 

Dette er Arendals mest brukte turområde. Det passer ikke med den foreslåtte  plan  med bla.  mange 

hytter tilkoblet vann og kloakk. Det vil medføre stor slitasje på naturen.  Fugle- og planteliv både på 

land og i vann blir sterkt skadelidende. 

 Den forslåttte planen er altfor massiv. 

  

Olav Jørgensen 

Oppvokst og bosatt i Arendal 



From: Elizabeth Høst Denstad <e_hst@yahoo.no> 
Sent: 11. desember 2021 17:05 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av Hoveodden- høringssvar til reguleringsplanen 
 
Categories: TGK 
 
Som flittig bruker av Hoveodden vil jeg komme med en innsigelse til planene kommunen og Canavas 
har for området. 
 
I vår tid er det få steder igjen med en så unik natur som fortsatt er tilgjengelig for alle. Den roen og 
freden som man opplever på Hove, både i hverdagen og i helger, er unik. Med så mye trafikk av 
turgåere, eller bare de som vil nyte naturen, vil det bli svært forstyrrende med aktiviteten som Canavas 
ønsker for å få til en lønnsom drift. Det vil også gå utover fugleliv og det marine miljøet hvis Hove skal 
bli en destinasjon for turister fra inn- og utland. Med det tempoet vi bygger ned naturressursene i 
Norge er det ekstra viktig å verne om områder som Hove. Jeg mener derfor at Hoveodden må 
reguleres til et LNF område, eller inngå i Raet nasjonalpark. 
 
Det har også kommet mange tungtveiende aktører på banen den siste tiden som påpeker 
naturmangfoldet på Hove og hvor sårbart det er. 
 
Våre politikere er valgt til å ivareta Arendals befolknings interesser. Da forlanges det at de tar kloke 
valg som vil gavne lokalbefolkningen, naturen og fremtiden. Det ønskes ingen kommersiell utnyttelse 
av Hove området. 
 
Mvh 
Elizabeth Høst Denstad 



From: Reidar Braathen <rebraa@online.no> 
Sent: 11. desember 2021 11:02 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringsuttalelse til planforslag for del av Hoveodden 
 
Categories: TGK 
 
Høringsuttalelse til planforslag for del av Hoveodden. 
 

Det er bra at Arendal nå kan få et miljøvennlig overnattings- og aktivitetstilbud på Hove. Planforslaget for del av Hoveodden synes å 

være godt tilpasset de spesielle forhold som både nærhet til verneområdet og Raet nasjonalpark representerer. Canvas Hove kan bli 

en nasjonal og internasjonal destinasjon som bidrar til et positivt omdømme for Arendal kommune. 

 

Canvas Hove er lokalisert i randsonen til Raet Nasjonalpark. Dette forplikter både for overnattingsgjester og de aktivitetstilbud som 

utvikles. Samtidig er det en god mulighet for Canvas Hove til å får gode besøkstall hele året rund, dersom aktivitetstilbudene spiller 

på lag med, og tilpasses det spesielle miljøet som nasjonalparken representerer.  

 

Raet nasjonalpark er en ny marin nasjonalpark som fortsatt har et stykke fram mot en fullverdig nasjonalpark med godt vern av det 

marine miljø og dyreliv der. Det kommer til å koste å utvikle nasjonalparken til å bli en ledende marin park. Det burde derfor være 

naturlig at de som benytter nasjonalparkens fasiliteter til kommersielle formål bidrar til parkens utvikling.  

 

International Union for Conservation of Nature, IUCN, har vedtatt en målsetting om å frede 30% av land og sjø inne 2030. Norge er 

medlem av IUCN gjennom Miljødepartementet. Raet nasjonalpark kan ta en ledende rolle i utvikling av marine parker i Norge. Et 

godt samarbeid mellom Raet nasjonalpark, Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen og Canvas Hove er en viktig 

forutsetninger for en positiv utvikling. Et bærekraftig og miljøvennlig botilbud i umiddelbar nærhet til nasjonalparken vil bidra til å 

forsterke dette. Blir dette gjort riktig, kan Canvas Hove bli en viktig destinasjon for forskere og andre som ønsker å studere livet i 

nasjonalparken. Også lokalbefolkningen, som flittige brukere av Hove-området, vil få muligheter til økt kunnskap om det unike 

marine miljøet i nasjonalparken og økt miljøbevissthet gjennom nye bærekraftige aktiviteter i området. 

 

Derfor bør kommunen benytte anledningen og legge inn føringer for hvordan Canvas Hove utvikler sitt aktivitetstilbud, og beskrive 

hvilke forventninger kommunen har til bidrag fra Canvas Hove til utviklingen av nasjonalparken. 

 

En slik positiv utvikling vil naturlig tiltrekke seg andre aktører innen miljø, naturvern og turisme. Det bør derfor tenkes igjennom, og 

avtales med Canvas Hove, hvordan andre aktører kan involveres i fremtidig drift. 

 

Gjennom en god miljøprofil på bruken av arealet som omfattes av planforslaget, kan kommunen styrke sin posisjon som 

vertskommune for en viktig maritim nasjonalpark. Det burde passe fint inn i kommunens øvrige miljøprofil og andre større 

arrangement som kommunen er delaktig i, f.eks Arendalsuka. Fremtidens turisme vil etterspørre miljøvennlige destinasjoner med 

bærekraftige tilbud. 

 

Saltrød 11.12.2021 

 

Med vennlig hilsen 

 

Reidar og Torgunn Braathen 



From: Anne Dorte Halberg <annedortehalberg@gmail.com> 
Sent: 12. desember 2021 19:17 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 

Kjære politikere vær så snill å la oss få beholde Hoveodden som friluftsområde for alle.  

Hoveodden er et helt spesielt område som flest mulig bør få oppleve uten at området blir 

ødelagt av hytter, jurter og badestamper. 

Mitt ønske er at de majestetiske trærne spares slik at vi kan nyte synet av dem, ekornene kan 

leke der og rådyrene kan gjemme seg.  

Vær så snill! Ikke tillat Canvas å grave opp og ødelegg røttene på trærne bare for at de skal 

tjene penger på å leie ut hytter, jurter og telt i vårt flotte turområde. 

Det er blitt fint på Hoveodden nå som campingvogner og spikerteltene er fjernet. Området er 

blitt mere åpent for alle, hele året.  

Nå er det mulighet for enkelt naturbasert og lokalt friluftsliv.  

Det mulighet for dagsbesøkende å parkere og benytte seg av strendene og turområdet. Vi kan 

gå på veiene mellom trærne og høre og se på fuglelivet. Da er det litt trist å komme til skilt 

om at vi må være stille for betalte gjester skal sove i trærne. 

Vær så snill å gjøre Hoveodden til landbruks-, natur- og friluftsområde med best mulig 

tilbakeføring og bevaring av området og at det blir en del av Raet nasjonalpark. 

 

Anne Dorte Halberg 



From: Anne Grethe Dalane <annegdalane@gmail.com> 
Sent: 12. desember 2021 09:13 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan del av Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 

Raet er blitt nasjonalpark.  Et unikt stykke natur.  For det meste omgitt av private hytter og 

hus som delvis hindrer fri ferdsel.  Men på utsiden av Tromøya har Arendal Kommune fått en 

gavepakke.  Midt i smørøyet av Raet ligger Hove, eid av kommunen.  En lissepasning! 

Fremtidige generasjoner vil garantert vurdere; Tok de vare på sjansen og regulerte Hoveodden 

til LNF?  

 

Kommentar til den konkrete planen: 

 

1. Størrelse:  Det foreslås inntil 125 enheter som skal ha tilrettelagt vann og avløp.  Det er 

vanskelig å se for seg at så mange enheter skal få helårsvann uten at trær i området blir utsatt 

for betydelig risiko.  Reguleringsplanen sier heller ikke noe om begrensninger på høyde selv 

om 3D tegningen , laget i  tolvte time, indikerer 3,5 meter.   3D tegningen gir heller ikke noe 

godt inntrykk av hva reguleringsplanen faktisk vil bety visuelt.  At det ikke var tilstrekkelig 

tid til å utarbeide en slik visualisering sier sitt om grundigheten av planen.  Det forventes mer 

når vår alles Hove skal reguleres.  

 

2. Dyre og Fugleliv:  Vi får daglig påminnelse om hvordan press på naturområdene utgjør en 

stor trussel.  Antall rødlistede arter øker faretruende.  Naturen trenger pusterom!  Helårsdrift 

på Hoveodden utgjør en ytterligere trussel. 

 

3. Parkering : Ihht reguleringsplanen skal campinggjester benytte parkeringsplassen som hittil 

har vært tilgjengelig for allmennheten.  Det betyr i realiteten at det ikke vil være plass for 

dagsbesøkende i sesongen.  Ei heller tilstrekkelig kapasitet til antall overnattingsenheter.  

Dette vil skape en ytterligere konflikt mellom turfolk og Canvas.  Personlig ønsker jeg 

parkering i Hove leir.  Asfalt på "ny veien" bør fjernes og erstattes med grus. Det bør settes 

opp bom ved krysset Hove Leir/Strandstua slik at veien hindrer vanlig biltrafikk, men kan 

tilrettelegges for rullestolbrukere, syklister og begrenset bilbruk.  Bil bør kun benyttes etter 

tillatelse fra kommunen.  En slik løsning er nok kun mulig i et LNF alternativ.  

 

Det har vært en omfattende utbygging av kystnære områder på Tromøya de siste årene. 

Hyttefelt på hyttefelt, boligfelt på boligfelt.  Og mer er under planlegging.  

 

Alarmen burde gått for lengst: Kommunen må være i forkant og regulere områder av særskilt 

verdi for friluftsliv og ivaretakelse av kulturlandskap.  Dette gjelder generelt, ikke bare for 

Hove.   Uten klar regulering skapes det uforutsigbarhet både for areal-eiere/utbyggere og de 

som blir berørt av utbyggingsplanene.  

 

For Hoveodden er det bare et naturlig utfall; LNF.  Neste skritt; bli en del av Raet 

Nasjonalpark. 

 

Mvh 

Anne Grethe Dalane 

Sandum 



 
 
 
 
 
UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN 
DEL AV HOVEODDEN. 
 
 
 

1. Reguleringsforslaget bør avvises. 
2. Innlemming av hele Hove i Raet Nasjonalpark bør tas opp på 

nytt. 
3. Dersom punkt 2 innfris og en får en ønsket utvidelse av 

nasjonsalparken, vil Nasjonalparkstyret forvalte området 
gjennom forskrift. 

(Det vil da være dette styret som tar stilling til vern og/eller turistmessig drift av området 
Innkomne uttalelser i denne høringsrunden legges til grunn for fremtidig forvaltning). 
 
 
            Arendal 16.12.-21 
 
            Øystein Bjørløw 
            sign. 



From: Kirsten Thorstensen <kirstenthorstensen@gmail.com> 
Sent: 18. desember 2021 11:50 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringssvar til reguleringsplan av del av Hoveodden 
 
Categories: HKA 
 
Følgende er min mening om utbygging av Hoveodden. 

 

 

Hva annet enn hytteby kan man kalle det framtidsbildet som nå kommer frem?   

Antallet hytter varierer i ulike faser og planer, fra 220 til 125, og de skal legges på flaten på Hoveodden. I tillegg 

kommer forskjellige andre hyttevarianter, flere km med vann og avløp som legges i grøft eller isolert over bakken. Det 

skal anlegges flere parkeringsområder, bygges forsvarlige oppbevaringsenheter for fritidsutstyr som seilbåter, diverse 

padle og robåter, og bryggeannlegg til båtparken etc. 

 

I andre utbyggingssaker i kommunen, argumenteres det svært ofte med størrelse i forhold til nødvendig inntjening.  En 

aktuell problemstilling her også vil jeg tro.  

Vi har 3-4 måneder med sommersol og badevann. Vi har 8-9 måneder med regn, sol, slaps, snø og svald. Hva om det 

av ulike grunner oppstår tap over tid? Og eierne ønsker, eller føler seg tvunget til å selge ut hytteenheter til privat eie 

slik det skjedde på Gjeving? Jeg tror ingen kan gi en langsiktig garanti mot noe slikt. Vi kan ha en regel i dag og en 

annen i morgen. 

 

Det er interessant å forstå hvordan i all verden vi kunne havne opp i dette hjørnet, men det er enda mer interessant å 

gjøre opp en status i dag. For meg ser nåværende plan ut som en type hytteby midt på Hoveodden. Et sted vi gjennom 

et langt liv har ment var vårt eget paradis. 

For oss på Tromøy og Arendal har Hove vært en del av sommerparadiset Hove - Gjessøy- og Merdøstrendene og alle 

holmene.  Ferjene gikk fra Arendal og ut i badeland. Forestillingen om at hele området var en del av vår kultur og 

felleseie har historiske røtter og det er her vi puster.  

Dere politikere kan ikke begynne å kappe land i vårt paradis.  

 

Mvh  

 

Kirsten Thorstensen 

Revesandveien 258, 4818 Færvik 

Tlf. 411 61 913  



From: liv.arneberg <liv.arneberg@gmail.com> 
Sent: 19. desember 2021 14:39 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: [Mulig søppelpost] Del av Hoveodden  - Høringsvar til  

reguleringsplanen 
 
Categories: HKA 
 

 

. 

Ønsker LNF. 

Som bosatt på Tromøy og ivrig bruker av Hoveområdet til turer både på land og vann har jeg 

følgende kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag en for stor menneskelig aktivitet på Hoveodden. En regulering til 

campingområde og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre området til en stor 

turistdestinasjon for sjønære aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og 

belastningen i Hovekilen og området rundt. 

Det må ikke drives utleie av seilbrett og andre hurtiggående seilfarkoster. Det er alt vesentlig 

5 knop fartsbegrensning i Hovekilen og det føles svært utrygt å ferdes der i småbåt med disse 

raske farkostene som stadig overgår fartsgrensen og har svært ustabil ferd. Det er mange nok 

av den type farkoster i Hovekilen allerede. 

Jeg mener derfor at campingområdet må reguleres til LNF. 

 

Mvh 

Liv Arneberg 

Tlf.nr +47 9800 3121 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fTlf.nr&c=E,1,rboIC2kIPizrTahk7M3NHMOkd8T8a44_Cb69JuDrrIS4dt3XcRCpehfdV_ZxTZCEJYECPnK3pQn-tbyxjyeE1AzGfMqllGIKk0njACneiigkQTO5-Urs&typo=1&ancr_add=1


From: Varberg, Ellen 
Sent: 20. desember 2021 12:37 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad til planforslag for del av Hoveodden 
 
Categories: TLW 
 

Jeg ønsker å komme med merknad til den foreslåtte reguleringsplanen for del av 
Hoveodden. 
 
Slik planen er forslått blir ikke allmennhetens interesser ivaretatt på en god nok måte, det 
samme gjelder konsekvenser for dyreliv og natur med den formidable økningen dette vil føre 
til med alle hyttene der det skal graves til vann og kloakk, telting m.m. 
Arendal og omegn bygges ut for industri og bolig, og det blir viktigere enn noen gang før å ta 
vare på de stedene vi har til å nyte friluftslivet.  
Vi må også tenke på dem som kommer etter oss; jeg unner dem de samme mulighetene og 
opplevelsene. 
 
Hove er et unikt område for friluftsliv, se bare på mengden av folk som bruker stedet året 
rundt. Det er derfor mange argumenter for at området bør reguleres til friluftsformål for 
allmenheten, ikke kommersiell drift (vi må ikke være så naive og tro at Dyreparken går inn i 
et samarbeide med Canvas uten at de skal få noe igjen for det). Det kan gjerne være en kiosk 
og kafe der, og selvsagt offentlige toaletter, samt legges til rette for områder det kan 
brennes bål/grilles. 
 
Vi har en stor økning av psykiske plager blant folk. Forskning viser imidlertid at det å være 
ute i naturen er «god medisin og gir ro i sjela». 
Så la oss få beholde hele Hove som et område for allmenheten (slik som det en gang ble gitt 
oss for lenge siden). 
Jeg håper at uttrykket «Det er ingen skam å snu» skal komme til sin rett når denne særdeles 
viktige avgjørelsen skal vedtas for Hove. Tilbakemeldinger fra «folk flest» viser at vi vil 
bevare naturen for hele Hove kun som et friluftsområde der alle føler seg velkommen. 
 
Med vennlig hilsen ei «ekte Tromøygeit»  
 
Ellen Varberg 

 
 



Mammon Odden

Det er underlig at det er blitt så mye styr omkring Hoveodden. Det heter "Ingen røyk uten ild", så 
det kan bety at noe er galt, kanskje veldig galt. Jeg sitter med følgende inntrykk:

A Området ble i sin tid overført med det formål at almenheten skulle tilgodesees.

B Kun én person, dosent Einar Bergsholm, har tolket avtaler og paragrafer. Det er ikke gitt at 
vedkommende har rett. Han gir også utrykk for en del usikkerhet omkring sin egen rapport.  
Vedkommende er engasjert og betalt av politikere som bruker denne rapporten som 
"alibi" for det som jeg mener kan gi feil behandling og feil konklusjon.

 C I forbindelse med at Canvas Hove overtok driften av Hoveodden, ble 
det betalt ut en større pengesum til en slektning av daglig leder i HDU As. Det har senere 
blitt utført en del ulovlige og tildels skadelige  arbeider på området. Noen skader er trolig 
uopprettelige. "Tatt seg til rette" er vel det korrekte, upolitiske uttrykket.

D Den politiske styringen av Arendal består bl.a av personer fra forskjellige deler av privat 
næringsliv. Det synes derfor merkelig at man inngår en såpass langvarig og omstridt avtale 
uten et punkt som gir området tilbake til kommunen såfremt drivere ikke ønsker å 
fortsette.

E Nå er avtalen, via en mer eller mindre hemmelig avtale, delvis solgt til et nesten helsvensk 
foretak, som også eier Dyreparken i Kristiansand. Jeg tror ikke man har planer om å være på
Hoveodden uten å tjene penger. Det er ikke noe galt med å tjene  penger, men ikke på 
Hoveodden.

F Selv i disse Coronatider, hvor mange mister luktesansen, synes jeg det lukter. Noe er galt i 
hele opplegget. Det virker som om man prøver å rettferdiggjøre, eller skjule, hele saken via 
såkalt politisk behandling.

Det har tidligere vært skrevet gode innlegg i Agderposten til fordel for bevaring av Hoveodden slik 
den opprinnelig var tiltenkt, og som bl.a. Naturvernforbundet, Ornitologisk forening og 
undertegnede går inn for:

1 Bevar Hoveodden som rekreasjon for alle.

2 Gjør Hoveodden til en del av Raet nasjonalpark.

3 Legg eventuell camping og tilleggsparkering til Hove leir.

4 Annullér avtaler inngått med Canvas Hove og Dyreparken.

Arendal, 20. desember 2021

Frode Gran E-post: frode@gt5.no



From: Trygve Ask Terkelsen <trygve.terkelsen@hotmail.no> 
Sent: 30. desember 2021 09:24 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hove 
 
Categories: AH 
 
 
Hove camping må beholdes som et LNF område til glede for alle også lokalbefolkningen.  
Sendt fra min iPad 



From: Siv Osen Ostermann <sivoseno@gmail.com> 
Sent: 21. desember 2021 21:20 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad til plan for Hove 
 
Categories: JB 
 

Mitt juleønske for oss og neste generasjon: 

Hove blir LNF -område! 

Mvh Siv Osen Ostermann 



HOVE- ET ATLANTIS? 

Man trenger ikke mye fantasi for å forestille seg sirkuset som snart skal erstatte 

freden på Hove, hvis klubb Canvas får det som de vil. Nylig ble en video lagt ut på 

Youtube, der Helene Torsteinsen viser hvordan Hove vil se ut. En lignende plan, om 

ikke fullt så storstilt, og langt mer diffus, ble presentert av Friluftsrådet, på et 

medlemsmøte i Sandum og Omegn Vel for noen uker tilbake.  

Planen går i korthet ut på å erstatte det meste av trær og friluftsområde med en 

storstilt hyttepark, som vil kreve sitt av parkeringsplass og tilrettelegging av ymse 

slag. Flere organisasjoner har allerede fått innskrenket sine muligheter til utfoldelse 

med Canvas sitt inntog, ikke minst Arendal og Omegn Hundeklubb, i godt selskap 

med en haug av andre frivillige organisasjoner.  

Herregårdens vidløftige planer blir beskjedne i forhold til Canvas. Ikke desto mindre 

er det to private foretak som kappes om å gjøre kål på et av Aust-Agders eldste og 

fineste friluftsområder. Gitt i god tro av Staten til Arendal kommunes forvaltning, etter 

tyskernes tilbaketog. Før det kan man lett forestille seg hvordan vikingene må ha 

samlet seg til sine ofringer og ritualer, derav navnet Hove. Vikinggravene ligger der 

fortsatt som minnesmerke, sammen med tyskernes brakker og utskytningsplasser.  

Vi fastboende her ute har lenge måttet finne oss i nye påfunn, og da særlig rasering 

av verdifulle minnesmerker og natur i området. Vi har stilletiende godtatt russens 

bråk og fester i beste hekketid, fordrevet fra Stølsvika til siste skanse i Raet 

nasjonalpark. Hovefestivalen ble også tålt, med omdirigering av trafikken, larm, og 

slitasje på alt som gror.  Vi tåler en sprengning av fjell og stadig utbygging av det som 

var våre fineste turområder, som Tybakktoppen, Gjerstad og Alveberget. Vi har 

blundet og tiet, for det meste.  

Ved utgravningen av Alveberget oppdaget man rester fra noen av Norges tidligste 

innbyggere, i overgangen mellom jeger- og bondesamfunnet, tidlig jernalder. Likevel 

trosset man frem et storstilt hyttefelt, som knapt en håndfull grunneiere hadde utbytte 

av. Mon hva som ligger gjemt under furuskogen og i gravplassene på Hove.  

Og nå er det altså Hove som står for tur. Hove har vært et samlingssted for 

organisasjoner og grupperinger i generasjoner. Jeg vet knapt nok om en 

organisasjon som ikke har hatt sommerleir her ute. Selv jobbet jeg på krigsinvalidleir, 

som hadde sine årlige sommerferier her. Samtidig var det både hestekjøring, 

loppemarked, hundeutstilling, vikingeleir, politiske og kristne leirer, og jeg vet nesten 

ikke hva. I dag er leirplassen dominert av bobiler, forvist fra en campingplass for alle, 

der glamcamperne har overtatt. - De som telter i strandkanten med seilbåten på svai, 

eller bor i jurt i skogen. Siden Canvas overtok, har man opplevd en økende 

privatisering, der man ikke lenger føler seg ikke velkommen. Med Arendal bystyres 

velsignelse har de for en slikk og ingenting inngått en kontrakt på femti år, og på kort 

tid har de forandret stedet til å være en plass for folk flest, til et møtested for fiffen.  

Folkevalgte? Det er ikke så lenge siden det oppstod et protestparti for å redde Hove, 

som dro i land en god del av stemmene ved forrige Fylkes- og kommunevalg. Hoves 

venner er mange. Jeg vil tro de fleste som bor i fylket vil ha stedet slik det fremstår i 

dag, om ikke enda mer vernet. Men som en av «gründerfruene» uttalte, det fremstod 



jo som litt «shabby» slik det en gang var, da gud og hvermannsen kunne leie en 

hytte eller sette opp sitt telt.  

Jeg mistenker det sittende bystyret for nepotisme. Eller kanskje er dere for opptatte 

med deres egen lille glassheis for å se hva som skjer utenfor bykjernen. - Der en ny 

adel er i ferd med å overta det som var felleseie, og rasere den siste rest av natur i 

verneverdige områder. Står du på Tromøybrua, er det snart ikke lenger mulig å se 

hverken til byen, eller andre steder for høyblokkene.  

En gang var man opptatt av sitt ettermæle. Dette bystyret vil i så måte bli husket for 

sin brød- og sirkus politikk. De gamle innbyggerne og tromøygeitene ville ha snudd 

seg i graven over dagens hestehandel, og de kommende generasjoner vil hate dere 

for å ha rasert et av våre siste felles friområder, der det var mulig å finne fred under 

furuene, og der alle kunne nyte havets foranderlighet. 

 

Lene Engdahl 

Sandum 

 

  



                                                                                                                                         Tromøy 25.12.2021 

Del av Hoveodden - Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan 

Som bosatt på Tromøy og innbygger i Arendal kommune, har jeg følgende kommentarer til det 

forslaget til reguleringsplan som nå er lagt ut til høring: 

Hoveodden er et unikt naturområde, både nasjonalt og lokalt. 

Naturen her, både på land, i luft og i sjø er meget sårbar.   

Det er for eksempel registrert 214 fuglearter på Hoveodden.   Av disse er ca. 50 rødlistede og sterkt 

truede arter, deriblant flere arter sjøfugl.  Det er fra faglig hold kommet klare meldinger om at 

området må reguleres til LNF og senere innlemmes i Raet nasjonalpark, for å redde disse truede 

artene. De senere årene har antallet besøkende økt voldsomt, og det slås alarm fra flere fagmiljøer 

om slitasjen på naturen allerede i dag.  

Fra havforskningsinstituttet i Flødevigen slås det kraftig alarm om livet i sjøen dersom nivået av 

vannrelaterte aktiviteter økes. Havforskningsinstituttet etterlyser også at Arendal kommune bestiller 

nødvendige analyser og vurderinger av sårbarheten og konsekvensene for naturverdien i 

sjøområdene i forbindelse med denne utbyggingen. 

Flere arter sommerfugler bruker Hove som siste eller første stopp etter et langt trekk over havet, til 

sydlige land i vinterhalvåret. 

Også når det gjelder trærne og øvrig vegetasjon på Hove, har ekspertene ropt varsko om 

konsekvensene en slik utbygging vil innebære. Dette gjelder både umiddelbart tretap, tap av trær på 

sikt, og problematikk rundt erosjon og sandflukt som en følge av dette. 

De samme fagmiljøene uttaler også at en slik utbygging vil få store skadevirkninger langt utenfor det 

området som nå skal reguleres, og inn i nasjonalparken som omkranser området. 

Det er ikke av Arendal kommune innhentet relevant informasjon på noen av disse fagområdene i 

forkant av utarbeidelsen av denne reguleringsplanen. I tillegg har de valgt å ikke ta hensyn til 

sårbarhetsanalysen som ble utarbeidet i forbindelse med en mye mer beskjeden utbyggingsplan på 

et tidligere tidspunkt. Det er respektløst overfor denne sårbare naturen, som burde ha vært en del av 

Raet nasjonalpark.  

Denne uvurderlige naturen på Hove, har lange tradisjonen som friluftsområde for både Arendals 

befolkning og tilreisende. Området ble i sin tid gitt som gave til Arendals befolkning. 

Derfor har det vært en stor feil av flertallet av politikerne i Arendal kommune å leie ut området til 

kommersiell drift. Tidligere klausuler skulle sikre at dette ikke skulle kunne skje, og det er uforståelig 

at politikerne har valgt bevisst å overse disse heftelsene. 

Også etisk sett er denne avgjørelsen rett og slett uhørt, og denne planen må derfor forkastes. 

Vedlagt i denne uttalelsen fra meg ligger en modell av denne planlagte utbyggingen.  

Arendal kommune har ikke utarbeidet en forståelig visualisering av hva som er planlagt i dette 

forslaget til reguleringsplan. Derfor har jeg gjort det selv, og har brukt tusenvis av arbeidstimer på å 

utarbeide den. Dette inkludert meget grundig Research og konsultering av fagfolk på alle relevante 

fagområder, for at den skulle bli korrekt. Denne modellen er basert på bestemmelsene i planen, ikke 

eventuelle intensjoner utbyggere og ansvarlige politikere måtte ha. Vi vet at det som ikke er forbudt 

skriftlig i bestemmelsene i en reguleringsplan, er lov. 



Denne modellen er nå vist frem til både politikere og befolkning, fordi det er så viktig at alle forstår 

hva planen faktisk innebærer. Ingen skal sitte etterpå og si at de ikke visste hva som var planlagt.  

At denne planen er så «ullent» beskrevet i bestemmelsene og heller ikke var visualisert i det hele 

tatt, gjorde det nødvendig å lage modellen. Skulle det være spørsmål rundt modellen min, er jeg 

tilgjengelig. 

Modellen viser at dette er en massiv utbygging, som vil ødelegge denne uvurderlige naturen for 

alltid, om den gjennomføres. 

 

Derfor må denne planen skrotes. 

Området «Del av Hoveodden» som nå skal reguleres, må reguleres til LNF. 

 

 

Med hilsen 

Helene Thorstensen 

Tromøy 

 

  

 

 



Forklarende tekst til modell av foreslått reguleringsplan for Del av Hoveodden 

 

Selve modellen er laget i målestokk 1:500 

Alle bestanddeler er i målestokk, små avvik på ½-1 mm kan forekomme + selvfølgelig andre små 

unøyaktigheter.  

Dette er en håndlaget modell, og det er ikke brukt f.eks. GPS eller andre digitale hjelpemidler. 

Modellen er laget strengt og nøyaktig etter bestemmelsene som står i forslaget til reguleringsplan. 

Den er basert på ren matematikk, slik det er vanlig på slike modeller. 

 I motsetning til «vanlige» modeller, har ikke min modell koter (høydeforskjeller) i landskapet. Disse 

høydeforskjellene i terrenget vil i praksis ved en eventuell utbygging påvirke både mulig plassering av 

enheter og fall ved grøftegraving.  

Modellen skiller seg også ut fra vanlige modeller ved at den har flere lag av transparenter som kan 

plasseres oppå reguleringskartet. Dette er gjort for å kunne illustrere de ulike typene inngrep den 

fremlagte planen innebærer. Det gir oss mulighet til å se hva for eksempel grøftegravingen i seg selv 

innebærer, eller plasseringen av hytter/enheter. Så kan vi legge alle de transparente lagene oppå 

hverandre og se det samlet under ett.  

Det gjort mye Research på hvordan man vanligvis gjør slike tiltak, spesielt når det gjelder vann/avløp 

og arkitektoniske spørsmål. Også alternative måter å utføre tiltakene på er sjekket, men i denne 

modellen er utgangspunktet «normalmåten». 

Modellen er bygget opp slik: 

Bilde 1: viser reguleringskartet med soner som viser hvor det er tillatt med hvilke installasjoner og       

soner hvor ingenting er tillatt. Viser til dokumentene i saken for detaljer om det, eller film om 

modellen på u-tube: «Folkets Hove». 

Bilde 2: viser trær manuelt registrert av meg i de berørte sonene på kartet. En grønn prikk for hvert 

tre, totalt 653 trær, fordelt slik: sone A: 100, sone B: 345, sone C :47, #1+2+3+4: 58, veg: 16, D1: 18. 

Det finnes ikke noe tilgjengelig kart med oversikt over registrerte trær, derfor er dette gjort manuelt. 

Bilde 3: viser et anslag på vann/avløp (blå streker) til de 125 enhetene slik de er plassert ut på kartet. 

Slik det er foreslått her, utgjør det ca. 2058 meter med grøft. Eventuelle pumpestasjoner etc. kommer 

i tillegg.  

Vann /avløp plassert slik som vist her, vil fortrenge omtrent 221 trær fordelt slik: sone A: 27, sone B: 

151, # 4: 7 og vei (her skal hovedvannledningen ligge)36. Dette er trær som kommer i åpenbar 

konflikt med de blå strekene, beregnet med en sone rundt trærne på ca. 3 meter. Grøfter graves med 

25 graders vinkel på sidene, da blir en grøft som er 2 m dyp 6 m bred. Dybden på grøftene her vil da 

selvfølgelig påvirke hvor mange trær som bli fjernet. Det ligger ingen begrensning på gravedybde i de 

foreslåtte bestemmelsene.  

Når det gjelder graving av grøfter, så krever det fall for at vann/kloakk skal renne gjennom rørene. 

Dette fallet må være på 1 cm pr meter. Fra den ene enden av området til den andre er det ca. 300 

meter. Dette kan i verste fall utgjøre 3 meter ekstra dybde (i tillegg til de i utgangspunktet 2 meter). 

Da blir gravedybden 5 meter, og bredden på grøften blir 12 meter. Da må vi i så fall plusse en god del 

flere tapte trær på listen. Alternativet til så dype grøfter er å bygge mange pumpestasjoner for å få 

kloakken ut av området, og dette vil også koste flere trær enn jeg har beregnet. 



Bilde 4: viser når 125 enheter (med grunnflate på 40 kvm, 20 kvm, permanente telt, telt på påle og 

hengende telt) er plassert på kartet + 85 midlertidige telt, totalt 210 enheter. Hver enhet har fått en 

oransje el grå liten «plate» under seg, som indikerer hvor mye plass en enhet har som «sitt» område 

til for eksempel sol-stoler, tørke håndklær etc. Disse platene utgjør 75 kvm, men det er jo mulig de 

blir mindre, dette er for å illustrere hvor mye plass en enhet har normalt sett. Det må etter plan-og 

bygningslovens brannforskrifter være 8 m mellom enhetene (om ikke det kommer en slags 

dispensasjon her).   

Hyttene på 20 og 40 kvm har etter plan -og bygningsloven en tillatt høyde på 9 m, hengende telt og 

telt på påle har ingen høydebegrensning (Telt på påle er her illustrert med 25 m høyde). Slik 

plasseringen av enhetene er foreslått her, vil installasjonene fortrenge omtrent 85 trær, fordelt slik: 

sone A: 42, sone B: 43. Dette er trær som åpenbart kommer i konflikt med installasjonene. Da er det 

beregnet en sone på 3 m rundt hvert tre. 

Bilde 5: viser et tre plassert på hver prikk i bilde 2, slik ser det ut der i dag. 

Bilde 6: viser det foreslått regulerte området med 210 enheter plassert+ parkeringsplassen og biler. 

Det er stipulert et behov for minst 4-500 p-plasser på fine dager. På den parkeringsplassen som er på 

kartet har jeg fått plass til ca. 100 biler. Denne p-plassen skal ifølge planen betjene både de 210 

enhetene hos Canvas, pluss personale pluss alle andre (allmennheten) som kommer dit for å bade, gå 

tur etc. Den haugen med biler som ligger ved siden av p-plassen på bildet, er 300 biler som det ikke 

er plass til slik planene foreligger. Det er forslått både ferjeforbindelse og shuttletrafikk fra Hove leir, 

men dette er ikke konkretisert som jeg har sett. 

Når det gjelder tap av trær, er dette som er vist her matematiske beregninger. Jeg har etter at jeg 

laget modellen fått opplysninger fra eksperter om at en sone på 3 m rundt hvert tre er altfor lite. Det 

betyr at tapet av trær vil bli større enn de tallene jeg her har regnet meg frem til. 

 Slik det er regnet ut her, vil det totale antallet tapte av trær bli på minst 306 trær. 

Om trærne felles eller dør som følge av graving, vil det oppstå erosjon, og problematikk med 

sandflukt.  

Vi har fått informasjon om hvor sårbare trærne på Hove er, med allerede i dag faretruende slitasje 

særlig på rotsystemene som ligger oppe i det øverste jordlaget. Trærne står svært værhardt til, utsatt 

for sjøsprøyt og vind med orkan i kastene flere ganger i løpet av en høst og vintersesong. Felling av 

trær fører til sterk svekkelse av de trærne som står igjen, trærne er avhengige av naboene sine. 

Endringer i vannforhold(grunnvannet), og skader på rotsystemet etter graving i rotsonen vil ifølge 

ekspertene gi langtidsvirkende skader og de vil dø på sikt etter noen år. Blir trærne som står igjen 

svekket, kan de utgjøre en risiko for folk. Da må de også felles av sikkerhetsgrunner.  

 

Helene Thorstensen 

Tlf 905 72 184 

 

 















Reguleringsplan. Planforslaget «Del av Hoveodden». Offentlig ettersyn. 

Undertegnede er imot at området reguleres til formålet som fremgår av planforslaget. Jeg ønsker at 

det gamle campingområdet på Hoveodden skal reguleres til et LNF område og at det skal arbeides for 

å få området inn i Raet nasjonalpark, der det hører hjemme. Jeg har følgende bemerkninger til den 

foreslåtte reguleringsplanen: 

1) 

Det er uheldig at det sammen med dette planforslaget legges ut «spørsmål og svar», der kommunen 

presenterer «fasit svarene». Etter tre år med offentlig kritikk mot saksbehandlingen i forhold til 

avtaler med Canvas Hove, burde det være godt kjent for kommunens administrasjon at det er stor 

offentlig dissens om svarene. Det er kritikkverdig at kommunens administrasjon forsøker å påvirke 

folks mening i saken. 

2) 

Man må ikke regulere Hove området stykkevis og delt. Hele Hove området og strekningen østover til 

Spornes og Tromøy kirke må sees i sammenheng. De store planene til Canvas Hove og Arendal 

Herregård, samt Arendal kommunes egne planer for Hoveleiren og et nasjonalpark senter, har jo alle 

som mål å tiltrekke seg et høyt antall gjester, som skal bruke naturen i nasjonalparken. Den naturen 

er allerede sterkt nedslitt, og man kan ikke begynne å redusere den lokale allmennhetens bruk av 

områdene, for å få til dette. Hove har vært lokalbefolkningens friluftsområde i over 100 år. Også 

bruken av Hovekilen, påvirkning av fugleliv og rødlistede arter spesielt, må selvfølgelig med i en 

totalvurdering. Det er ikke utført i planforslaget. Arendal bystyre bestemte 24.1.2019 at «bruken av 

hele Hoveområdet» skulle ses på i en reguleringsplan. «Her må naturverdiene stå sentralt» ble det 

besluttet. Jeg kan ikke se at et planforslaget «Del av Hoveodden» inkluderer slike vurderinger. 

3) 

Som nevnt under punkt 2) er slitasjen på naturen i Hove området svært stor. Det har den vært i 

mange år, men den bare øker. Det finnes flere solide rapporter om dette, fra rapporten utarbeidet av 

Smith-Kielland, Norges Landbrukshøgskole for Fylkesmannen i Aust-Agder i desember 1978, og 

oppover i tid, inntil HDU overtar. Jeg kan ikke se at planforslaget har vurdert konsekvensene for 

vegetasjon, dyre-, fugle-, og insektliv i den omliggende nasjonalparken. Naturmangfoldloven, bl. a. 

§6, 9, 49 skal tas hensyn til. 

4)  

Når det gjelder furutrær i campingområdet, så har det vært fjernet en mengde trær allerede. Nå kan 

man se tvers igjennom området, noe man ikke kunne for noen år siden. Man kan ikke holde på å 

hugge ned trær i et slikt naturområde, det må nå stoppes og det må legges inn som et krav i 

reguleringsplanen. Canvas Hove har tilkjennegitt at det skal hugges trær. 

5)  

Etablerte grenser for Friområdet, kjøpt av Arendal og Tromøy kommuner i 1939 nevnes ikke i 

planforslaget. Det er meget uheldig at Arendal kommune har leid ut sentrale deler av Friområdet og 

Hove-brygga til Canvas Hove, og det må vurderes i planforslaget om den drift Canvas Hove ønsker 

seg regulert, vil få konsekvenser for folks bruk av Friområdet. Jeg kan ikke se noe sted at grensene for 

Friområdet er opphevet. Representanter for Canvas Hove har allerede bortvist folk fra det 

kommunale friområdet. 



6) 

En vernskogsgrense ble etablert ved kongelig resolusjon i 1914. Denne grensen er ikke opphevet, og 

dette er bekreftet av Statsforvalteren. Reguleringsplanen grenser mot denne vernskogsgrensen både 

på yttersiden og på innsiden av campingplassen. Regulerings forslaget nevner ikke denne grensen i 

det hele tatt, ei heller vurderes hvilke konsekvenser reguleringen vil kunne få for Vernskogen. Denne 

Vernskogen er det allerede hugget og ryddet i, helt ulovlig. 

7) 

Det fremgår av kontrakten mellom selgeren av Friområdet og kommunene som kjøpte i 1939, at 

området innenfor dette «hestesko-formede» område (campingplassen) ikke skulle kunne bebygges.  

Selv om kafebygget, kiosker og hytter er oppført helt ulovlig kan man ikke fortsette med å bebygge 

området, uten å ta hensyn til de servitutter som ble etablert for å ivareta hensynet til naturen og 

lokalbefolkningen. Disse servituttene er tinglyste, og man kan ikke bare neglisjere dem. 

8) 

Statsbygg solgte Hoveleiren for 6 millioner kroner til Arendal kommune i 1998, men ga fra seg hele 

det store skogsområdet, campingplassen inkludert, gratis, ettersom det skulle være til allmennhetens 

benyttelse og det skulle tas naturvern hensyn. Den store utbyggingen som reguleringsplanen nå 

legger opp til rimer veldig dårlig med Statsbyggs intensjon. Dette gavesalget ble vedtatt av Stortinget, 

og det vil få nasjonal oppmerksomhet om Arendal kommune forkludrer dette. Avtalen er tinglyst. 

9) 

De som står bak forslaget for en kommersiell utnyttelse av vårt fineste naturområde, HDU, Canvas 

Hove og flere sentrale politikere, har hevdet at når det nå planlegges 125 boenheter samt 85 telt, så 

er dette langt mindre enn det man hadde tidligere. Daglig leder av HDU sier i en av Agderpostens 

podcaster at antall enheter er redusert til det halve av hva det var før. Dette er ikke riktig. I HDUs 

egen annonse 3.1. 2005, der man søker etter en driver av campingplassen, står det at plassen har 21 

hytter og 100 campingvogn enheter. Antall enheter det nå er tilrettelagt for i planforslaget er alt for 

stort. Ingen av de enhetene man hadde i 2005 hadde vann og kloakk innlagt. 

10) 

Som det nylig er fremkommet av oppmerksomheten omkring Helene Thorstensens modell, så har 

planforslaget store mangler, bl. a. om hva som kan tillates av graving og grøfting, høyder på 

bebyggelse osv. Ettersom området er helt uten fall, vil man måtte gå inn med pumpestasjoner for 

kloakk, noe som igjen går ut over naturen. 

Man har heller ikke dekket inn et tilstrekkelig antall parkeringsplasser til de påtenkte gjestene. Det 

stilles nå spørsmål om hvor lokalbefolkningen skal kunne parkere, om man fordriver dem til fordel for 

tilreisende. Det holder ikke å si at lokalbefolkning eller turister kan parkere i Hoveleiren. I leiren er 

det på fine utfartsdager fullstendig fullt av biler allerede, og man kan ikke bare fortsette å anlegge 

parkeringsplasser i vårt fineste naturområde. 

Vennlig hilsen 

Alf M. Sandberg. PB 151, 4852 FÆRVIK 

27.12.2021 

 



 



                                                                                                                                           Arendal 27/12-2021 

 

 

Del av Hoveodden  - Høringsvar til  reguleringsplanen. 

Er bosatt i Arendal og er bruker Hoveodden til turer, bading/strandbesøk og fuglekikking.  

Jeg har følgende innsigelser til den foreslåtte reguleringsplanen.  

Det er allerede i dag stor menneskelig aktivitet på Hoveodden.  

Denne aktiviteten vil øke vesentlig hvis denne reguleringsplanen bli gjeldende og Canvas får 

anledning til å gjøre området om til en stor turistdestinasjon med mange gjester og stor vannsport 

aktivitet i Hovekilen.  Det vil være veldig ødeleggende for fuglelivet, dyrelivet og naturen i området.  

Det forslaget som nå er ute til høring er mye større enn alternativ 1b Camping Light i 

konsekvensanalysen (som skulle være utgangspunkt for planen) og er nå nærmest identisk med 

alternativ 1a Full Camping.   

Som eksempel vil man nå tillate 125 hytter + telt i tillegg. I alternativ 1a var det 128 hytter + 47 telt, 

mens det i alternativ 1b var bare 87 hytter og 38 telt. 

I forslaget nå vil man tillate graving av vann og kloakk til områdene markert B, noe som tilsvarer 

alternativ 1a Full Camping. Derimot så vil man i alternativ 1b Camping Light ikke tillate graving i 

områdene B5, B6 og deler av B4. 

Det blir derfor helt feil og veldig misvisende når man gir det utsendte planforslaget samme karakter i 

sårbarhetsanalysen og konsekvensanalysen som alternativ 1b Naturcamp. Det utsendte planforslaget 

burde på de fleste områdene fått samme karakter som alternativ 1a Full Camping noe som vil gitt 

følgende verdier i konsekvensanalysen. 

Jeg mener også at det er direkte feil og misvisende å bruke den tidligere campen som nullpunkt.  

Fag Planutkast til høring 
    tilsvarer nærmest 
Alt 1a Full Camping  

Alt 3 LNF – Natur og 
friluftsliv 

Landskap Middels negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

Naturmangfold, herunder 
geologi 

 
Noe negativ konsekvens 

 
Positiv konsekvens 

Friluftsliv Noe negativ konsekvens Positiv konsekvens 

Kulturmiljø og kulturminne Noe negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

Samlet vurdering Noe negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

   
 

I områdene som det nå tillates graving av vann og kloakk til 125 hytter/kompaktenheter er det mer 

enn 600 store furutrær. 

Så langt jeg kan se har ikke konsekvensutredningen omfattet at det skal graves for vann/kloakk til 

125 hytter/kompaktenheter og det er ikke tatt noen vurdering av mulige skader på furutrærne og 



risikoen for at ødelagte røtter kan føre til at disse blåser overende på campingplassen og forårsaker 

skade på mennesker, dyr, hytter og telt. 

I plandokumentasjonen som er sendt ut på høring er det ikke med noen dokumentasjon som viser 

hvordan campingområdet kan se ut hvis campingområdet bygges i henhold til reguleringsplanen. Det 

må lages mye bedre detaljinformasjon (3d tegninger/videoer) bør man vedtar planen. 

Nedenfor er noen bilder som viser hva som kan tillates av utbygging på campingområdet hvis den 

utlagte reguleringsplanen blir vedtatt. 

Det er høyest bemerkelsesverdig at en privatperson må bruke sin fritid til å gjøre den jobben Arendal 

kommune selvfølgelig ha lagd. 

 

Fig 1. Viser hva som kan tillates bygd hvis den utsendte reguleringsplanen vedtas. 



 

Fig 2 som viser furutrærne på campingområdet 

 

Fig. 3 som viser hvile grøfter som kan tillates  



C 

Fig 4. Viser graving som ble gjort til 2 yurter med lite dype grøfter. Med graving til frostfri dybde ville 

gravingen blitt enda mye mer ødeleggende.  

Ps.Disse grøftene som vist på bilde ble gravd uten tillatelse og før reguleringsplanen var startet. 

Som vedlagte bilder viser vil campingområdet  komme til å fremstå som en liten hytteby noe som 

ikke passer inn i Raet nasjonalpark. 

 

Naturen i campingområdet vil bli veldig ødelagt med en slik massiv utbygging med hytter tilkoplet 

vann og kloakk. Mange av de 600 furutrærne i området vil måtte hogges ned eller få store skader.   

Disse inngrepene er også irreversible og det vil også bli umulig å inkludere campingområdet i Raet 

Nasjonalpark hvis man senere ønsker det.  

 

Canvas har også leid stranden og ved å tillate at Canvas få bebygge området beskrevet i 

planbeskrivelsen og dermed få etablere en stor turistdestinasjon for sjønære aktivitesturisme vil få 

følgende store negative konsekvenser 

a. Stor helårs aktivitet i Hovekilen med seilbrett, SUP, kano og undervannsscooter vil være 

veldig ødeleggende for fuglelivet, fisken, ålegresset og naturen i Hovekilen . Det er klart 

beskrevet i sårbarhetsanalysen.  



b. Canvas sine organiserte aktiviteter og utleie av utstyr vil helt naturlig legge beslag på mye av 

stranden. Dette vil fortrenge Arendals befolkning fra å benytte stranden til bading o.l som 

man har gjort tidligere.   

Siden Canvas leier stranden i 45 år kan det i fremtiden komme til å skje i at stranda blir 

oppfattet som den private Dyreparkstranda. 

c. Ved at parkeringsplassen (100 plasser) nå også skal benyttes av campinggjestene (125 hytter 

+ telt etc) så vil den være fullt belagt av campingjestene og det er ingen plass til Arendals 

befolkning som vil på dagsbesøk til stranden og området rundt noe som har vært mulig fram 

til nå. 

 

Jeg mener at med alle disse negative konsekvensene som denne foreslåtte reguleringsplanen 

medfører er eneste mulighet for å ta vare på natur og mangfold som er der, å regulere området til 

LNF. 

Så min klare anbefaling er att området blir NLF, og på sikt innlemme området i Nasjonalparken. 

 

Vennlig hilsen 

Anders Haslestad  
Molandsveien 1450 
4849 Arendal  

M.97601658 

 

 

 



From: Aud Halvorsen Schäfer <aud-sch@hotmail.com> 
Sent: 27. desember 2021 17:05 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan del av Hoveodden 
 
Categories: TGK 
 

Mitt forslag til reguleringsplan for Hoveodden: 
 
Ja ti l LNF og ønske om at hele Hoveodden blir innlemmet i nasjonalparken. 
Ønsker helgeåpen kafe året rundt og adgang til toaletter. 
Nei til campingplass og kommersialisering av Hoveodden. 
 
Med vennlig hilsen 
Aud Halvorsen Schäfer 
 
Kongshavn 27.12.21 
 
 
 
 
 
Sendt fra Outlook 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2faka.ms%2fweboutlook&c=E,1,Xi4uPeezH0urEzUydvSdZ9ijKw4RyMWjtYYq_SdXPgKMZPW11lMZzwbWpmJOHZ2nN39FhXQzqnvLG__hYqB-gDdEyLjBru59AzM6PiDuaEuPwZhggA,,&typo=1


From: Dagfinn Wold Haavik <dwhaavik@gmail.com> 
Sent: 27. desember 2021 14:32 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad til planforslag del av Hoveodden 
Attachments: Innsigelse desember 2021.docx 
 
Categories: TGK 
 
Jeg vil sterkt anbefale arealbruk for Hove som naturområde. LNF. 

Dersom campingområdet blir regulert til LNF og definert som utmark, kan det bli anledning til telting 

etter bestemmelsene i friluftsloven. Samt beholde nåværende kiosk, kafédrift og sanitæranlegg. 

Nåværende reguleringsforslag ivaretar ikke allmenhetens interesser, aktivitet eller behov i årene 

som kommer. 

Hvorfor LNF: 

Hove er innkjøpt til lokalbefolkningen av kommunene og gitt gratis av Staten til formålet friluftsliv 

for vanlige folk. 

Kommersiell camping på Hove vil umuliggjøre det daglige friluftslivet og slik bidra til å svekke en 

viktig del av folkehelsa for innbyggerne i Arendal, fysisk som psykisk. 

«Kommersialisering av et tradisjonelt naturområde er derfor en dyp inngripen i livskvaliteten til folk 

som har vanskelig for å få endene til å møtes. Fra å være et fristed til å bli en opplevelsesdestinasjon 

for betalte aktiviteter, er å lukke området for dem som kanskje trenger det mest. Området vil i 

prinsippet være åpent for alle, men en behøver ikke være psykolog for å forstå at opplevelsen vil bli 

enda en sten til byrden for dem uten betalingsevne.» (Anne Marie Falck, Agderposten 05.12.2021) 

Det beste for naturen er ingen (kommersiell) camping. 

Det må være byggeforbud på Hoveodden, jfr. plan- og bygningslovens forbud mot bygging i 100-

meters beltet. 

Dagfinn Wold Haavik 

Stinta terrasse 10 

4838 Arendal 



From: Erlend Fredriksen <erlendfr@gmail.com> 
Sent: 27. desember 2021 23:59 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknader på reguleringsplan "Del av Hoveodden" 
 
Categories: MMP 
 

Hei, 

 

Det er helt absurd at et slikt område kan miste sitt vern over natten. Hele Hoveodden var jo 

underlagt et relativt strengt vern, selv når campingen var der, mens nå vurderes det å tillate 

bygging, graving, trefelling, mm. 

 

La naturen få lov til å komme tilbake til Hoveodden, og flytt aktiviter og bygging inn i leiren. 

Den trenger en faktisk profesjonell aktør, for av det jeg observerer av den daglige driften der 

er ikke imponerende, og mulighetene burde være store.  

 

La Hoveodden bli LNF og del av Raet Nasjonalpark.  

 

Mvh 

 

Erlend Fredriksen  

 

 



From: Gunnar Molden <gunnarmolden@gmail.com> 
Sent: 27. desember 2021 12:48 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan HOVE 
 
Categories: TGK 
 

Jeg vil med dette gi uttrykk for at jeg som innbygger i Arendal og bosatt på Tromøya har et 

sterkt ønske om at det aktuelle området blir lagt ut til Landbruks-, natur- og friluftsområde. 

Vennlig hilsen 

Gunnar Molden 

Østre Tromøyvei 404 

4812 Kongahavn 



From: Richard Larsen <richard@eracom.no> 
Sent: 27. desember 2021 11:15 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Innspill regulering Hoveodden. 
Attachments: Avtalen 1999.pdf; Orginal servitutt 1939.pdf; Statsbygg vedr. heftelse.PDF; 

Servituttgrense kart 1994.docx; Gårdskart Hove NIBIO.docx 
 
Categories: TGK 
 
Hei. 
 
Som innspill til planforslag for del av Hoveodden starter jeg med konklusjonen først: LNF med 
punktvis begrunnelse under: 
 

 Bruken av hele Hoveområdet er ikke avklart som opprinnelig bestilt av bystyret 24.01.2019. 
 

«Arendal kommune avviser oppstart av planarbeid for del av Hoveodden ihht 

pbl § 12.8. Kommunen vil ikke gi klarsignal til å gå i gang med en 

reguleringsplan for området slik det er beskrevet i denne saken. 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 ha 

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.» 
 

Som denne bestillingen viser skal hele Hoveområdet avklares, det er det ikke. Grunnlaget for 
forslag til regulering er så mangelfullt at det ikke er mulig å gi et ordentlig tilsvar da 
konsekvensene og påvirkningene som ligger i forslag til plan ikke er opplyst.  

 
 En ordentlig konsekvensutredning på hvordan forslag til regulering vil påvirke furutrær, 

verneskogen (Hoveskov), dyreliv / innsekter og hele øko systemet mangler. 
 

 Konsekvensutredning / sårbarhetsanalyse for Hovekilen for sjø og fugleliv mangler, dette er 
også påpekt av Havforskningsinstituttet. Desto flere mennesker som evnt. bor i bygg og telt 
desto større vil belastningen med aktivitet bli i sjøen. 
Pir II som utarbeidet en sårbarhetsanalyse / KU utførte denne med null punkt i gammel 
camping på bestilling fra Arendal Kommune. Dersom hensikten er å verne naturen i tråd med 
bl.a kgl.res. må null punktet settes i naturen selv. Å sette null punkt i camping drift er brudd 
på lovnaden kommunen gav staten ved overtagelse av Hoveodden, og et klart brudd på 
forvaltningsansvaret ovenfor egen befolkning.  

 
 Parkering kan ikke løses. I bystyrets vedtak av 05.03.2020 sier punkt 2 følgende om 

parkering: 
 

2. Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming 

tilstrebes. Eksisterende parkeringsplasser skal fremdeles forbeholdes 

allmennheten og skal ikke tillates brukt av campingens gjester. 

 



Parkering er på ingen måte ivaretatt i forslag til reguleringsplan. Alle grenser rundt område 
for regulering er Nasjonalpark uten mulighet for å løse parkering. Leiren har aldri vært 
benyttet til parkering for campingen, samtidig er leiren fylt opp med bobiler hele sommeren. 
Forslag til regulering tar ikke hensyn til bestilling fra Bystyret som sier at campingens gjester 
ikke skal tillates bruk av parkeringen. 
Forslag til regulering tillater asfaltering, jeg finner ikke utredning vedr. overvann dersom den 

store grusflaten asfalteres.  
 

 Utleid areal så inngår stranden, brygga og Såta som er i Nasjonalparken. Hvordan skal en 
skille, sette grenser, styre aktivitet som ivaretar at gaven fra Staten som sier friområde for 
allmenheten opprettholdes. 
I innstilling til Fylkesutvalget er det definert 629 varme senger, aktiviteten denne gruppen 
representerer sammen med aktivitet fra Seilforeningen vil i tilfelle skape et klasseskille dette 
område ikke er verdig. 

Aktivitet kan ikke reguleres, dette må løses på overordnet nivå med å velge LNF. 
 

 V/A anlegg. Jeg finner ingen konsekvensutredning på hvordan dette påvirker trær, 
grunnforholdene, vannbalanse osv. ved graving. 
Skadene på trær kan først bli synlig om 10 – 20 år, da er det for sent så her må ansvarlige valg 
foretas utenfor politiske hensyn. 

 
 Området er belagt med servitutter fra 1939 som sier byggeforbud vest for strukket linje, 

området skal benyttes som: Utfartssted. Dette definert i Skylddelingsforretning. 
Fylkestingsutvalget sin innstilling viser også til at området er belagt av gamle servitutter, ref. 
Fylkesdirektør Tine Sundtoft. Vedlagt følger servituttet sammen med kart av 1994 som peker 
på servituttgrensen. Jeg legger også ved kart fra NIBIO som viser område mottatt 
vederlagsfritt. Dette for allmenheten og natur ref. Statsbygg. 

 
 Avtalen med Statsbygg av 1998. Området er gitt vederlagsfritt. Hensikten med overdragelsen 

er at arealet skal benyttes til friområde for allmenheten med naturvernhensyn. 
HDU bryter avtalen allerede i 2002. Området gitt vederlagsfritt skal iht avtale med Statsbygg 
ha eget GNR / BNR. Rådmannen slår sammen alle GNR / BNR på Hove i strid med avtalen 
straks HDU er opprettet. 
Eiendommen overdras med eksisterende heftelser i henhold til grunnboks utskrift datert 
15.07.1998 for eiendommen gnr. 210 bnr 1.  

Vedlagt følger avtalen av 1998. 
 

 Raet Nasjonalpark viser til en forvaltningsplan som ikke er vedtatt. Forvaltningsplanen 
inkluderer uttalelser om randsonen som ikke passer overens med utvikling av camping på 
Hoveodden. 
Vedtak generelt fra Nasjonalpark vedr. Hoveodden er ikke troverdige, forvaltningspraksis 
sammenlignet med vedtak for vanlige innbyggere må utfordre kommunens integritet 
generelt. 

 
 Nasjonalparkforvalter sier i uttalelse at trær kan forsvinne men at det ikke er problematisk 

for sikrende tiltak kan iverksettes med bardunering, dette er ikke tillitsvekkende ref. arbeid 
Spornes. 
Foruroligende at Nasjonalparkforvalter setter tretoppene som max høyde for påletelt. 
Påletelt er ikke definert med øvre max høyde, det må korrigeres / stoppes i regulering. 

 
 Camping er flyttet opp som bobilcamp i leiren, Seilforeningen har leid handicap stranda 

(kalles kortsiktig avtale for å unngå generalforsamling), dersom Hoveodden i tillegg 



kommersialiseres og byens befolkning bruker Hove som den alltid har gjort vil det bryte ned 
og ødelegge hele naturen Hove. 
 

 Statsbygg er korte og klare på at Arendal Kommune må forholde seg til avtalen av 1998. 
Vedlagt følger kort presisering fra Statsbygg vedr. heftelsene som følger eiendommen. 

 

 2021 – 2030 er Naturrestaureringens tiår ifølge FN / 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/ 
Med dette i tillegg må det være helt umulig for Arendal Kommune å kommersialisere og 
bebygge med fullt V/A anlegg byens mest kjære natur på naturens bekostning, som i tillegg 
har stor historisk verdi. 

 
 Naturmangfoldsloven §9/ Føre var prinsippet: 

Nml § 9 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 mulig 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. 
 

 Naturmangfoldsloven / §49 med henvisning til §6 

Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 49 avklarer visse spørsmål når et tiltak 

omfattes av flere lover. Paragrafen sier at verneverdiene innenfor et 

verneområde skal tillegges vekt når det kreves tillatelse etter annen lovgivning, 

selv om tiltaket ligger utenfor verneområdet. 

- 

§ 6.(generell aktsomhetsplikt) 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på 

naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til 

en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom 

forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 

 
 I aksjonæravtale som i dag avhenger av resultat av reguleringsplan har vi som innbyggere 

vært vitne til en prosess uten sidestykke. 
Dersom forslag til regulering blir vedtatt av bystyret utfordrer det i tilfelle tilliten til 
demokratiet i stor grad. 
Alle natur og fagorganisasjoner er helt klare på at LNF er eneste riktige for dette område, alle 
andre valg vil kun fremstå som forfordeling for kommersielle særinteresser på bekostning av 
egen befolkning og natur. 
 
Hoveodden må reguleres til LNF, for senere innlemmelse i Raet Nasjonalpark.  
Innlemming i Raet Nasjonalpark vil gi Hoveodden det vernet det skal ha, samtidig blir 

servituttene fra 1939 og avtalen med Statsbygg av 1998 ivaretatt slik de er ment.  
 
 
Med hilsen 
Richard Larsen 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.miljodirektoratet.no%2fansvarsomrader%2farter-naturtyper%2frestaurering-av-natur%2f&c=E,1,zRP_gVMzCyVJRM_1uCvTFmBMElsgLhOTUGXNaNjiXjytcnVijEJk05tbgYIN7Pb9jRlCfa6zu6_QOQIJKHac5x7B_kCAtySTFlFlupOdWkVMpZ4vSBXrxzJf6OAR&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flovdata.no%2flov%2f2009-06-19-100%2f%25C2%25A74&c=E,1,JoXc486X0G5PmAhcHDlfwA9RPqBI9d0OHPnj1Zwmxm8WP7XuJPALzxutt_lPKD9vvWlv4Ol0b7oXrtCbDnYodb3_a8nJpu1pUzb0KYOzDhMgiw,,&typo=1
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Fra: Langtvedt, Hanna Benedicte
Til: einar.bergsholm@nmbu.no; Houge, Gidske
Emne: Vedrørende heftelse i avtale om vederlagsfri overføring av gnr. 210 bnr. 1 i Arendal til Arendal kommune
Dato: fredag 21. februar 2020 15.40.40

Hei,
 
Statsbygg har blitt kontaktet av både dosent Einar Bergsholm ved NMBU og arealplanlegger
Gidske Houge hos Arendal kommune med spørsmål i forbindelse med en bestemmelse i
kjøpekontrakten for eiendommen gnr. 210 bnr. 1 i Arendal kommune. Spørsmålet er om
bestemmelsen i avtalen legger noen hindringer for hvordan campingområdet Hove kan utnyttes.
Statsbygg har blitt gjort kjent med at det pågår en regulering av området og at det stilles
spørsmål om hvilken innvirkning klausulen i kjøpekontrakten vil ha i forbindelse med den
kommende reguleringsplanen for området.
 
I 1998 ble friområdet på gnr. 210 bnr. 1 overført vederlagsfritt fra Statsbygg til Arendal
kommune. Overføringen ble gjort i henhold til St. prp. nr. 1 (1997-1998). I stortingsproposisjonen
ble det lagt føringer for fremtidig bruk av eiendommen, som ble inntatt som en heftelse ved
overføringen i pkt. 7.3 annet ledd i kjøpesavtalen. De overordnede føringene lyder som følger:
«Eier av eiendommen forplikter seg til å legge til rette slik at allmennhetens friluftsinteresser,
naturvernhensyn og leirskole-/friluftsinteresser ivaretas i henhold til st prp nr 1 1997-1998)».
 
Klausulen i avtalen, som skulle tinglyses som en heftelse på eiendommen, var en grunnleggende
forutsetning for den vederlagsfrie overføringen av eiendommen fra Statsbygg til Arendal
kommune. Det legges til grunn at kommunen ivaretar interessene i henhold til klausulen i det
forestående reguleringsarbeidet. Regulering eller godkjenning av bruk av eiendommen i strid
med klausulen utgjør et brudd på forutsetningene for den vederlagsfrie overføringen som fant
sted.
 
 
Vennlig hilsen

 
Benedicte Langtvedt

 
rådgiver

Avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning

+4799329755

mailto:HannaBenedicte.Langtvedt@statsbygg.no
mailto:einar.bergsholm@nmbu.no
mailto:Gidske.Houge@arendal.kommune.no


From: Liv Arneberg <bevarhove2018@hotmail.com> 
Sent: 27. desember 2021 18:11 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av Hoveodden  - Høringsvar til  reguleringsplanen! 
 
Categories: MMP 
 

 

I denne linken er det 349 underskrifter som sier Ja til LNF. 

Hver og en underskrift har måtte gå inn å godkjenne sin egen signatur, så disse signaturene er 

gjeldende😊 

 

https://www.opprop.net/ja_til_lnf_i_delen_pa_hoveodden 

 

 

Mvh  

Liv Arneberg 

Bevar Hoveodden 

Tlf: +47 98 00 31 21 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.opprop.net%2fja_til_lnf_i_delen_pa_hoveodden&c=E,1,n-8IcrdFyiKpOigoI8d86Qbe56-AdQn7jrky8ABxszjXybJzDRAW5x1wHqjU33_GOiFNLy_VzSY38eRv2AwtceY1UPH-OG4S_yG_EMM1RsQUBcK2T6Do_lg,&typo=1&ancr_add=1


From: Berit Rickhard <beririck@online.no> 
Sent: 28. desember 2021 15:47 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Vedrørende forslag til reguleringsplan for del av Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 
Arendal kommune 

Merknad til planforslag for del av Hoveodden. Planident 09062019-11 

 

Etter mitt syn bør området som planforslaget omfatter, reguleres til LNF – natur og friluftsformål. 

Ideelt sett bør området innlemmes i Raet Nasjonalpark. 

 

Med hilsen 

Berit Rickhard 

Øvre Tyholmsvei 32 

4836 Arendal 



Innspill til reguleringsplan «Del av Hoveodden» ref. 09062019-11 
 

Reguleringsplan 09062019-11 for Hoveodden må forkastes; 

*Den strider mot naturvern 

*Den strider mot tinglyste rettigheter og betingelser 

*Den strider mot det sosiale fellesskap 

*Den strider mot rettferdighetssans 

*Den strider mot den sørlandske fellesskapstanken 

     , og veldig ille; 

*Godkjenner den hemmelighold og unndragelse av avtaler og utlysninger som skulle vært 

offentliggjort. 

Vi forventer at kommunalt ansatte og tillitsvalgte politikere går i seg selv, skrinlegger planen 

og regulerer området til LNF, landskap-, natur- og friluftsområde jfr. plan- og bygningslovens 

§ 11-7 nr. 5.  

Dette må gjøres slik at vi igjen kan stole på og smile til hverandre når vi møtes på 

Hoveodden, et område som enda en gang trenger beskyttelse og som for all fremtid må 

være et verna naturområde. 

 

Med hilsen Brith Solberg 

 



Del av Hove-odden  - Høringssvar til  reguleringsplanen. 

Bosatt i Arendal og ivrig bruker av Hove-odden til turer, bading/strandbesøk og fuglekikking så har 

jeg følgende kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hove-odden. En regulering til campingområde 

og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre område til en stor turistdestinasjon for sjønære 

aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen i Hove-kilen og området 

rundt. 

I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man at Hove-kilen er et særdeles viktig 

funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rødlistede arter på holmene i sjøen, spesielt makrellterne 

(sterkt truet), hettemåke, fiskemåke og ærfugl.  Hove-kilen er også et viktig område for fugl å søke ly 

vinterstid og i uvær. Grunnvannsområdene er viktige for næringssøk. Fugl kan lett bli forstyrret av 

ferdsel, særlig i hekkeperioden».  

Dersom Hove-odden reguleres til et LNF område vil dette ha positiv innvirkning på dette sårbare og 

unike området. Menneskelig aktivitet på området vil da bli begrenset. Planskissene som pr. i dag 

foreligger for området ivaretar ikke området.  

Jeg mener at Hove-odden må reguleres til LNF. 

 

 

Arendal 28.12.21 

Vennlig hilsen 

Navn    Elsebeth Krøger 

Sted   Jonsvold  

Arendal 

 

 



Arendal 28. !2.2A21

Del av Hove-odden - Høringssvar til reguleringsplan.

Ønsker LNF.

Først noen betralrtninger om hvordan jeg personlig bruker/har brukt Hove-odden.

Jeg er bosatt i Arendal og er ivrig bruker av Hove-området til turer og bading/strandbesøk.

I det siste årene har jeg ikke følt meg så velkommen på stranden bla fordi ingen har slått
gresset eller ryddet på stranden slik som tidligere.

For en vanlig bruker som meg er det 2 vilrtige punkter som må endres for at jeg kan bruke
området noenlunde som før:

L. ALL parkering for selve campingplassen må skje inne på camping-området.
Det burde også være veldig enkelt å få til i nærheten av der det blir innkj6ring.

I sommer var det helt fullt med biler alle steder og umulig å få parken.
En kan ikke parkere i Hove-leiren og gå til stranden med alt en skal ha med.

2. Aktivitetene som planlegges beslaglegger mye av badestranden.

Tidligere måtte vi også rømme stranda da det ble drevet aktiviteter som seiling og

brett.
Dette blir ikke bedre slik det er planer for nå.

I tillegg til hva jeg har nevnt ovenfor har jeg fØlgende kommentarer til reguleringsplanen
som er lagt ut på høring.

Det er alterede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hove-odden.
Med regulering til campingområde og med Canvas/Dyreparken sine planer for å gjøre

område til en stor turistdestinasjon for sjønære aktivitetsturisme, vil dette føre til en stor
Økning av ferdselen og belastningen i Hove-kilen og området rundt.
I Naturmangfuld delen iSårbarhetsanalysen så skriver man:
«Hove-kilen er et særdeles viktig funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rødlistede arter
på holmene i sjøen, spesielt makrellterne (sterkt truet), hettemåke, fiskemåke og ærfugl.
Hove-kilen er også et viktig område for fug! å søke ly vinterstid og i uvær.
Gruntvannsområdene er viktige for næringssØk. Fugl kan lett bli forstyrret av ferdsel, særlig i

hekkeperioden».
Konsekvensanalysen viser at det for alle områder er positiv eller stor positiv effe§ og
TOTALT FOR ALLE OMRÅDER er det STOR POSITIV GEVINST i å regutere området til LNF.

Jeg mener derfor at campingområdet må reguleres til LNF som er det beste for oss vanlig
innbyggere/brukere i Arendal og for natur og dyr.

§ide l"l2



Hvis planprosessen likevel skulle ende opp med at det regulerings til campingområde mener
jeg at det må reguleres inn følgende begrensinger:

o Antall permanente overnattingssteder må reduseres vesentligfra 125 og være lavere

enn alternativ 18 Camping Light i konsekvensanalysen som hadde maksimum 57
permanente overnattingsteder.

o Det må ikke tillates vinterdrift da dette er mer sårbart på naturen utenfor anlagte stier.
o Det må ikke tillates å bygge hytter.
o Det må ikke tillates å bygge kompakte enheter.
o Det må ikke tillates å grave for vann/kloakk i sone A og B.

o Parkeringsplasser må tilordnes inne på camping området.
o Det kan tillates byggfortoalett og bevertning men det må ligge litt bortfra folke-stien.
o Denne grønne sonen må være uten telt.
r Det må ikke tillates betalte aktiviteter organisert fra campingplassen og som vil foregå

utenfor campingplassen.

Vennlig hilsen
Gunstein Rudlende
4817 His

Mobil: 952 18 520

side 2|12



From: Irene Jrgensen <irenejorgensen@live.no> 
Sent: 28. desember 2021 16:45 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hove 
 
Categories: MMP 
 

LNF. Flott uberørt naturområde vil bli enda mer sjeldent og verdifullt i årene fremover. Det er 

rekreasjon i seg selv å gå på Hove. Helt gratis. Ønsker at det må få være LNF område. Mvh 

Tromøygeit Ingeborg Irene Jørgensen ,Østre Tromøyvei 404 , 4812 Kongshavn 

 

Last ned Outlook for iOS 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2faka.ms%2fo0ukef&c=E,1,vUVBPovtOM2aHV_eEYWnB0rGCo9sxJVk1_CTK-LsZGiZABmgv7EZmOOy0CYrpqQE4D7IPTbiDeaFwrAeBXloE8oUtbH_pyL5RPbeNXeJ_cZn_2A,&typo=1


Del av Hove-odden  - Høringssvar til  reguleringsplanen. 

Bosatt i Arendal og ivrig bruker av Hove-odden til turer, bading/strandbesøk og fuglekikking så har 

jeg følgende kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hove-odden. En regulering til campingområde 

og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre område til en stor turistdestinasjon for sjønære 

aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen i Hove-kilen og området 

rundt. 

I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man at Hove-kilen er et særdeles viktig 

funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rødlistede arter på holmene i sjøen, spesielt makrellterne 

(sterkt truet), hettemåke, fiskemåke og ærfugl.  Hove-kilen er også et viktig område for fugl å søke ly 

vinterstid og i uvær. Grunnvannsområdene er viktige for næringssøk. Fugl kan lett bli forstyrret av 

ferdsel, særlig i hekkeperioden».  

Dersom Hove-odden reguleres til et LNF område vil dette ha positiv innvirkning på dette sårbare og 

unike området. Menneskelig aktivitet på området vil da bli begrenset. Planskissene som pr. i dag 

foreligger for området ivaretar ikke området.  

Jeg mener at Hove-odden må reguleres til LNF. 

 

 

Arendal 28.12.21 

Vennlig hilsen 

Navn  Lasse Eliassen 

Sted   Jonsvold  

Arendal 

 

 



From: Randi Nilsen <randi.nilsen10@gmail.com> 
Sent: 28. desember 2021 12:59 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan del av Hoveodden, høringsinnspill 
 
Categories: MMP 
 
 

Undertegnede ønsker ikke kommersiell campingdrift på Hove, men ønsker at nåværende 

campingområde innlemmes i Raet nasjonalpark som LNF-område. Begrunnelse: 

Belastningen på naturen blir for stor, til lands og til vanns i Hovekilen. Fuglelivet i Kilen blir forstyrret 

av for mange aktiviteter, furutrærne vil ødelegges av graving for vann og kloakk til hyttene. 

Tilgjengeligheten for allmennheten vil begrenses, aktiviteter som krever betaling holder mange 

utenfor. Aktiviteter i regi av campingdriften, som båtutleie, seilbrettkurs o.l. vil fortrenge besøkende 

til strand, tur og bading. Det foreslåtte høye antallet hytter, yurter o.a. vil oppfattes som en 

malplassert hytteby. 

Hove- Spornesområdet har uvurderlig betydning for befolkningen, som natur- og friluftsområde og 

kulturhistorisk område. Hele området er mye brukt, det er stor slitasje og stor trafikkbelastning på 

nærområdet allerede. For å bevare det unike ved området, at det er ro og natur, med opplevelser 

hele året ved bare å være i naturen, er det viktig at dette unike ikke ødelegges ved at man utvikler 

«fornøyelsespark»-preg. La oss ta vare på naturen, og sørge for at de kvalitetene som finnes i dag 

også blir tilgjengelige for framtidige generasjoner! 

 

Randi Nilsen og Jan Andersen, Tromøy kirkevei 214, 4818 Færvik 



From: Svein Omholt <srudo@online.no> 
Sent: 28. desember 2021 12:58 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan for Hoveodden - kommentar 
 
Categories: MMP 
 
Arendal kommune 
 
Undertegnede har vært Tromøygeit siden fødsel og har vært en flittig bruker av Hoveområdet i store 
deler av mitt liv. 
Det har vært med stigende forbauselse og vantro at jeg har fulgt debatten rundt framtidig bruk av 
området og det framstår for meg nærmest uforståelig at bystyret kunne gjøre det vedtaket de gjorde 
i september 2021. 
 
Mye kunne vært sagt i sakens anledning, men det meste er lt sagt – og sikkert sagt betydelig mer 
poengtert enn hva jeg makter. Så la meg derfor begrense meg til følgende: 
 
Arendal bystyre oppfordres til å lytte til «Hovebrukernes røst» og ved første anledning omgjøre sitt 
vedtak av 30.09.21. Et nytt vedtak bør konkludere med at det aktuelle området på Hove defineres 
som LNF område og gjerne også blir innlemmet i Raet nasjonalpark.  
 
Tilbakefør Hoveodden til fri bruk for alle som har glede av natur- og friluftsliv. 
 
Med hilsen 
Svein Omholt 
Tromøy 
 
(Leder av Tromøy kommunes siste selvstendige Friluftsnemd (inkludert i Hovedutvalget for kultur) 



PLANER FOR HOVE – REFLEKSJONER OG TILBAKEMELDING PÅ REGULERINGSPLANEN 

Som Tromøy beboer og Hove bruker ønsker vi å gi noen refleksjoner og tilbakemeldinger til politikere 

i forbindelse med pågående reguleringsplan på Hove: 

 Det er med stor med forundring vi ikke forstår hvorfor styret i HDU og mange politikere, 

spesielt AP, gjør knefall for eksterne investorer fremfor å ivareta befolkningens interesser – i 

det minste sørge for at befolkningen forstår at kommunen og befolkningens interesser er 

sikret gjennom et avtaleverk som kommuniseres åpent med befolkningen.  

 Det er vanskelig å forstå hvorfor Styret i HDU og mange politikere tar så ensidig parti med 

Campus Hove i denne saken, og har behov for å kjøre lukkede prosesser og skjule sentral 

informasjon om det som skjer i et område som betyr så mye for kommunens innbyggere. 

 Det er med forundring vi får inntrykk av hvor amatørmessige prosessene rundt Hove saken 

har vært håndtert både av styret i HDU, politikere og investorer i forhold til ensidig og 

mangel på informasjon, åpenhet, ensporethet mm – og prosessene fortsetter på samme 

måte.  

 Lukkede prosesser og mangel på informasjon om avtaleverket i forhold til å sikre eierskap og 

å ivareta befolkningens interesser, skaper mye berettiget (eller i beste fall ikke berettiget) 

mangel på tillitt og usikkerhet over Hoves fremtid.  

 Det er med forundring vi ser den arrogante stilen til investorene både i forhold til iverksetting 

av tiltak uten godkjennelse, beskyldninger og stil i media.  

 Med unntak av økonomiske interesser, er det vanskelig å se hvilke andre interesser 

investorene har med å presse gjennom en plan med mest mulig frihet til bebyggelse og tiltak 

på bekostning av befolkningens interesser. 

 Det er forunderlig at styret i HDU og politikerne ønsker å ivareta investorenes ønske om 

profitt, fremfor innbyggernes langsiktige interesser av Hove som fritidsområde 

 Hva skjer i en konkurs- /avviklingssituasjon – hvem har eiendomsretten til hytter og andre 

faste installasjoner, hva med mulig pant i hytter og faste instillasjoner i en konkurssituasjon 

 Vi er ikke imot aktiviteter på Hove, tvert imot mener vi at aktiviteter innenfor rimelighetens 

omfang er en berikelse for Hoveområdet, men da av et omfang og et avtaleverk som sikrer 

naturen, og interessene og eierrettighetene til Arendal kommune og befolkningen. Men det 

omfang som fremgår av troverdig modell, og det vi leser i media mv, er omfanget med bla 

125 hytteenheter for stort.  

 Det viktigste er imiddlertid å sikre et både kort- og langsiktig avtaleverk som ivaretar 

innbyggernes interesser for ulike situasjoner som kan oppstå i investorselskapet Campus 

Hove eller nye investorselskaper ved salg/nedsalg– men det vet vi overhode ikke hvordan ser 

ut. Kommunen må innhente uavhengig og profesjonell bistand til å sikre avtaleverket – med 

mindre dette er allerede for sent. 

Bakgrunnen for vår tilbakemelding er at vi ønsker alt godt for Hove – og at lokalbefolkningens 

interesser må sikres fremfor investorer. Dette er ikke et område hvor maksimering av profitt skal 

prioriteres.  

Med vennlig hilsen 



Anita Mørland Kvaslerud 

Magne Kvaslerud 



 
Bruken av hele Hoveområdet er ikke avklart som opprinnelig bestilt av bystyret 24.01.2019. 
 
«Arendal kommune avviser oppstart av planarbeid for del av Hoveodden ihht pbl § 12.8. Kommunen 
vil ikke gi klarsignal til å gå i gang med en reguleringsplan for området slik det er beskrevet i denne 
saken. 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 ha 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.» 
Som denne bestillingen viser skal hele Hoveområdet avklares, noe det ikke er så grunnlaget er ikke 
beredt.  
 
En ordentlig konsekvensutredning på hvordan forslag til regulering vil påvirke furutrær, verneskogen 
(Hoveskov), dyreliv / innsekter og hele øko systemet mangler. 
 
Konsekvensutredning / sårbarhetsanalyse for Hovekilen for sjø og fugleliv mangler, dette er også 
påpekt av Havforskningsinstituttet. Desto flere mennesker som evnt. bor i bygg og telt desto større 
vil belastningen med aktivitet bli i sjøen. 
Pir II som utarbeidet en sårbarhetsanalyse / KU utførte denne med null punkt i gammel camping på 
bestilling fra Arendal Kommune. Dersom hensikten er å verne naturen i tråd med bl.a kgl.res. må null 
punktet settes i naturen selv. Å sette null punkt i camping drift er brudd på lovnaden kommunen gav 
staten ved overtagelse av Hoveodden, og et klart brudd på forvaltningsansvaret ovenfor egen 
befolkning.  
 
Parkering. I bystyrets vedtak av 05.03.2020 sier punkt 2 følgende om parkering: 
2. Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming tilstrebes. Eksisterende 
parkeringsplasser skal fremdeles forbeholdes allmennheten og skal ikke tillates brukt av campingens 
gjester. 
Parkering er på ingen måte ivaretatt i forslag til reguleringsplan. Alle grenser rundt område for 
regulering er Nasjonalpark uten mulighet for å løse parkering. Leiren har aldri vært benyttet til 
parkering for campingen, samtidig er leiren fylt opp med bobiler hele sommeren. Forslag til 
regulering tar ikke hensyn til bestilling fra Bystyret som sier at campingens gjester ikke skal tillates 
bruk av parkeringen. 
Forslag til regulering tillater asfaltering, jeg finner ikke utredning vedr. overvann dersom den store 
grusflaten asfalteres.  
 
Utleid areal så inngår stranden, brygga og Såta som er i Nasjonalparken. Hvordan skal en skille, sette 
grenser, styre aktivitet som ivaretar at gaven fra Staten som sier friområde for allmenheten 
opprettholdes. 
I innstilling til Fylkesutvalget er det definert 629 varme senger, aktiviteten denne gruppen 
representerer sammen med aktivitet fra Seilforeningen vil i tilfelle skape et klasseskille dette område 
ikke er verdig. 
Aktivitet kan ikke reguleres, dette må løses på overordnet nivå med å velge LNF. 
 
V/A anlegg. Jeg finner ingen konsekvensutredning på hvordan dette påvirker trær, grunnforholdene, 
vannbalanse osv. ved graving. 
Skadene på trær kan først bli synlig om 10 – 20 år, da er det for sent så her må ansvarlige valg foretas 
utenfor politiske hensyn. 
 



Området er belagt med servitutter fra 1939 som sier byggeforbud vest for strukket linje, området 
skal benyttes som: Utfartssted. Dette definert i Skylddelingsforretning. 
Fylkestingsutvalget sin innstilling viser også til at området er belagt av gamle servitutter, ref. 
Fylkesdirektør Tine Sundtoft 
 
Avtalen med Statsbygg av 1998. Området er gitt vederlagsfritt. Hensikten med overdragelsen er at 
arealet skal benyttes til friområde for allmenheten med naturvernhensyn. 
HDU bryter avtalen allerede i 2002. Området gitt vederlagsfritt skal iht avtale med Statsbygg ha eget 
GNR / BNR. Rådmannen slår sammen alle GNR / BNR på Hove i strid med avtalen straks HDU er 
opprettet. 
Eiendommen overdras med eksisterende heftelser i henhold til grunnboks utskrift datert 15.07.1998 
for eiendommen gnr. 210 bnr 1.  
 
Camping er flyttet opp som bobilcamp i leiren, Seilforeningen har leid handicap stranda (kalles 
kortsiktig avtale for å unngå generalforsamling), dersom Hoveodden i tillegg kommersialiseres og 
byens befolkning bruker Hove som den alltid har gjort vil det bryte ned og ødelegge hele naturen 
Hove. 
 
2021 – 2030 er Naturrestaureringens tiår ifølge FN / 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/ 
Med dette i tillegg må det være helt umulig for Arendal Kommune å kommersialisere og bebygge 
med fullt V/A anlegg byens mest kjære natur på naturens bekostning, som i tillegg har stor historisk 
verdi. 
 
Naturmangfoldsloven §9/ Føre var prinsippet: 
Nml § 9 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 mulig 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. 
 
Naturmangfoldsloven / §49 med henvisning til §6 
Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 49 avklarer visse spørsmål når et tiltak omfattes av flere lover. 
Paragrafen sier at verneverdiene innenfor et verneområde skal tillegges vekt når det kreves tillatelse 
etter annen lovgivning, selv om tiltaket ligger utenfor verneområdet. 
- 
§ 6.(generell aktsomhetsplikt) 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid 
med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses 
aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
I aksjonæravtale som i dag avhenger av resultat av reguleringsplan har vi som innbyggere vært vitne 
til en prosess uten sidestykke. 
Dersom forslag til regulering blir vedtatt av bystyret utfordrer det i tilfelle tilliten til demokratiet i stor 
grad. 
Alle natur og fagorganisasjoner er helt klare på at LNF er eneste riktige for dette område, alle andre 
valg vil kun fremstå som forfordeling for kommersielle særinteresser på bekostning av egen 
befolkning og natur. 
 
 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A74


Statsforvalteren bekrefter at Vernskogsgrensen etablert ved kongelig resolusjon i 1914 ikke formelt 
er opphevet.  
Reguleringsplanen grenser mot denne vernskogsgrensen både på yttersiden og på innsiden av 
campingplassen. Regulerings forslaget nevner ikke denne grensen i det hele tatt, ei heller vurderes 
hvilke konsekvenser reguleringen vil kunne få for Vernskogen. Denne Vernskogen er det allerede 
hugget og ryddet i, helt ulovlig. 
 
 
Hoveodden må reguleres til LNF, for senere innlemmelse i Raet Nasjonalpark.  
Innlemming i Raet Nasjonalpark vil gi Hoveodden det vernet det skal ha, samtidig blir servituttene fra 
1939 og avtalen med Statsbygg av 1998 ivaretatt slik de er ment. 
 
Med hilsen  
Anne Lene Tønnessen 



From: Dag Gunnar Hansen <dag-gun@online.no> 
Sent: 29. desember 2021 21:37 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad til reguleringsplan " Del av Hoveodden". 
 
Categories: AH 
 
 Jeg mener området på Hoveodden må reguleres til LNF-område til beste for dyr på sjø 

og land. Området bør også ha tilgang til kafe/kiosk og WC.  

  

mvh 

Dag Gunnar Hansen, 4812 Kongshavn 
  



Del av Hove-odden - Høringssvar til  reguleringsplanen. 

Jeg er bosatt i Arendal og min familie og jeg er ivrige brukere av Hove-odden til turer, 

bading/strandbesøk og fuglekikking så har jeg følgende kommentarer til reguleringsplanen som er 

lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hove-odden. En regulering til campingområde 

og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre område til en stor turistdestinasjon for sjønære 

aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen i Hove-kilen og området 

rundt. 

I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man at Hove-kilen er et særdeles viktig 

funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rødlistede arter på holmene i sjøen, spesielt makrell-

terner (sterkt truet), hettemåker, fiskemåker og ærfugl.  Hove-kilen er også et viktig område for fugl å 

søke ly vinterstid og i uvær. Grunnvannsområdene er viktige for næringssøk. Fugl kan lett bli 

forstyrret av ferdsel, særlig i hekkeperioden».  

Dersom Hove-odden reguleres til et LNF område vil dette ha positiv innvirkning på dette sårbare og 

unike området. Menneskelig aktivitet på området vil da bli begrenset. Planskissene som pr. i dag 

foreligger for området ivaretar ikke området.  

Jeg mener at Hove-odden må reguleres til LNF. 

 

Vennlig hilsen 

Navn   Geir Krøger 

Sted   Elgveien, Tromøy,  Arendal 

 

 



From: Geir Kvam <Geir.Kvam@swegon.no> 
Sent: 29. desember 2021 13:28 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoves framtid 
 
Hei ! 
 
Etter mange gode leserinnlegg i Agderposten over flere år nå, av mange engasjerte og 
dyktige folk, som både kan sin historie og argumenterer godt sine synspunkter om 
Hoves framtid, kan det ikke være vanskelig for folk flest å skjønne, samt å gjøre opp sin 
egen mening om at det eneste riktige for Hoveodden er at den beskyttes mot de inngrep 
som det kan se ut kan skje om reguleringsplanen som skal vedtas, gir høyde for det. 
Dette grunnet manglende kunnskap og fornuft hos for mange av vår styrende folkevalgte. 
 
Vi er i en tid hvor klima og natur er satt på dagsorden, en dagsorden som ikke handler om 
kommersiell utvikling og benyttelse for de pengesterke, men om vern og tilgjengelighet for alle. 
 
Vi ønsker for oss og våre etterkommere at Hove forblir Hove slik det er i dag. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Geir Kvam 

Informasjon om behandlingen av dine persondata finner du i vår personvernpolicy på swegon.no 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fswegon.no&c=E,1,bzMadMCCTKxfZy7uvpPU2Jsr1d9WZFDla045KGv-hYZgHPon9n8OFUgOjAd-OERv_sl1BHBHRCSVydgRQwtNnL22zqkjVEXqF0ySW4sD_5yvJ4MvbCTRMeZ7ErA,&typo=1&ancr_add=1


From: Johnny Hermansen <johnny.hermansen@outlook.com> 
Sent: 29. desember 2021 11:30 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan for del av Hove-odden. 
 
Categories: MMP 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
Jeg har nå gått grundig gjennom sakspapirer som foreligger. Det er utvilsomt et grundig forarbeide 
som her er lagt frem. Det er ikke vanskelig å relativt raskt komme til en konklusjon. Da med 
utgangspunkt i den ekspertise som har uttalt seg. Konsekvensene av de tre ulike alternativ er 
krystallklar: alternativ 1 c gir store positive konsekvenser. Dette utdypes på følgende måte: 
«tilbakeføring til natur vil øke opplevelsen av landskapet på Hove og gir den største forbedringen av 
de 3 utredede alternativene.» 
 
Dokumentene synliggjør også en tidligere forsømmelse fra kommune og/eller fylkes-/statlige 
politikere, nemlig at denne delen av området ikke er innlemmet i Raet nasjonalpark. Denne 
reguleringsplanen bør være et skritt i den retning. Det er helt ulogisk at dette området ikke omfattes 
av Raet. 
 
Hilsen 
Johnny Hermansen 
Trommestadveien 8 
4816 Kolbjørnsvik 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


INNSPILL TIL FORSLAG PLANBESKRIVELSE FOR 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV HOVEODDEN - REVIDERT 

11.10.2021  

LARS AANESS OG LEIF HOLST-LARSEN, ARENDAL, 29.12.2021 
 

Innledning 
Undertegnede er oppvokst i, flyttet fra, og flyttet tilbake til Arendal. Begge har brukt Hoveodden til 

brettseiling (windsurfing) siden 1980-tallet og bruker fortsatt Hoveodden flere ganger per uke til 

trening, turgåing og brettseiling. Sommerhalvåret er vi begge på Hoveodden i en eller annen 

anledning tilnærmet daglig. 

Vi kjenner Jan Fasting og har tiltro til hans gode intensjoner i forhold til miljø, lokalbefolkning og 

friluftsliv. Vi er også positive til det som har skjedd på Hove de siste 2-3 årene og mener at området i 

dag, med noen få unntak, fremstår som både penere og mer tilgjengelig for lokalbefolkningen enn 

det som var tilfelle før Canvas Hove overtok. 

Reguleringsplanen skal imidlertid ikke ta hensyn til hvem som er eier av Canvas Hove i dag eller hvilke 

planer de måtte ha for de nærmeste år. Den skal ikke vedtas basert på hvordan enkelte ser for seg at 

området kan bli. Det skal heller ikke ta hensyn til hvordan området ser ut, eller hvor tilgjengelig det 

er, i dag. Reguleringsplanen skal legge begrensinger på en evt fremtidig kommersiell eier, som man 

må forutsette at vil utnytte mulighetsrommet i en reguleringsplan maksimalt for å øke egen 

inntjening.   

Etter vår mening er de to viktigste faktorene som må styres av reguleringsplanen kapasitet og hvilke 

arealer som brukes av campingen på hvilken måte. Dette for å ivareta miljøet, inklusiv tilliggende 

deler av Raet nasjonalpark, og tilgjengelighet for lokalbefolkningen. Nåværende forslag til 

reguleringsplan, og også Alternativ 1b – Camping light, vil etter vår mening føre til økning i antall 

gjester, øke slitasjen på områdene og redusere mulighetene for lokalbefolkningen. 

Det er ønskelig at Canvas Hove kan få til bærekraftig drift på Hoveodden, men ikke på bekostning av 

lokalbefolkningens bruk av det viktigste friluftsområde i Arendals-regionen. Ved tvil bør 

lokalbefolkningen prioriteres. 

Vi mener at forslaget som er på høring viser at: 

• Konsekvensutredningen og dermed planforslaget er basert på feil forutsetninger i forhold 

til antall gjester med tilhørende aktivitet 

• Det opprinnelige forslaget til reguleringsplan hadde i stor grad tiltak for å begrense 

skadevirkninger påvist i sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning. I vedtatt 

tilleggsforslag fra bystyret september 2021 er mange av disse tiltakene fjernet.  

• Bystyrets tilleggsforslag i september 2021 medfører at forslaget som nå er på høring i 

praksis er «Full camping» - med tilhørende, og til dels større, negative konsekvenser i 

forhold til det opprinnelige forslaget 

• Det er avsatt større arealer enn nødvendig til det antallet boenheter som tillates. Målet må 

være å beholde størst mulig arealer som «naturområde». 



• Utfordringene på Hoveodden, inklusiv tilliggende områder i Raet nasjonalpark, må løses 

gjennom reguleringsplanen. Det holder ikke å vise til at senere arbeid av Arendal 

kommune eller andre instanser kan løse dem. 

Feil forutsetninger 
Planforslaget bygger etter vår mening på feil forutsetninger. Dette gjelder kapasitetsberegningene 

som legges til grunn i Konsekvensutredningen (KU), konsekvenser av tilleggsforslag i bystyret i 

september 2021 og forskjellig aktivitetsnivå på «gammel» og «ny» camping.  

Kapasitetsberegninger 
I KU redegjøres det for de forskjellige alternativene, inklusiv «Alternativ 0 – gammel camping», og 

hvilken overnattingskapasitet det enkelte alternativ har. Hvis man skal bruke den gamle campingen 

som referanse blir det etter vår mening feil å bruke teoretisk kapasitet for denne, man må se på hva 

som var reell utnyttelse. Antall personer reelt til stede på gammel camping var etter vår mening 

vesentlig lavere enn det som beskrives som teoretisk kapasitet i KU. Også KU’s alternativ 1b – 

Camping light, vil føre til flere gjester enn det som var tilfelle på den gamle campingen. 

I KU hevdes det at det på gammel camping var kapasitet til 80 drop-in bobiler/campingvogner og 50 

telt. Det kan være det var kapasiteten, men som tidligere nevnt har vi de siste 10-årene vært mye på 

Hove og vi har knapt sett en drop-in bobil eller campingvogn der. Antall telt har i beste fall vært en-

sifret. HDU bør kunne fremlegge regnskapstall som viser hva som har vært det reelle antallet. Fjerner 

man disse 2 kategoriene fra KU’s beskrivelse av gammel camping vil bare det redusere antall 

personer fra 795 til ca 450 som er tilnærmet det samme som beskrives som kapasitet for «Alternativ 

1a – Full camping». 

På den gamle campingen var det trolig enkelte som bodde i campingvognen sin hele sommeren. Vi 

antar imidlertid at det for flertallet var snakk om å tilbringe noen uker sommerferie der, evt med 

tillegg av noen helger, og at vognene sto tomme store deler av sommerhalvåret.  For Canvas Hove vil 

det være et mål å ha fullt belegg hele sesongen og dessuten å utvide lengden på sesongen. Det er 

uklart for oss hva som nå er planlagt eierforhold for forskjellige typer hytter og permanente telt i regi 

av Canvas Hove, men det har tidligere vært uttalt at selv ved salg av hytter vil det være med 

betingelse at de skal leies ut når de ikke er i bruk. Det kan dermed antas at utnyttelse av kapasiteten 

vil bli svært mye høyere enn den var på den gamle campingen, og at antall personer vil bli tilsvarende 

høyere. 

Mye av argumentasjonen for camping baserer seg i dag på utsagn som «Se så fint og tilgjengelig det 

har blitt». Det kan vurderes om det skal utarbeides en ny KU, hvor 0-alternativet er dagens situasjon, 

og ikke en campingplass som var der for flere år siden. 

Endringsforslag i bystyret september 2021 
Bystyret vedtok i mars 2020 moderat «Alternativ 1B – Camping light» for det videre planarbeidet. I 

Bystyremøte i september 2021 ble det basert på et tilleggsforslag gjort endringer på dette slik at det 

etter vår mening i praksis er tilnærmet Alternativ 1a – Full camping, som foreslås. 

Forslaget som ble vedtatt sendt på høring («1c – Camping Light revidert» i tabellen under) 

spesifiserer ikke type overnattingsenhet og antall personer per enhet på samme måte som i KU. Det 

bemerkes likevel at tilleggsforslaget i bystyret erstatter «Transportable hytter» på 20m2 med 



mikrohytter inntil 40m2 i sone A1. Det kan dermed antas at gjennomsnittlig antall gjester per 

boenhet i alternativ 1c er høyere enn i 1b. 

Tabellen under er et forsøk på å anskueliggjøre konsekvensene av tilleggsforslaget 

 

Som nevnt er det ikke kjent hvilken fordeling på type boenhet tilleggsforslaget innebærer og det er 

dermed vanskelig å beregne antall personer dette gir kapasitet til. Det kan imidlertid antas at antall 

personer basert på revidert forslag vil være minst like høyt som alternativ 1a – Full camping, 

vesentlig høyere enn 1b og med stor grad av sikkerhet høyere enn det reelle antall personer i den 

gamle campingen. Øvrige endringer i tilleggsforslaget fra bystyremøtet i september 2021 styrker 

etter vår mening påstanden om at gjeldende planforslag i praksis er alternativ 1a – Full camping, som 

ikke hensyntar utarbeidet sårbarhetsanalyse for området. Ser man til KU vil dette gi helt andre 

konsekvenser enn det som gjelder alternativ 1b – Camping light.  

 

Konsekvensutredning for del av Hoveodden, 04 februar 2020, side 7 

Det bemerkes også at selv for «Alt 1b – Camping light tilpasset sårbarhetsanalysen» er positive 

konsekvenser målt i forhold til den gamle campingen, og ikke i forhold til hvordan det ser ut på Hove 

i dag. Mange av tiltakene for oppfølging av sårbarhetsanalysen i opprinnelig forslag til 

 
1 Planbeskrivelse, side 52 



reguleringsplan er dessuten forkastet i den planen som er sendt på høring etter bystyremøte i 

september 2021. 

I KU er det for alternativ 1a – Full camping og 1b – Camping light beskrevet at parkering (for 

campingens gjester) løses innen planområdet. Dette er på linje med det som var praksis ved den 

gamle campingen. Etter forslag i bystyremøte september 2021 er dette endret til at campingens 

gjester skal benytte den offentlige parkeringen. Dette vil i stor grad utestenge lokalbefolkningen, da 

det ikke lenger vil være plass til parkering for besøkende/dagsgjester.  Allerede sommeren 2021, med 

begrenset overnattingskapasitet på Canvas Hove, var det parkeringsproblemer.  

Å innføre forbud mot parkering om natten, som beskrevet i planforslaget, kan muligens redusere 

problemet, men vil ikke løse det. Det vil også i noe grad flytte problemene til Hoveleiren, som om 

sommeren heller ikke har mye ledig kapasitet. Parkeringsforbud om natten kan oss bekjent uansett 

ikke fastsettes i en reguleringsplan. 

Aktivitetsnivå 
Vår oppfatning etter mange år på Hove er at beboerne på den gamle campingen gjorde lite av seg. 

De tilbragte mye tid på plattingene sine, gikk en tur på folkestien eller lå på stranden. Canvas Hoves 

gjester vil i stor grad komme dit for være på aktivitetsferie, det være seg trening, stisykling (På Hove 

eller andre steder) og spesielt vannsportaktiviteter av diverse slag.  

Aktivitetene vil i svært stor grad finne sted utenfor campingens område, i Raet nasjonalpark. Mye av 

aktiviteten er avhengig av stort og plasskrevende utstyr som i mange tilfeller vil ta mye plass i det 

som oppfattes som friområde, f.eks. i forbindelse med tilrigging, pauser, start og stopp av aktiviteter. 

På vannet var det allerede sommeren 2021, med dagens begrensede overnattingsmuligheter, trangt i 

Hovekilen på fine dager. 

Pågående økning av kapasitet på Arendal Herregaard («Breidablikk») og omfattende hyttebygging på 

Alve vil trolig føre til ytterligere besøkende til aktiviteter på Hoveodden i regi av Canvas Hove. 

Sett i sammenheng med økt antall gjester på campingen og utvidet sesong vil det økte 

aktivitetsnivået etter vår oppfatning føre til økt slitasje, økt belastning for miljøet herunder fuglelivet, 

økt trengsel i friområdene på land og vann, og en økt risiko for fortrenging av- og konflikter med 

lokalbefolkningen. Slitasje og belastning for miljøet vil kunne føre til ytterligere restriksjoner på bruk 

av nasjonalpark/friområde, restriksjoner som også vil måtte gjelde for lokalbefolkningen. 

Tilgjengelighet for denne vil dermed bli redusert. 

Tilgjengelighet og visuelt inntrykk 
Området fremstår i dag i stor grad som åpent og tilgjengelig for alle. I planbeskrivelsen vises det flere 

steder til at følelsen av privatisering skal unngås ved å legge inn buffersoner mellom f.eks. folkestien 

og områder benyttet til campingen. For den installasjonen som i dag ligger tettest på folkestien, 

«kiosk» med tilhørende bl.a. badstuer, badekar osv legges det ikke inn noen buffer, det foreslås tvert 

imot å utvide området. Installasjonen ligger i dag 5 meter fra folkestien og 15 meter fra stranden. 

Etter vår mening bør området (KOMB2) ikke utvides, men reduseres. Dette kan f.eks. gjøres ved å 

flytte badstuer og badekar til D1 – Aktivitetsområde, som er trukket noe lenger unna.   

Området på innsiden av veien fra den asfalterte parkeringsplassen mot restauranten er i dag veldig 

åpent og tilgjengelig for alle brukere av Hoveodden. Ut fra foreliggende planforslag vil dette bli sterkt 

redusert. Målet med reguleringsplanen må være å beholde størst mulig områder tilgjengelig for 

allmenheten, til tross for utbygging i regi av Canvas Hove.  



I planforslaget beskrives det at det arealet som settes av til hytter, jurter, telt osv er vesentlig større 

enn nødvendig for det antallet enheter som skal settes opp. Det er bl.a. beregnet at arealet avsatt til 

camping i forslaget til reguleringsplan vil kunne gi plass til 500 jurter2. For å holde området mest 

mulig åpent, og avsette mest mulig plass til naturområde/for allmenheten, bør 

bebyggelse/teltplasser komprimeres. Arealet avsatt til utbygging kan reduseres vesentlig og likevel gi 

nok areal til det antallet enheter som godkjennes. Areal til bruk for allmennheten vil økes tilsvarende. 

Det beskrives i planforslaget at hele området skal være tilgjengelig for offentligheten. Dette hjelper 

etter vår mening lite, da de områdene som er i bruk av Canvas Hove uansett vil oppleves som 

privatiserte, også områdene rundt hytter, jurter osv, på lik linje med det som var tilfelle på den gamle 

campingen. Eventuelle installasjoner i høyden vil dominere og gi et ytterligere signal om privat 

område. 

Det bør etter vår mening vurderes å ha en form for symbolsk avgrensning rundt de bebygde 

områdene, da de uansett vil bli oppfattet som privatisert, i like stor grad som på den gamle 

campingen. Det kan være fordelaktig for de som bor på campingen å få redusert trafikk rundt hytter 

og telt, men det kan også avgrense hva som er «privatisert». En bålplass i nærhet til et teltområde vil 

lett kunne oppfattes som ment til bruk for de som bor i teltene. Ved å ha et f.eks. et symbolsk gjerde 

rundt teltområdet vil en kunne tydeliggjøre hva som er utenfor gjerdet og dermed offentlig område. 

Et gjerde kan virke privatiserende, men det kan også hindre en «utglidende privatisering» og dermed 

beskytte de områdene som skal være for alle. 

De områdene som ikke blir bebygd kan med fordel tilrettelegges ytterligere for allmenheten. Benker, 

bål-/grillplasser plassert i «naturområdet» på campingen vil kunne gi et signal om at folk er 

velkomne.  

Hva kan bestemmes av reguleringsplanen? 
Det tas i planbeskrivelsen opp flere utfordringer hvor det henvises til at en reguleringsplan ikke kan 

bestemme hva som skal gjelde, men at man må «sette sin lit til» andre fremtidige avgjørelser, av 

Arendal kommune eller andre instanser. Dette gjelder f.eks.: 

• Fylkesmannen påpeker at «…reguleringsplanen og eventuelle aktiviteter det legges til rette 

for…vil kunne påvirke verneverdier i Raet nasjonalpark…». Rådmannen svarer ut dette med 

«… Plan- og bygningsloven har begrensede muligheter for dette… bør vurderes å gå videre 

med planene for Hove landskapsvernområde»3 

• Også på Naturvernforbundets og Ornitologisk forenings innspill svarer Rådmannen på nytt 

«…viktig å ivareta naturen utover midlene som finnes i plan- og bygningsloven… vurderes å 

gå videre med planene for Hove landskapsvernområde»4  

• Om konsekvenser for naturmangfold. «…avhenger av hva slags aktiviteter… reguleres ikke 

gjennom plan- og bygningsloven… styret i nasjonalparken har en viss grad av innvirkning…»5 

• Om bading og strandliv. «… vil det fremdeles kunne oppstå konflikt mellom badende og 

vannsport-aktiviteter… feste lit til at problemstillingen håndteres av nasjonalparkstyre…»6 

 
2 Planbeskrivelse for del av Hoveodden, revidert 11.10.2021, side 23 
3 Planbeskrivelse, side 30-31 
4 Planbeskrivelse, side 32-34 
5 Planbeskrivelse, side 38 
6 Planbeskrivelse, side 45 



• «…campingen ikke skulle beslaglegge parkeringsplassen som benyttes av allmennheten…må 

følges opp av kommunen på andre måter.»7 

Bevaring av Hove, både i forhold til lokalbefolkningens tilgang, ivaretakelse av miljø og generell 

belastning på området kan ikke baseres på at noen etter at reguleringsplanen er vedtatt muligens 

skal bestemme noe. Bevaringen kan heller ikke baseres på uttalelser eller planer fra nåværende 

eiere. Bevaringen må sikres gjennom reguleringsplanen. På Hove er dette spesielt viktig, da 

nåværende (og trolig fremtidig) drift av campingen vil være lagt opp som aktivitetsferie, hvor en stor 

del av aktivitetene vil finne sted utenfor campingen, i Raet nasjonalpark8. 

Mange av disse utfordringene kan etter vår mening løses, eller reduseres, ved hjelp av Plan- og 

bygningsloven. Dette kan gjøres ved å redusere antall boenheter med tilhørende kapasitet. Dette 

beskrives også i Planforslaget: 

«Den største problemstillingen som er trukket frem i KU er hensynet til fuglevilt…. Ut fra de 

virkemidlene man har gjennom plan- og bygningsloven er begrensning av antall enheter sentralt»9 

Forslag til endringer 
Basert på det beskrevne foreslår vi følgende endringer i forslaget til reguleringsplan, se også skissen 

på neste side: 

• Antallet «semi-permanente» enheter, det være seg microhytter, mobile hytter, jurter og 

annet (Inkl evt bobiler) tilpasses moderat utgave av KU alternativ 1B – Camping light ved at 

maksimalt samlet antall, inkl nåværende hytter og jurter hvis disse beholdes, settes til 60 stk 

• Antallet fordeles på type enhet i henhold til tilgjengelig areal og på en slik måte at maksimal 

overnattingskapasitet blir 150 gjester. Medbragte telt kommer i tillegg til dette tallet. Total 

kapasitet vil da være tilnærmet likt «Alt 1b – Camping light». 

• I stedet for å bygge ny tilførselsvei til restauranten utvides eksisterende vei fra dagens 

resepsjon. Deler av veien vil også tjene som en naturlig grense mellom «privatisert» og 

«offentlig» område. Øvrige asfalterte veier fjernes. 

• «Mobile» hytter, jurter etc plasseres i sone A1/A2/A3 og de delene av B1/B2 som ligger nord-

øst for blå stripe på skissen under. 

• Graving er kun tillatt i sone A1/A2/A3 

• Medbragte telt plasseres i sone B5/B6 (Uten stiplede linjer) 

• Sone C/B4/B3 samt B1 og B2 sør-vest for blå linje på skissen under endres til naturområde. 

Det bør vurderes å regulere områder merket naturområde til LNF. 

• Grønne stier/korridorer gjennom A1/A2/A3 forlenges gjennom B1 frem til naturområde 

• Parkering for campingens gjester løses innen område regulert til utbygging  

• Badstuer, badekar etc flyttes fra Plankartets KOMB2 til D1 (Aktivitetsområde) 

• Område KOMB1 avgrenses i nordvest og nordøst tilsvarende dagens bebyggelse (Inkl 

platting) 

• Område KOMB2 avgrenses tilsvarende dagens permanente bebyggelse 

• For at bebyggelsen ikke skal være for dominerende settes max høyde til 3,5 meter over 

bakkenivå (4,2 for mobile hytter). Hengende installasjoner, installasjoner på påler eller i trær 

tillates kun i sone A1/A2/A3,. 

 
7 Planbeskrivelse, side 47 
8 Sårbarhetsanalyse av del av Hoveodden, november 2019, forord 
9 Planforslaget side 38 



• Dagens asfalterte parkeringsplass beholdes til bruk for allmennheten (Men veien videre inn 

mot restauranten fjernes). Det er prisverdig med tilbakeføring til natur og rasteplass, men 

det vil gi ytterligere begrensning på parkeringsmuligheter for lokalbefolkningen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lars Aaness / Leif Holst-Larsen 

Arendal 
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Reguleringsplan Hoveodden 
  

Merknad 

  

 

•Jeg velger å la merknaden vise at jeg er engasjert, men ikke usaklig. 

  

 

Å lese denne reguleringsplanen er ikke lett. Det er jo helt utrolig mye som skal 

bygges/graves/skje på dette området! Det er heller ikke vanskelig å skjønne at ønsket er å 

hindre oss vanlige å benytte området 

  

Slik som disse forslagene er formet presses vi bort fra Hoveodden. Det er jo helt tullete alt 

sammen.  Plutselig er Hoveodden, et tinglyst felleseie blitt privat og stengt. 

  

Som billedkunstner er det et kjent fenomen å bruke øye og tanke for å formidle et budskap. 

Hjernen jobber på spreng for å oppfatte hva det er, så også med installasjoner. Det å se disse 

installasjonene som henger i trærne på Hoveodden viser jo bare hvor platt denne ideen er. 

Jurtene er ikke bedre -jeg vet ikke hvor å begynne eller slutte tankerekka når tankene får dvele 

i dette. 

  

Når det gjelder installasjoner så refererer jeg til Wikipedia: «En installasjon er et kunstverk 

som aktiverer et 3-dimensjonalt rom ved hjelp av ulike gjenstander satt inn i rommet slik at 

hele rommet utgjør den kunstneriske komposisjonen. Gjenstandene som brukes i 

komposisjonen kan være bearbeidet av kunstneren, men det kan også være ubearbeidet 

materiale og hverdagslige gjenstander, og det kan være lyd og lys. Tilskueren opplever 

kunstverket ved å gå inn i og rundt i installasjonen.» 

  

Dette som nå er laget på Hoveodden er så kunnskapsløst at det er til å grine av.  Og mere vil 

det bli når dyreparken med Braganza blir med og dirigerer.  Disse aktørene er ikke ute etter å 

gjøre Hoveodden god for kropp og sjel, NEI, de vi ha en pengemaskin - disse 

kokonginstallasjonene bringer tankene dine kun dit.  Jo, villere jo bedre tenker de. Putte inn 

alt skrammel på en liten plass! Penger-penger. 

  

•De som virkelig ønsker å gjøre noe godt for Hoveodden og allmenheten, de gjør det ikke 

slik som dette. 
  

Vil dere politikere vise denne uvitenhet, - og da kan jeg med letthet dra inn 

naturparkforvalteren i Raet ++ også. Det gjelder både naturforvaltning og helse, for det viser 



dere her da. Det er så mange nå som sier fra, som har kunnskap, dere kan jo bare plukke - og 

alle sier de: DERE MÅ IKKE GJØRE DET.  Ta vare på naturen. 

  

Området må inn i Raet - i alle fall inn i LNF.  Og kom ikke her å si at Hoveodden får bedre 

vern med disse påfunnene. Nevnes må også den arrogante behandlingen av tinglyste papirer 

som gjelder Hoveodden.  Så nå blir det til at det forhandles på vårt/allmenhetens eie - det er jo 

utrolig. 

  

Reguleringsplanen er blitt visualisert av Helene Thorstensen.  En glimrende 3D-modell som 

dere ikke vil vedkjenne dere - og lar henne stå uten støtte - Utrolig! Da er det hun laget 

plutselig feil i forhold til reguleringsplanen!  Hvor dere bl. a sier at dere GLEMTE å nevne 

høyder på bygg!  Er det mulig i en slik stor sak!!!  Amatører. 

  

Advarslene mot å gjennomføre denne planen er gitt fra mange hold. 

  

Må ikke tro at Dyreparken stopper her- nei, de vil ekspandere mere og mere. Neste kan f. eks 

være å få kjøpt Herregården - bruke Hoveleiren, Torungene, Merdø, skjærgården, Nidelva, -

ha kaptein sabeltanns skute kjørende rundt alle veier.  Det vil ikke bli gratis. 

  

Ytterste område fra i alle fall kiosk ved den lille parkeringsplassen vil bli brukt av dyreparken 

- det kommer til å bli stengt av og vi har ikke tilgang uten å betale. 

  

Avisinnlegg i dag, onsdag 29.12.21 med Per Arnstein Aamot, dyreparken, er så illevarslende 

og håpløst at ordene setter seg fast.  Han sier selv det er det er: Sørlandets vakreste sjønære 

område - JA, det vet vi jo!  Det er jo derfor vi sier fra - det må vernes.  Han sier også ingen 

skumle planer, vi må stole på det - men, hemmelig skal det være.  NEI, vi stoler ikke på hans 

ord, -og vi vil ikke ha noe annet på Hoveodden enn natur. 

 

En merknad til, er parkering til alt dette som nevnes i reguleringsplanen.  Her vil parkering til 

oss/allmenheten bli fortrengt for å tilfredsstille behovene til Canvas planer.  

 

  

KONKLUSJON:   

1. 

HOVEODDEN MÅ INN I RAET ELLER I DET MINSTE BLI LNF-OMRÅDE. 

    

2.                       

 -OG FÅ TILBAKE TINGLYSTE RETTIGHETER TIL ALMENHETEN, SOM IKKE KAN 

FORANDRES. 

  

MVH 

Magenta Simonsen 

  

  

  

____________________________________ 

Sølvfaksv 9 

4818  FÆRVIK 

____________________________________ 

  



 

Sendt fra min iPhone 



From: Per Harald Røed <roedper@gmail.com> 
Sent: 29. desember 2021 14:40 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Forslag til reguleringsplan  - del av Hoveodden. Bystyresak 21/183. 

Høringsinnspill 
 

 
Det er svært beklagelig at bystyret med AP i spissen også i denne planen 
vektlegger snevre, private næringsinteresser fremfor allmenhetens behov for 
friområder nær sjøen. Som kjent er det snart ikke mulig for «vanlige folk» å 
kunne ferdes i tilgjengelige, sjønære områder uten å bli møtt med 
stengsler/skilter med «Privat» eller utbygde områder. 
 
I denne saken kan man virkelig undres over hva som egentlig er motivet for 
flertallet i bystyret når de ønsker å bebygge dette unike området med inntil 125 
«overnattingsenheter» samt et ukjent antall «medbrakte telt» m.v. I tillegg 
kommer et stort antall ulike kjøretøyer. Jeg kan ikke se at flertallet har fremlagt 
en form for «stemmeforklaring» som begrunner hvorfor det er så viktig for 
flertallet i bystyret å sette de private investorenes profittbehov foran 
friluftsinteressene til «vanlige folk» . 
 
KONKLUSJON: 
Formålet med planen bør være å bevare naturen, kulturlandskapet og verne 
om friluftsinteressene. Kommersialisering og forretningsdrift hører ikke 
lenger hjemme på Hoveodden. 
Alle områder innenfor planområdet skal være offentlige med forbud mot 
tiltak utover benker og bord. Dette for å beholde siktakse og et åpent 
område. 
Dette innebærer at Hoveodden tilbakeføres til et LNF-område. 
 
Per Harald Røed 
Elgtråkket 34 
4844 Arendal 
 
 
 
 



From: sigmund.ekhougen@gmail.com 
Sent: 29. desember 2021 21:10 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknader til forslag til reguleringsplan for Hoveodden. 
 
Categories: AH 
 
Undertegnede har bodd i Arendals-området i over 43 år. Jeg har hele tiden hatt stor glede av 
Hoveområdet som turområde og til rekreasjon. Det var derfor svært positivt da Raet nasjonalpark ble 
opprettet, noe jeg forventet ville sikre dette unike området for framtiden. Campingplassen var en 
skamplett på området, med tilsynelatende ukontrollert privatisering og stor slitasje på naturen, så 
det var med stor glede vi mottok nyheten at den skulle avvikles. 
Så kom nyheten at Canvas Hove var opprettet for å drive en noe uklare turistaktiviteter. De satte 
raskt et negativt preg på området; - med underlige byggverk, graving i sårbar natur og mye aktivitet i 
strandsonen – dels uten tillatelse. Her satt imidlertid Arendal kommune med en begrenset kontroll 
på eiersiden (visse uønskete tiltak kunne blokkeres på generalforsamlingen), noe som representerte 
en form for trygghet. Så reduserte kommunen sin innflytelse til tilnærmet null da de ikke deltok i en 
kapitalutvidelse. Nå sist kom nyheten om at Canvas Hove i realiteten vil bli kontrollert av et 
svensk/norsk investeringsfond ved at Dyreparken overtar en kontrollerende eierandel.  Dette betyr 
at den eneste kontrollen allmenheten v/Arendal kommune har på den videre utviklingen av 
Hoveodden er gjennom en svært restriktiv reguleringsplan. Denne kontrollen kan også synes 
illusorisk, ved at kommunen har vist at det er «lettere å få tilgivelse enn tillatelse» når noen bevist 
tøyer regler og påbud. Derfor vil den kommende reguleringsplanen være avgjørende for framtidig 
utvikling, og ikke hva som gis av uforpliktende utsagn fra utbyggerne. 
Forslaget til reguleringsplan som nå er ute til høring, det såkalte «1B; Camping Light», men med 
høyere utnyttelse (flere hytter) legger opp til en sterk kommersialisering av Hoveodden. Dette 
medfører store fysiske inngrep med mange hytter, irreversible tiltak som graving til vann og avløp, 
felling av et stort antall trær, ukontrollert parkering og stor aktivitet både sommer og vinter.  
Kompetente fagmiljøer med kunnskap om plante- og dyreliv i sjøen advarer om store negative 
konsekvenser av tillatte aktiviteter i strandsonen og i Hovekilen. Overskriften «Camping Light» er 
direkte misvisende! 
Målet med reguleringsplanen for flertallet i bystyret synes å være økt turisme og kommersialisering, - 
etter min oppfatning på bekostning av bruken av området som rekreasjon for lokalbefolkningen. 
Erfaringer fra andre store turistdestinasjoner er at utvikling av vellykket turisme må skje på 
lokalsamfunnets premisser, ikke til ensidig fordel for enkelte kommersielle interessenter. Et godt 
rekreasjonstilbud til lokalbefolkningen betyr mer for vekst og framgangen i en kommune enn 
ukontrollert turisme. Det forslaget som nå er sendt på høring fører ikke til en utvikling av Hoveodden 
i allmenhetens interesse!  
Da vi flyttet til Arendal hadde bystyret nettopp snudd i saken om Tyholmens framtid etter sterke 
protester fra ildsjeler. Jeg håper at flertallet i bystyret også denne gangen tar til fornuft og lytter til 
protestene, og at Hoveodden reguleres til et LNF - område for framtiden. 
Sigmund Ekhougen 
Kolbjørnsvik 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


From: Tove Lill Sagemoen <ssagemo@online.no> 
Sent: 29. desember 2021 14:59 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad til den foreslåtte reguleringsplanen på Hove 
 
Categories: MMP 
 
Hei. 
Jeg er en av de som ikke deltar i den offentlige Hove-debatten, men som leser alt av innlegg i 
Agderposten og på kommunens infoside om Hove. Det er så flott med alt engasjementet. Selv er jeg 
imot kommersialisering av Hoveodden. Jeg bruker område flittig og er bekymret for den 
reguleringsplanen som er foreslått og omfanget som den legger opp til. Håper at politikerne tenker 
seg godt om før avgjørelser blir tatt. 
 
Mvh  
Tove-Lill Sagemoen 



From: Unni Ekrem <unniekrem@gmail.com> 
Sent: 29. desember 2021 21:23 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høring 
 
Categories: AH 
 

Høring reguleringsplan del av Hoveodden: 

 

Jeg vil ha LNF og friluftsområde på HELE 

Hoveodden, ikke en turistdestinasjon! 

 

Dere må da se at det bærer galt av sted  

slik det har kommet fram etterhvert. 

Det fulgte jo med visse premisser da dere  

mottok gaven fra staten, premisser dere godtok ! Det forplikter !  

 

Fra Unni Ekrem, tlf 99323040 



                                                                                                                              Arendal 29/12-2021/ åh 

 

 

 
 
 
Del av Hoveodden  - Høringsvar til  
reguleringsplanen. 
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SAMMENDRAG. 
 

Konklusjon. 
Jeg mener at med alle negative konsekvensene og den usikkerhet som den foreslåtte 

reguleringsplanen medfører sammenlignet LNF så må området reguleres til LNF.  

 

Generelt 
Bosatt i Arendal og ivrig bruker Hoveodden til turer, bading/strandbesøk og fuglekikking så har jeg 

følgende innsigelser til den foreslåtte reguleringsplanen.  

Det er allerede i dag stor menneskelig aktivitet på Hoveodden.  

Denne aktiviteten vil øke veldig mye mer hvis denne reguleringsplanen bli gjeldende og Canvas får 

anledning til å gjøre området om til en stor turistdestinasjon med mange gjester. 

Stor helårs aktivitet i Hovekilen med seilbrett, SUP, kano og undervannsscooter vil være veldig 

ødeleggende for fuglelivet, fisken, ålegresset og naturen i Hovekilen . Det er klart beskrevet i 

sårbarhetsanalysen og av flere naturvernorganisasjoner. 

Allmenhetens tilgang og bruk av området til bading og turer vil bli vesentlig svekket på grunn av: 

 Parkeringsplassen vil bli fylt opp av campingens gjester 

 Campingplass eierne har leid stranden i 45 år og deres bruk av stranden til organiserte 

aktiviteter og utleie av seilsportutstyr vil fortrenge vanlige badende fra å bruke stranden. 

Mange av dagens brukere av stranden og området rundt vil fort føle at man ikke passer inn 

blant de betalende gjestene og finne seg andre strandområder. 

Det er også mange usikkerhetsmomenter med en slik utbygging som reguleringsplanen tillater og 

Naturmangfoldloven sier at «føre var» prinsippet bør følges når det er stor usikkerhet til stede og en 

reversering av skader på fugleliv, natur og utbyggingen ikke er mulig.  

Nedenfor har jeg beskrevet mer detaljert om mangler og   konsekvenser denne reguleringsplanen 

kan ha. 

MANGLER OG FEIL I PLANFORSLAGET. 

Planforslaget Naturcamp er ikke Camping Light men Full Camping. 
Bystyret ba Planavdelingen utarbeide en plan for Naturcamp basert på en moderat utbygging av 

alternativ 1b Camping Light i konsekvensanalysen. 

 Det forslaget som nå er ute til høring er mye større og mye mer ødeleggende enn alternativ 1b 

Camping Light i konsekvensanalysen.  Høringsforslaget er nærmest identisk med alternativ 1a Full 

Camping.   

Som eksempel vil man nå tillate 125 permanente overnattingsenheter + ubegrenset antall telt i 

tillegg. I alternativ 1a Full Camping var det 128 permanente overnattingsenheter + 47 telt, mens det i 



alternativ 1b Camping Light bare var 67 permanente overnattingsenher, 20 campingvogner og 38 

telt. 

I forslaget nå vil man tillate graving av vann og kloakk til områdene markert B, noe som tilsvarer 

alternativ 1a Full Camping. Derimot så vil man i alternativ 1b Camping Light ikke tillate graving i 

områdene B5, B6 og deler av B4. 

Det blir derfor helt feil og veldig misvisende når man gir det utsendte planforslaget, Naturcamp, 

samme karakter i sårbarhetsanalysen og konsekvensanalysen som alternativ 1b Camping Light. Det 

utsendte planforslaget burde på de fleste områdene fått samme karakter som alternativ 1a Full 

Camping noe som vil gitt følgende verdier i konsekvensanalysen.  

Fag Planutkast til høring 
    tilsvarer nærmest 
Alt 1a Full Camping  

Alt 3 LNF – Natur og 
friluftsliv 

Landskap Middels negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

Naturmangfold, herunder 
geologi 

 
Noe negativ konsekvens 

 
Positiv konsekvens 

Friluftsliv Noe negativ konsekvens Positiv konsekvens 

Kulturmiljø og kulturminne Noe negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

Samlet vurdering Noe negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

   
 

Konsekvenser gravingen har for furutrær og øvrig natur ikke beskrevet. 
 

I områdene som det nå tillates graving av vann og kloakk til 125 overnattingsenheter er det mer enn 

500 store furutrær. Naturen i campingområdet vil bli veldig ødelagt med en slik massiv utbygging 

med hytter tilkoplet vann og kloakk. Mange av de mer enn 500 furutrærne i området vil måtte 

hogges ned eller få store skader.   

Så langt jeg kan se har ikke konsekvensutredningen tatt i betraktning at det skal graves for 

vann/kloakk til 125 overnattingsenheter og det er ikke tatt noen vurdering av mulige skader på 

furutrærne. Det er heller ikke foretatt noen risikoanalyse for at ødelagte røtter kan føre til at 

furutrær blåser overende på campingplassen og forårsaker skade på mennesker, dyr, hytter og telt. 

Det er i planforslaget ingen begrensende regler for hvordan gravingen skal utføres og kontrolleres for 

å redusere skade på furutrær og øvrige naturmangfold. Canvas eiere har uttalt de skal grave frostfritt 

med 120 cm dype grøfter. 

 En slik graving vil kunne fortsette i takt med hvordan investorene vil endre utbyggingen i området de 

neste 45 årene. 

Disse inngrepene er også irreversible og det vil også bli umulig å inkludere campingområdet i Raet 

Nasjonalpark hvis man senere ønsker det.  

 



C 

Fig 4. Viser graving som ble gjort til 2 yurter med lite dype grøfter. Med graving til frostfri dybde ville 

gravingen blitt enda mye mer ødeleggende. Fasting har uttalt at de skal grave 120 cm dype grøfter. 

Hvordan vil dette se ut hvis man kan grave til 125 overnattingsenheter. 

 

Manglende konsekvensanalyse for fuglelivet i Hovekilen   
 

Canvas sine store planer om en stor turistdestinasjon for sjønære aktiviteter hele året igjennom vil 

føre til stor skade for fuglelivet i Hovekilen.  Det er flere rødlistede fuglearter som hekker i Hovekilen. 

De langgrunne områdene i Hovekilen er viktige beiteområder for trekkfugler om vår og høst. 

Både Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening understreker hvor skadelig økt aktivitet vil 

være for fuglelivet 

Det er mest kritisk vår og høst. I reguleringsplanen er det ikke noen restriksjoner som kan redusere 

slik skadelig aktivitet i disse viktige periodene. 

Det er ikke laget noen konsekvensanalyse av hvilke konsekvenser denne økte aktiviteten vil ha på 

fuglelivet, ålegresset, fisk og natur i Hovekilen- 

 

 



Manglende oversiktlig dokumentasjon 
 

I plandokumentasjonen som er sendt ut på høring er det ikke med noen dokumentasjon som viser 

hvordan campingområdet kan se ut hvis campingområdet bygges i henhold til reguleringsplanen. Det 

må lages mye bedre detaljinformasjon (3d tegninger/videoer) før man vedtar planen. 

Nedenfor er noen bilder som viser hva som kan tillates av utbygging på campingområdet hvis den 

utsendte reguleringsplanen blir vedtatt. 

 

Fig 1. Viser hva som kan tillates bygd hvis den utsendte reguleringsplanen vedtas. 



 

Fig 2 som viser furutrærne på campingområdet 

 

Fig. 3 som viser hvilke grøfter som kan tillates  



 

Som bildet viser vil campingområdet kunne komme til å fremstå som en liten hytteby noe som ikke 

passer inn i Raet nasjonalpark. 

 Det er ingen høydebegrensning i det utsendte planforslaget slik at Plan- og bygningslovens grenser 

for høyde blir gjeldene. Det er 8 meter gesimshøyde og 9 meters mønehøyde. Ved å tillate telt på 

påler så vil disse kunne plasseres høyt for å få sjøutsikt. 

Negative konsekvenser for allmenhetens tilgang til området. 
Canvas har også leid stranden og ved å tillate at Canvas få bebygge området som beskrevet i 

planbeskrivelsen, og dermed få etablere en stor turistdestinasjon for sjønære aktivitetsturisme, vil få 

følgende store negative konsekvenser: 

a. Stor helårs aktivitet i Hovekilen med seilbrett, SUP, kano og undervannsscooter vil være 

veldig ødeleggende for fuglelivet, fisken, ålegresset og naturen i Hovekilen . Det er klart 

beskrevet i sårbarhetsanalysen.  

b. Canvas sine organiserte aktiviteter og utleie av utstyr vil helt naturlig legge beslag på mye av 

stranden. Dette vil fortrenge Arendals befolkning fra å benytte stranden til bading o.l som 

man har gjort tidligere.   

Siden Canvas leier stranden i 45 år kan det i fremtiden komme til å skje i at stranda blir 

oppfattet som den private Dyreparkstranda. 

c. Ved at parkeringsplassen (100 plasser) nå også skal benyttes av campinggjestene (125 hytter 

+ telt etc) så vil den være fullt belagt av campingjestene og det er ingen plass til Arendals 

befolkning som vil på dagsbesøk til stranden og området rundt noe som har vært mulig fram 

til nå. 

ALTERNATIV TIL LNF. 
Hvis man ikke regulerer til LNF så mener jeg at følgende begrensninger må legges inn i 

reguleringsplanen 

 

1. Antall permanente overnattingssteder må reduseres vesentlig fra 125 og være lavere enn 

alternativ 1B Camping Light i konsekvensanalysen som hadde maksimum 67 permanente 

overnattingsteder.  

 

2. Canvas sine store planer om en stor turistdestinasjon for sjønære aktiviteter hele året 

igjennom vil føre til stor skade for fuglelivet i Hovekilen.   

 

Både Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening understreker hvor skadelig økt 

aktivitet vil være for fuglelivet 

 

Det er mest kritisk vår og høst. I reguleringsplanen er det ikke noen restriksjoner som kan 

redusere slik skadelig aktivitet i disse viktige periodene. 

 

Det må være forbudt å drive sjønære aktiviteter og utleie av vannsport utstyr i de sårbare 

tidsperiodene. 

 



Det er ingen tvil om at campingområdet med campingvognene og den type gjester var mye 

bedre for naturen, fuglelivet og dyrelivet enn den bruken som Canvas vil drive. 

 

3. Det må ikke tillates å bygge hytter 

4. Det må ikke tillates å bygge kompakte enheter 

5. Det må ikke tillates å grave for vann/kloakk i sone A og B 

6. Det kan tillates bygg for toalett og bevertning, men det må ligge litt bort fra folkestien. 

7. Denne grønne sonen må være uten telt 

8. Det må etableres en egen parkeringsplass for campingplassen sine gjester. Den eksisterende 

parkeringsplassen må være reservert for de som besøker stranden/området på dagsbesøk. 

 

I sommer var hele parkeringsplassen full på varme/fine dager. Hvis alle campinggjestene (125 

hytter + telt etc) skal parkere der så er plassen full og det er ingen plass til Arendals 

befolkning som vil på dagsbesøk.  

 

Etter hva jeg har forstått var det fylket som betalte opparbeidelse av parkeringsplassen for 

Arendals befolkning. Det går ikke an at dette nå skal bli en parkeringsplass for Canvas sine 

gjester og Arendals befolkning blir fortrengt fra å benytte området 

 

9. Reguleringsplanen kan føre til privatisering av hyttene i campingen. 

 

Reguleringsplanen tillater oppsetting av hytter for utleie. Det er imidlertid ingen regulering 

av hvor lenge en hytte kan leies ut og med 45 års avtale vil Canvas kunne foreta 

langtidsutleie av hytter over flere år, noe som kan føre til at hyttene fort kan bli sett på som 

private hytter- 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Åge Håland 

 

Addresse: Stuenesveien 35 

                   4815 SALTRØD 

Mobil:        91524561 

 

 

 



From: anettehemjohnsen <anettehemjohnsen@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 20:19 
To: Postmottak Arendal kommune 
Cc: anettehemjohnsen@gmail.com 
Subject: Høring - Reguleringsplan del av Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 

 

Bekymringsmelding til kommunen!  

 

Undertegnede er svært bekymret for at reguleringsplan som er planlagt for Hoveodden skal 

godkjennes!!  

 

Undertegnede ser med bekymring på slitasje av et friluftsområde som etter min mening burte 

vært LNF og på sikt innlemmes i nasjonal parken. Ikke en turistdestinasjon! 

 

Hoveodden er og bør bli et tur og rekreasjonsområder slik det er i dag!!  

 

Jeg ber dere politikere tenke dere nøye om i denne saken!  

 

Hvorfor er det så viktig med utbygging akkurat her? 

 

Ved feil avgjørelse i denne saken kan det forårsake uopprettelig skade og være til fare for 

 "liv og helse"! 

 

Mvh  

Anette Hem Johnsen  

 

 

 

 

 



From: Anna Gunn Folgerø <ag.folgero@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 20:09 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 
Hoveodden bør inngå i nasjonalparken og dermed sikre tilgjengelige naturopplevelser for alle uansett 
økonomi. Det er nærhet til mest mulig urørt natur og spesielt uten kommersiell drift som i fremtiden 
vil være mangelvare. Vi trenger ikke en hytteby! 
Mvh Anna Folgerø 
  
 
 



From: Anne Grethe Nygaard <agnanne@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 18:05 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 

Jeg ønsker at det skal være LNF område. Jeg er altså i mot kommersialisering. 



From: Thore Bendix Hansen <thorebh@online.no> 
Sent: 30. desember 2021 13:37 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden LNF 
 
Categories: AH 
 
  

Hei  

  

Jeg sender en mail pga. ønske om LNF og inntak i raet nasjonalpark. 

  

MVH 

Bendix Hansen 
  



From: Bente Lillian Nilsen <belini@hotmail.no> 
Sent: 30. desember 2021 13:52 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden 
 
Categories: AH 
 

1. Ja til LNF, og på sikt en del av Raet Nasjonalpark. 
2. Nei til kommersialisering av private aktører. 
3. Tusenvis av lokale turgåere ønsker seg helgeåpen kafe åpen året rundt, med adgang til 

toaletter. 
 
Med vennlig hilsen 
Bente Lillian Nilsen 
Tromøy  
 



From: Cathrine Høst <chost@online.no> 
Sent: 30. desember 2021 13:01 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringssvar Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
  
  

  

-------- Opprinnelig melding -------- 

Emne: . 

Dato: 30.12.2021 12:45 

Fra: Cathrine Høst <chost@online.no> 

Til: Chost@online.no 
  

Del av Hoveodden - høringssvar til reguleringsplanen. 

Jeg er bosatt på Tromøya og er flittig bruker av Hoveodden til turer og bading sommer 

og vinter. Derfor vil jeg sende inn min kommentar til reguleringsplanen som er lagt ut på 

høring. 

Hoveodden er et av de vakreste, villeste, råeste, magiske og mest unike plassene jeg vet 

om. 

Selv om turen rundt ofte følger den samme stien, er opplevelsene alltid forskjellige. 

Været, lyset, lydene og stillheten, luktene, soloppgangene og dyrene varierer. 

Menneskene også. 

Vennlige mennesker som henter inn energi ved å være der ute, og som deler opplevelsen 

med slekt og venner, barn og barnebarn. Turer grilling og strandliv. Eller bare å går 

alene .......med hunden...... 

Leste for et par år siden at antall passeringer ved tellemaskinen på tur-runden er 

omtrent like mange som på Besseggen. Det forteller litt om hvor mange som er glad i 

området og som liker å ferdes der. 

Naturen, dyre-og fuglelivet på Hoveodden og i Hovekilen er svært sårbart. 

Menneskelig aktivitet bør derfor ikke økes ut over dagens nivå. 

Er ikke egentlig Hoveodden en gave til fellesskapet? 

Til friluftsliv og rekreasjon? 

En perle, hvor tiden står litt stille og tankene kan vandre? 

Og ikke til "voldtekt" av området av private aktører for egen vinnings skyld? 

Jeg ber om at campingområdet på Hoveodden tas inn i Raet nasjonalpark eller i det 

minste blir LNF-område. 

Cathrine Høst 
  



From: cathrine.melhuus@online.no 
Sent: 30. desember 2021 17:51 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 
Til Arendal kommune – 
Tanker og forslag til fremtidig bruk av Hoveodden. 
 
Bevaring og vern – viktige begreper som er ganske forpliktende. Det virker som om kampen om vern 
av Hove har blitt Arendals nye Tyholmen kamp, der en bred og sterk folkelig engasjement står i 
bresjen sammen med gode viktige enkelt personer og organisasjoner for å verne et sentralt og unikt 
område . Men det er en stor forskjell – Tyholmen var ikke sett på som verneverdig og hadde ikke en 
slik status, den måtte kjempes for. Hovedområdet derimot har jo blitt en del av Raet Nasjonalpark 
som fører til strenge forpliktelser om ivaretaging av den særegne naturen – der den omstridte 
Hoveodden er unntatt fra de strengeste reguleringene. Men dette området ligger jo i Raet, og alt 
som bestemmes av utbygging som gir muligheter for private investorer må konsekvensutredes, 
nettopp fordi en overbelastning av dette området vil uunngåelig påvirke naturmangfoldet på hele 
Hoveområdet. Overskriften til leserinnlegget i Agderposten 17.12.21 til Roar Daniel Gundersen og 
Benedikte Nilsen Glommen hvor ble det av alle vyene i Canvas Hove saken? spissformulerer min uro 
for hvordan planer blir lagt i Arendal kommune for et områdes egenart som står så sterkt både lokalt 
og nasjonalt.  
At flere kommunepolitikere støtter Dyreparkens oppkjøp av Canvas Hove fremstår for meg som lite 
gjennomtenkt om en vil ta naturens parti. En slik gjennomkommersiell bedrift som Dyreparken og 
deres forretningsideer for Kristiansand Dyrepark der mesteparten i Dyreparken er en 
underholdningsplass som er fjern fra naturens rytmer og der alt koster penger, virker langt fra som 
de riktige lederne for det som skal skje på dette omstridte området.  
Jeg støtter at det finnes fasiliteter , som en kafe, toaletter, p-plasser og muligheter for overnatting. 
Folk sal ha tilgang til området, også de som ikke er helt uttalte friluftsmennesker. Men slik jeg forstår 
Jørgen Ubisch i Agderposten 17.12.21, så vil en regulering av området til LNF åpne for telting på en 
svært skånsom måte. Hvis en også åpner opp for noen enkle hytter kun med sommervann vil det 
også være skånsomt. Men viktigere er det at vi har muligheter for overnatting i omkringliggende 
områder. Så kan hele Hove være et rekreasjonsområde, uten andre krav enn å gå turer, svømme og 
sitte og nyte utsikten med en kopp kaffe.  
Hoveodden må tilrettelegges på en mest skånsom måte som er med på å ivareta hele Raets 
artsmangfold og stemning.  
 
Cathrine Melhuus 
Villaveien 5 
4816 Kolbjørnsvik 
Mob:+47 90620498 
 
 
.  



From: Hans Peder <hpe-kjoe@online.no> 
Sent: 30. desember 2021 13:00 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: VS: Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 

Fra:  
Sendt: torsdag 30. desember 2021 kl. 12:53 
Til: postmottak@arendal.kommune 
Emne: Hoveodden 
 
Hei, 
Jeg og min mann har fulgt hele Hoveodden saken  helt fra begynnelsen. Vi er RYSTET over kommunes 
behandling av Hoveodden og fremtidige planer. 
Mye har blitt sagt og skrevet om denne saken og kommunens politiker 

MÅ ha fått det med seg hvor hjerteskjærende det er for mange mange av Arendals befolkning og 

andre som tilfeldigvis har besøkt Hove og har opplevde hvor UNIK  Hoveodden er. Vil Arendals 
politikere se på og godkjenne, etter vår mening, total ødeleggelse av denne fredelig  PERLE. 
Nå er Statsforvalteren på banen og påpeke flere kritikkverdige punkter med den tiltenkte planen for 
Hove. 
Vi ber Arendal Kommunes store menn og kvinner som har politisk makt, å stanse opp nå, og virkelig 
tenke over de skadelige konsekvensene av total kommersialisering av Hoveodden. 
THINK OF THE LEGACY THAT IS LEFT BEHIND…. 
Skal våre barnebarn og oldebarn se på bilder hengt opp på en utstilling hos Kuben om noen år av en 
Hoveodde som ga folk fred, naturopplevelser, legende evner fra alle de fantastiske eldgamle furu 
trær som foreløpig klamrer seg til livet …ALT DETTE ER GRATIS…enn så lenge. 
En bønn til kommunes politikere , det en enda ikke for sent å snu.  
Konkusjonen vår er……… 
 

                          Vi er imot kommersialisering av Hoveodden og 
isteden ønsker vi oss 
 

                                                                                  LNF 
Vi håper vi bli lyttet til, 
 
Med vennlig hilsen, 
Dora Ryder Kjølsen og 
Hans Peder Kjølsen 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:postmottak@arendal.kommune
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Innspill til reguleringsplan for Del av Hoveodden. 

 

Jeg vil begynne med konklusjonen. Jeg ønsker at området på Hoveodden som nå ikke er en del av 

Raet Nasjonalpark skal reguleres til LNF, og at man siden jobber for å inkludere dette restarealet i 

nasjonalparken. 

Kombinasjonen nasjonalpark og turistindustri lar seg ikke kombinere på Hoveodden. Både på grunn 

av verneverdier og juridiske forhold som båndlegger arealet.  

1 Bystyrets vedtak er ikke gjennomført! 

 

«Arendal kommune avviser oppstart av planarbeid for del av Hoveodden ihht pbl § 12.8. 

Kommunen vil ikke gi klarsignal til å gå i gang med en reguleringsplan for området slik 

det er beskrevet i denne saken. 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.» 

Punktet som er gulet ut er veldig viktig. Det er mange store planer i vårt område. Disse må 

sees i sammenheng. Alveberget, Arendal Herregaard, Hove Leir, belastningen fra besøkende 

til Raet Nasjonalpark og bruken av Hoveodden er alle store «prosjekter» som bidrar til en 

totalbelastning. Disse prosjektene MÅ sees i sammenheng når man skal utrede 

konsekvensene for trafikk, naturslitasje, parkering, vilkårene for det alminnelige friluftslivet, 

dyrelivet i skogene, fuglelivet i Hovekilen, livet under vann med mer. 

2 Angående planen som nå er på høring. 

Det er veldig vanskelig å skrive et innspill til planen som nå foreligger. Planen er upresis og 

mangelfull på flere områder. De store spørsmålene er ikke besvart. 0-alternativet i 

konsekvensutredningen er feil, det skulle vært satt med natur som utgangspunkt, absolutt 

ikke i en camping som ikke lenger eksisterer. Tinglyst byggeforbud er ikke rettslig avklart. 

Forutsetningene for overdragelsen fra Statsbygg til Arendal Kommune i 1998 blir ikke 

overholdt. Kongelig resolusjon for opprettelsen av Raet Nasjonalpark legger føringer for 

arealet man nå ønsker å regulere, disse føringene blir ikke overholdt. Det gjør at man i et 

høringssvar må forsøke å belyse mangler i stedet for å komme med mer konkrete forslag til 

endringer i planen. 

Innspill til reguleringsplaner burde i utgangspunktet gå på helt andre forhold enn de man nå 

må påpeke. Parkering, konsekvensutredninger, trafikk, naturverdier på land og sjø, 

påvirkning inn i Raet Nasjonalpark, betingelser for det alminnelige friluftslivet osv skulle vært 

utredet og lagt ved i høringen. Disse mangler.  

Raet Nasjonalpark har forsømt sin oppgave og ennå ikke vedtatt forvaltningsplanen. 

Besøksstrategien for Raet Nasjonalpark er en del av Forvaltningsplanen – som altså ennå ikke 

er vedtatt. Det fører igjen til at høringssvaret fra Raet Nasjonalpark refererer til en 

forvaltningsplan som IKKE er vedtatt. Denne må på plass først av alt 

3 Områdets status 



Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritids- og turistformål. Området var før 

opprettelsen av Raet Nasjonalpark en del av Raet Landskapsvernområde. Området mistet sitt 

vern i prosessen med opprettelsen av nasjonalparken på grunn av feilaktig og manglende 

informasjon til Miljødepartementet. Miljødepartementet ble av aktører fra Arendal 

feilinformert, det ble skapt et inntrykk av at området var belastet med tung infrastruktur. 

Dette vet alle som kjenner området at er feil.  

Det ble imidlertid satt en klar forutsetning i Kongelig Resolusjon for opprettelsen av Raet 

Nasjonalpark og Søm Landskapsvernområde. Nemlig at naturverdiene i området skulle 

ivaretas gjennom kommunens forvaltning av området. Denne forutsetningen er skrevet med 

det faktum at området tidligere var vernet som Raet LVO. Dette betyr igjen at området har 

det samme vernet i dag, som den gang det var en del av Raet LVO. 

Området er en del av arealet som ble vederlagsfritt overført fra Statsbygg til Arendal 

Kommune i 1998. I forbindelse med denne overdragelsen ble alle heftelser i grunnboken 

overført, disse står der fremdeles. Disse gjelder fremdeles. Det står blant annet i grunnboken 

at området vestenfor en heltrukken linje mellom to bolter (forenklet) ikke kan bebygges. 

Reguleringsområdet er omfattet av denne servitutten.  

 

4 Mangel på konsekvensutredninger 

Planen som nå foreligger er ikke konsekvensutredet. 0-punktet man brukte for å finne ut hva 

man skulle regulere området til er feil. 0-punktet skal være natur. Setter man naturen som 0-

punkt utpeker LNF-alternativet seg. 

Det er også en total mangel på konsekvensutredninger som skal svare ut planens 

influensområder.  

For å nevne noe: 

- Det er ikke utredet hvordan planen påvirker Hovekilen og de andre sjøarealene rundt 

Hoveodden.  

- Det er ikke utredet hvordan eventuell høgst på Hoveodden påvirker mikroklima i 

områdene rundt. 

- Det er ikke utredet hvordan planen vil påvirke dyre- og fuglelivet i området. 

- Det er ikke utredet hvordan endringer i parkeringskapasitet på Hoveodden påvirker 

områdene fra Alvekilen til Hoveodden. 

- Det er ikke utredet hvordan trafikken i nærområdene vil endre seg. 

- Det er ikke utredet hvordan det alminnelige friluftslivet blir påvirket. 

- Det er ikke utredet konsekvenser av graving for VA. Dette vil påvirke vegetasjon og 

vannføringer i grunnen. Håndtering av overvann og drenering er ikke en gang nevnt.  

Dette kan ha alvorlige konsekvenser for grunnforholdene. 

- Det er ikke vurdert hva området og influensområdene tåler av aktiviteter. 

 

Raet NP har levert innspill til planen. De refererer stadig til Forvaltningsplanen for Raet NP, til 

tross for at den ikke er vedtatt ennå. Hvordan Raet Nasjonalpark kan bruke en plan som ikke 

er vedtatt, som grunnlag for sine innspill virker problematisk. Det er et stort problem at 

forvaltningsplanen ennå ikke er vedtatt. Og dermed er det også problematisk at man 

forsøker å bygge turistindustri midt i indrefileten av Raet Nasjonalpark på land før 



forvaltningsplanen er vedtatt. Føre var prinsippet i Naturmangfoldsloven er førende i dette 

tilfellet. 

Selv om bryggene på Hoveodden ikke ligger innenfor planens område er de en svært viktig 

del av driftsgrunnlaget for en kommersiell aktør på Hoveodden. Med kommersiell aktivitet på 

Hoveodden vil det bli vanskeligere å få fjernet denne ulovlige og skadelige bryggen. Brygga er 

ulovlig anlagt, og har ligget der ulovlig i mer enn 10 år. Brygga ligger over en ålegresseng, og 

den endrer strømforholdene rundt bryggene, som igjen ødelegger strendene og gressletta. 

Dette er bekreftet av geolog som har levert rapport til Raet Nasjonalpark. Dette 

bryggeanlegget må fjernes snarest. 

 

5 FNs bærekraftmål 

Arendal Kommune har selv vedtatt ny kommuneplan som gjelder fra 2019 – 2029. I denne 

planen legges det stor vekt på FNs bærekraftmål, spesielt 3, 11, 13, 14 og 15. Mål 14 handler 

om å stoppe klimaendringene, og mål 15 skal ivareta liv under vann og på land. Uten å ta 

hensyn til sin egen kommuneplan har Arendal Kommune gjort hemmelige avtaler om utleie 

av vårt viktigste fri- og turområde de neste 45 år.  

Ivaretakelse og beskyttelse av viktige og fungerende økosystemer er avgjørende. Livet i og 

rundt Hoveodden og Hovekilen er svært verdifullt. Arealendring er en av de største truslene 

mot naturmangfoldet. Når arter blir borte har dette ringvirkninger for resten av økosystemet. 

Omlegging fra en sommeråpen tradisjonell camping med faste gjester, til en helårsåpen 

aktivitetsdestinasjon, med stadig nye gjester – sultne på opplevelser og aktiviteter i 

nasjonalparken, er en trussel mot livet på land og under vann. Direkte i brudd med FNs 

bærekraftsmål nr. 15. 

 

 

6 Jeg finner det også veldig problematisk at man i planforslagets forarbeider sammenligner 

overnattingskapasiteten i den gamle campingen med overnattingskapasiteten i en 

kommersielt drevet opplevelsesdestinasjon. Bruksmønsteret de faste gjestene på den gamle 

campingen hadde, sammenlignet med bruksmønsteret gjester til et opplevelseskonsept på 

Hoveodden vil ha, er totalt forskjellige. Gjester til et opplevelseskonsept vil benytte 

nærområdene til selve planområdet langt mer intensivt enn hva tilfellet var i tidligere 

driftsform. Dette er potensielt svært skadelig for naturverdiene i området, og er ikke 

konsekvensutredet. Også her har Raet Nasjonalpark forsømt sin rolle i forhold til å sette 

søkelyset på denne problemstillingen. 

 Ettersom det er vanskelig å regulere aktivitetsmengder og aktivitetstyper, er min konklusjon 

at vi ikke kan regulere området til kommersiell turistindustri. Da vil man raskt miste all 

kontroll på området, og man vil kunne påføre uopprettelig skade på naturverdiene på hele 

Hoveodden og i Hovekilen. 

 Disse forholdene peker svært tydelig på at det eneste riktige for området er en regulering til 

LNF etter min mening. 

 



7 Parkering 

For oss som bor i områdene fra Sandum til Bjelland ser vi hvordan mangelen på 

parkeringsplasser gjør at det stadig parkeres på nye plasser. På utfartsdager, helger og ferier 

er det helt fullt i Hoveleiren og på Hoveodden. Også parkeringsplassen på Spornes og ved 

Tromøy Kirke er det til tider helt fullt. Det parkeres stadig også på private eiendommer, dette 

er et økende problem. 

Planforslaget som nå ligger ute løser ikke parkeringsbehovet planen utløser overhodet. Det 

skrives at den store gruslagte parkeringsplassen på Hoveodden skal brukes av campingens 

gjester. Men dette lar seg ikke gjøre. Denne parkeringsplassen er bygget av midler bevilget 

fra Fylkeskommunen til friluftslivet. En kommersiell aktør har dermed ikke anledning til å 

legge bånd på denne parkeringskapasiteten. Planen må løse parkeringsbehovet den utløser 

innenfor planområdet. 

 

 

10 «Hove Camping» inn i Raet Nasjonalpark 

Kommunen må nå regulere området til LNF, slik at arealet på sikt kan innlemmes i Raet 

Nasjonalpark. Det betyr ikke at området skal stå ubrukt. Jeg mener området skal 

tilrettelegges for friluftslivet. Der kan det lages sitteplasser med grillplasser/bålplasser. Det 

kan selges ved i området slik at man unngår all vedsankingen som i dag foregår i 

verneskogen. Sammen med god opplysning om konsekvensene av brenning av bål på svaberg 

og i rullestein vil dette bidra til å minske skadene etter bålbrenning i Nasjonalparken.  

I byggene det nå er resepsjon og kiosk lager man toaletter og omkledningsrom i universell 

utforming for allmenheten. 

I bygget det nå er restaurant kan man fremdeles ha matservering og salg av kioskvarer. I 

kjelleretasjen er det toaletter for allmenheten inne og renovasjon utendørs. 

Kiosk og restauranttilbudet bør i sesongen (og i helger) drives av lag og foreninger. Leien for 

dette bør være at lagene og foreningene som driver dette har som oppgave å holde området 

og bygningene rene og ryddige for allmenheten, sjekke at bål er slukket i tørre perioder og 

hindre camping i områdene det er telting forbudt. Her kan det bli mange 

ungdomsarbeidsplasser gjennom en sommersesong og i helger ellers i året. 

Ettersom det er HDU som har det overordnede ansvaret for hele Hove (Gnr 210 Bnr 1), må 

HDU ha som oppgave å tilrettelegge og koordinere lagene og foreningene som benytter seg 

av denne muligheten. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Einar Fredriksen 

Tromøy 
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From: Georg Hoest <g-host@online.no> 
Sent: 30. desember 2021 22:59 
To: Postmottak Arendal kommune 
 
Categories: MMP 
 
Høringssvar ril reguleringsplan av del av Hoveodden. 

Jeg ber om at Hoveodden blir innlemmet i Raet nasjonalpark, eller alternativt blir regulert 

til NLF- område. 

Jeg ber om at Arendals politikere følger hjertet sitt og står opp mot partipisken. 

Georg Høst 
  



Arendal kommune Arendal, 30.12.21 
Postboks 123 
4891 
Grimstad 

  
 
Del av Hoveodden  - merknader til planforslaget 

Da vi flyttet tilbake til Arendal og Tromøy etter noen års «utlendighet» i Vestlandets 

hovedstad, ble Hove fort vårt viktigste tur- og rekreasjonsområde. Målet med turene 

kunne være å få opp pulsen, finne fine fotomotiver, høre fuglesang om våren, 

samvær med barn, venner og etter hvert barnebarn. 

Uansett hva målet med turen var, ble effekten av turen oppstemthet og en følelse av 

ro i sjelen.  

Da «bomben» om HDU og Canvas Hoves planer for campingområde sprakk, var det 

mange tanker som for gjennom hodene våre. Men når campingvognene og 

plattingene var borte, så vi jo raskt at dette området fort kunne føres tilbake til 

naturen. For oss var jo dette den rette løsningen for naturmangfoldet og oss som 

liker å ferdes der. 

Men denne løsningen ligger ikke i forslaget til reguleringsplan som nå er ute til 

høring. 

Det fremlagte forslaget åpner for det vi mener er en massiv utbygging i den del av 

Hoveodden som planen omhandler. Den åpner for store inngrep som det vil være 

vanskelige å reversere.  

Før og etter at reguleringsplanen ble lagt ut til høring har det ikke manglet på innspill 

som uttrykker bekymring på naturens og befolkningens vegne. Mange av innspillene 

gir uttrykk for at reguleringsplanen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til 

naturmangfold og allmennhetens friluftsinteresser. Vi er enige med dem som 

påpeker dette. 

Vi ønsker derfor en reguleringsplan som er basert på naturmangfold og bærekraft, 

med andre ord at området reguleres til LNF. 

 

Med vennlig hilsen 

Grete Hopen   Jan Egil Hopen 

Furukollen 3D  Furukollen 3D 

4818 Færvik   4818 Færvik 



From: Grethe Jobling <grethejobling@outlook.com> 
Sent: 30. desember 2021 08:27 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
Merknad 
  
Å lese denne reguleringsplanen er ikke lett. Det er jo helt utrolig mye som skal bygges/graves/skje på 
dette området! Det er heller ikke vanskelig å skjønne at ønsket er å hindre oss vanlige å benytte 
området 
  
Slik som disse forslagene er formet presses vi bort fra Hoveodden. Det er jo helt tullete alt sammen.  
Plutselig er Hoveodden, et tinglyst felleseie blitt privat og stengt. 
  
Som billedkunstner er det et kjent fenomen å bruke øye og tanke for å formidle et budskap. Hjernen 
jobber på spreng for å oppfatte hva det er, så også med installasjoner. Det å se disse installasjonene 
som henger i trærne på Hoveodden viser jo bare hvor platt denne ideen er. Jurtene er ikke bedre -jeg 
vet ikke hvor å begynne eller slutte tankerekka når tankene får dvele i dette. 
  
Når det gjelder installasjoner så refererer jeg til Wikipedia: «En installasjon er et kunstverk som 
aktiverer et 3-dimensjonalt rom ved hjelp av ulike gjenstander satt inn i rommet slik at hele rommet 
utgjør den kunstneriske komposisjonen. Gjenstandene som brukes i komposisjonen kan være 
bearbeidet av kunstneren, men det kan også være ubearbeidet materiale og hverdagslige 
gjenstander, og det kan være lyd og lys. Tilskueren opplever kunstverket ved å gå inn i og rundt i 
installasjonen.» 
  
Dette som nå er laget på Hoveodden er så kunnskapsløst at det er til å grine av.  Og mere vil det bli 
når dyreparken med Braganza blir med og dirigerer.  Disse aktørene er ikke ute etter å gjøre 
Hoveodden god for kropp og sjel, NEI, de vi ha en pengemaskin - disse kokonginstallasjonene bringer 
tankene dine kun dit.  Jo, villere jo bedre tenker de. Putte inn alt skrammel på en liten plass! Penger-
penger. 
  
•De som virkelig ønsker å gjøre noe godt for Hoveodden og allmenheten, de gjør det ikke slik som 
dette. 
  
Vil dere politikere vise denne uvitenhet, - og da kan jeg med letthet dra inn naturparkforvalteren i 
Raet ++ også. Det gjelder både naturforvaltning og helse, for det viser dere her da. Det er så mange 
nå som sier fra, som har kunnskap, dere kan jo bare plukke - og alle sier de: DERE MÅ IKKE GJØRE 
DET.  Ta vare på naturen. 
  
Området må inn i Raet - i alle fall inn i LNF.  Og kom ikke her å si at Hoveodden får bedre vern med 
disse påfunnene. Nevnes må også den arrogante behandlingen av tinglyste papirer som gjelder 
Hoveodden.  Så nå blir det til at det forhandles på vårt/allmenhetens eie - det er jo utrolig. 
  
Reguleringsplanen er blitt visualisert av Helene Thorstensen.  En glimrende 3D-modell som dere ikke 
vil vedkjenne dere - og lar henne stå uten støtte - Utrolig! Da er det hun laget plutselig feil i forhold til 
reguleringsplanen!  Hvor dere bl. a sier at dere GLEMTE å nevne høyder på bygg!  Er det mulig i en 
slik stor sak!!!  Amatører. 
  
Advarslene mot å gjennomføre denne planen er gitt fra mange hold. 



  
Må ikke tro at Dyreparken stopper her- nei, de vil ekspandere mere og mere. Neste kan f. eks være å 
få kjøpt Herregården - bruke Hoveleiren, Torungene, Merdø, skjærgården, Nidelva, -ha kaptein 
sabeltanns skute kjørende rundt alle veier.  Det vil ikke bli gratis. 
  
Ytterste område fra i alle fall kiosk ved den lille parkeringsplassen vil bli brukt av dyreparken - det 
kommer til å bli stengt av og vi har ikke tilgang uten å betale. 
  
Avisinnlegg i dag, onsdag 29.12.21 med Per Arnstein Aamot, dyreparken, er så illevarslende og 
håpløst at ordene setter seg fast.  Han sier selv det er det er: Sørlandets vakreste sjønære område - 
JA, det vet vi jo!  Det er jo derfor vi sier fra - det må vernes.  Han sier også ingen skumle planer, vi må 
stole på det - men, hemmelig skal det være.  NEI, vi stoler ikke på hans ord, -og vi vil ikke ha noe 
annet på Hoveodden enn natur. 
 
En merknad til, er parkering til alt dette som nevnes i reguleringsplanen.  Her vil parkering til 
oss/allmenheten bli fortrengt for å tilfredsstille behovene til Canvas planer.  
 
  
KONKLUSJON:   
1. 
HOVEODDEN MÅ INN I RAET ELLER I DET MINSTE BLI LNF-OMRÅDE. 
    
2.                       
 -OG FÅ TILBAKE TINGLYSTE RETTIGHETER TIL ALMENHETEN, SOM IKKE KAN FORANDRES. 
  
Hilsen 
Grethe Nora Jobling  
  
  
 
 
 
Sendt fra min iPad 



From: Grethe Lehrmann <grethe.lehrmann@icloud.com> 
Sent: 30. desember 2021 13:12 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Regulering av del av Hoveodden 
 
Categories: SEBJ 
 
 
MERKNADER TIL PLANFORSLAG  FOR DEL AV HOVEODDEN 
 
 
 
La Hoveodden være et LNF område. 
 
Det vil tjene alle. 
 
Grethe og Lasse Lehrmann  
Havstad 
 
 
 
Sent from a mobile device 



From: Grethe Westvik <grethe.westvik@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 20:59 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av Hove-odden - Høringssvar til reguleringsplanen 
 
Categories: EOR 
 

 

Bosatt i Arendal og ivrig bruker av Hove-odden til turer, bading/strandbesøk og fuglekikking 

så har jeg følgende kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hove-odden. En regulering til 

campingområde og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre område til en stor 

turistdestinasjon for sjønære aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og 

belastningen i Hove-kilen og området rundt. 

I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man at Hove-kilen er et særdeles viktig 

funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rødlistede arter på holmene i sjøen, 

spesielt makrellterne (sterkt truet), hettemåke, fiskemåke og ærfugl.  Hove-kilen er også et 

viktig område for fugl å søke ly vinterstid og i uvær. Grunnvannsområdene er viktige for 

næringssøk. Fugl kan lett bli forstyrret av ferdsel, særlig i hekkeperioden».  

Dersom Hove-odden reguleres til et LNF område vil dette ha positiv innvirkning på dette 

sårbare og unike området. Menneskelig aktivitet på området vil da bli begrenset. Planskissene 

som pr. i dag foreligger for området ivaretar ikke området. 

Jeg mener at Hove-odden må reguleres til LNF. 

Sendt fra min iPad 

Med hilsen 

Grethe Westvik 

Arendal 

 

Fra: Grethe Westvik <grethe.westvik@gmail.com> 

Dato: 30. desember 2021 kl. 20:31:43 CET 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grethe.westvik@gmail.com


From: Harald Johnsen <Harald.Johnsen@OBOS.no> 
Sent: 30. desember 2021 11:55 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad til planforslag for del av Hoveodden 
 
Categories: SEBJ 
 

Hei! 

 

Jeg vil at hele Hoveodden gjøres om til LNF. 

Dette er et området med sårbar natur og området trenger et bedre vern. På sikt bør hele 

Hoveodden innlemmes i nasjonalparken. 

 

Privatisering og kommersiell drift av Hoveodden som turistdestinasjon med alle inngrepene 

og aktiviteter det fører med seg, vil være totalt ødeleggende for området og slitasjen det fører 

med seg.  

Dette er ikke reversibelt om planen vedtas. Hoveodden slik den er i dag, vil derfor være tapt 

for alltid. 

 

En annen utfordring er parkeringsplasser. 

Hvordan skal vi som er lokale, og bruker Hoveodden til utflukt og turområdet, få parkert 

bilene, når parkeringsplassen er fylt opp med gjester/turister? 

 

Mvh 

Harald Johnsen  

Vågsnes 

 

 

 

 

Få Outlook for Android 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2faka.ms%2fAAb9ysg&c=E,1,qlf_bwae8DTQsTObGC4ngYQVdM_ixslMvocaZEpfRhCWGzNSs9C0o5kLzqEA2T3o1SEaIktJM8eE3xz5zSmoYM5_aJCjfCJJlPy6xsLYJM-tvj1wHi6og6Gc&typo=1


From: Herdis Hæring <herdis.haering@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 17:12 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden - Reguleringsplan for del av Hoveodden. Kommentar til 

forslaget, (med høringsfrist 31.12.2021). 
 
Categories: MMP 
 

 

Arendal kommune, 

Sam Eydes plass 2, 

4836 Arendal 

 

Vedrørende forslag til regulering for del av Hoveodden, så ønsker jeg å gi følgende 

høringssvar: 

 

Foreliggende forslag til regulering for del av Hoveodden vedtas ikke, da den har for store 

konsekvenser, 

både i form av naturinngrep og slitasje, samt negative konsekvenser for dyrelivet (spesielt 

fugl, og 

dyreliv i sjøen). I tillegg synes det for meg uavklart hvilke konsekvenser det kan ha for 

fortidsminner i området. 

Likeledes virker det særdeles uavklart hvilke negative konsekvenser framtidig eierskap kan 

få, ikke minst utenlandsk.  

Jeg går ikke i detalj inn på skadevirkninger på de enkelte område, da det tar for mye plass, og 

andre har  

uttrykt dette langt bedre enn meg, både i aviser, og på annen måte. 

Men jeg vil likevel påpeke, som jeg har gjort tidligere, at når man ønsker å skape en attraktiv 

turistdestinasjon, så ønsker man også å tjene godt på det. Og dette er et ønske som vanskelig 

lar seg forene med ønsket om å bevare stillhet og ro, og å skape de best mulige forhold for 

natur og dyreliv. 

 

Derfor ønsker jeg ikke godkjenning av foreliggende forslag til reguleringsplan. 

Jeg tror at en LNF-plan best ivaretar vår forvaltning og våre plikter når det gjelder framtidig 

natur og miljø. 

Og jeg støtter i stedet forslag om at det utarbeides plan for et landbruks-/ natur-/ og 

friluftsområde (LNF-område). 

 

Arendal, den 30.12.2021.  

 

 

Herdis Häring 

(Mob.tel. 476 56 176) 

 

 

 



Jeg er bosatt i Arendal og ivrig bruker av Hove-odden til turer, bading/strandbesøk og fuglekikking så 

har jeg følgende kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hove-odden. En regulering til campingområde 

og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre område til en stor turistdestinasjon for sjønære 

aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen i Hove-kilen og området 

rundt. 

I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man at Hove-kilen er et særdeles viktig 

funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rødlistede arter på holmene i sjøen, spesielt makrellterne 

(sterkt truet), hettemåke, fiskemåke og ærfugl.  Hove-kilen er også et viktig område for fugl å søke ly 

vinterstid og i uvær. Grunnvannsområdene er viktige for næringssøk. Fugl kan lett bli forstyrret av 

ferdsel, særlig i hekkeperioden».  

Dersom Hove-odden reguleres til et LNF område vil dette ha positiv innvirkning på dette sårbare og 

unike området. Menneskelig aktivitet på området vil da bli begrenset. Planskissene som pr. i dag 

foreligger for området ivaretar ikke området.  

Jeg mener at Hove-odden må reguleres til LNF. 

 

Vennlig hilsen 

Navn    Håkon Kjær Krøger 

Sted   Færvik, Arendal 

Mobil 94138417 

 

 



From: Inge Fredriksen <inge@planteskolen.no> 
Sent: 30. desember 2021 22:55 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høringsuttalelse til Reguleringsplan del av Hoveodden. 
Attachments: 830f21e3.jpeg; Camp.areal bildeserie dokumentasjon.pdf; 

Publikasjon Tromøy krk-Brekkestrand.pdf; Planavgrensing 
camping.pdf 

 
Categories: MMP 
 

Jeg mener området på Hoveodden må reguleres til LNF og friluftsområde . Ønsker ikke 

campingplass, turistanlegg med mye aktiviteter som går utover allmenhetens friluftsinteresser i 

området og den verneverdige natur og landskap. 

Konsekvensutredningene i forbindelse med reguleringsplanforslaget er svært mangelfulle på alle felt. 

Det gjelder landskapsbilde og uheldig påvirkning på hele Hoveområdet. Turistdestinasjon med mange 

aktiviteter som påvirker verneformålet i Raet nasjonalpark på alle felt må ikke tillates. Planforslaget er 

svært vanskelig å forstå,og tilleggsforslagene som ble vedtatt sendt ut på høring gjør planen 

uforståelig. Skal en som vanlig borger ta for seg alt er det en svært krevende oppgave. MEN, 

Statsforvalters høringssvar med innsigelser sier det meste. 

Kommuneplan areal er under arbeid og det må være en selvfølge at hele Hoveområdet må være et 

viktig område å drøfte i den. Arendal Herregård har store utvidelsesplaner, planer for området i Hove 

Leirsenter er fortsatt i det blå. For næringslivet i hele Arendalsområdet og kanskje hele landsdelen er 

det viktig at Raet nasjonalpark ikke mister sin attraktivitet ved å overbelaste den unike naturen og 

landskapet i nasjonalparken. 

Planforslaget har også feil og mangler, eksempler er : 

Masser henta fra sandstranden: 

Det er feil i faktafremstilling i tekst til bilde fra 1985 på side 6 i sårbarhetsanalysen. Der står det : ...... 

Neset ved sandstranden (rød ring) og sandstranden er redusert. På informasjonsmøtet (27.11.2019) 

kom det frem at masser fra sandstranden ble brukt til bygningsarbeider i byen. Dette er galt. På 

møtet i rådgivende utvalg i Raet nasjonalpark på Dømmesmoen i høst ( 2021) viste geologen bilde fra 

innsiden av Gjessøya der en enda kunne se hvor sand ble hentet til gjennfylling i Kittelsbukt. 

Lokalhistoriker fra Tromøy Alf Martin Sandberg har grundig dokumentert at sanden ble pumpet opp 

på innsiden av Gjessøya. Dette er langt unna Hovestranda og har ikke hatt noen påvirkning på 

erosjonen på odden ved brygga på Hoveodden. Historiske bilder viser utviklingen etter at brygga ble 

etablert og fremover i tid. Det mest sannsynlige er at brygga og dens stadig utvidelse er hovedårsak til 

erosjonen. Dette forhold trenger en grundig faglig utredning dersom brygga ikke fjernes. Feste 

Landskap AS har også i "Mulighetsstudien for universell tilrettelegging i Raet nasjonalpark" påpekt at 

det ikke er akseptabelt med blanding av badende og båter/seilbrett o.l. i samme område. 

Detaljreguleringsplanen side 40 avsnitt 2: 

Angående endring av vernet for campingplassen, sitat: I prosessen med å endre status til 

nasjonalpark ble det vurdert at området hadde for mye tekniske inngrep for å kunne innfri 

kravene for nasjonalpark. Det ........ osv. Av ukjent årsak ble Raet landskapsvernområde 

opphevet uten at det ble opprettet et eget landskapsvernområde for Hove.  



Dette kom som en stor overraskelse da Raet nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i Statsråd. Det er i 

ettertid kommet frem at det var drevet påvirkning mot Miljødepartementet fra HDU as og aktører i 

Arendal kommune for å fjerne vernet i campingområdet med begrunnelse i for mye tekniske inngrep 

og infrastruktur. Dette foregikk i en tidlig fase i forberedlsen til opprettelsen av nasjonalparken i en 

ikke åpen og innkluderende prosess. Skjult for allmenheten ble det jobbet frem fjerning av vernet på 

campingen. I forslag til planavgrensning 05.06.2019 https://karttjenester.ikt-

agder.no/planinnsyn_arendal/api/plandocument?documentId=32404 Her vises kartet slik det var 

presentert mens campingvognene stod parkert på området, da kunne det fort se ut som mye tekniske 

inngrep for ukjente. Nå kan alle se at slik er det ikke. ( Se vedlegg) 

F.eks. i et hytteområdet syd-øst for Tromøy kirke har det ikke vært spørsmål om infrastruktur og 

tekniske innretninger, der var det ikke spørsmål om det kunne innfri kravene for nasjonalpark.  

Mange grunneiere i dette området hadde sikkert hatt en annen holdning til å "gi fra seg gratis" areal og 

disposisjonsrett til nasjonalparken dersom en visste hva HDU AS og kommunen planla i det skjulte 

med eget areal. 

Dette er kanskje ikke direkte til planforslaget, men det er vesentlig i den sammenheng at 

campingområdet på Hoveodden aldri skulle ha mistet sin status som landskapsvernområde. 

Det er å forvente at politikerne i Arendal kommune ordner opp i denne dårlige forvaltningen og 

forskjellsbehandlingen av seg selv og andre og vedtar LNF og tilrettelegging som friluftsområde på 

hele Hoveodden. 

ARENDAL NATURVERNFORBUND 

Undertegnede har lest høringssvaret fra Naturvernforbundet i Arendal og bifaller alt som de har uttrykt 

i deres høringssvar. 

Arendal kommune er i starten på en svært spennende periode med mye industrireising og derigjennom 

økt næringsaktivitet som vil måtte bety mange nye innbyggere i løpet av en kort tidshorisont. Det er 

svært viktig at kommunen tar vare på sine friluftsområder , ikke minst de sjønære arealer som 

Hoveområdet representerer med å være det mest besøkte friluftsområde i hele regionen. I planforslaget 

står det 100.000 besøkende i året på Hoveodden, men virkeligheten er nærmere 300.000, tar en med 

hele området mellom Hoveodden og Alvekilen er antallet mye større. I forbindelse med 

Kommunedelplanens arealdel trengs det en trafikktelling som belyser dette. 

 

Planforslaget drøfter parkering på Hoveodden, men hele området her ute er til tider svært utsatt for 

mye trafikk. Gjennomsnittelig døgntrafikk er ikke alarmerende, men i helger, ferieperioder og 

arrangementer i Hove er den enorm. Vi hører i mange sammenhenger om farlige skoleveier, det er det 

ikke hos oss på Utsida, men trafikken er enorm for våre barn i helger og ferietider. Det er da de 

beveger seg på våre bygdeveier som ikke er beregnet for de store gjentagende trafikktoppene. 

3 vedlegg: Dokumentasjon på de to nevnte områder .  

 

Mvh 

Inge Fredriksen 
Tromøy Kirkevei 275, 4818 FÆRVIK 
Tlf.:99796182  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fkarttjenester.ikt-agder.no%2fplaninnsyn_arendal%2fapi%2fplandocument%3fdocumentId%3d32404&c=E,1,4gVUHble8hlePzvFhrbgGhfFAZx_Mnvqb9-55j5QNmtO3n2O_m2uD6XtBqCoK_Bgl33MaRdK_N7nQ2ltYMO-aG4zW0sSRov6_ZL6ke9NQ5ea0KPO2QgcAA,,&typo=1
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Pos 1 Pos 2 

Pos 3 

 

INFRASTRUKTUR  I HOVE CAMPING 

 

Hva med veiene på kartet ! 

 

Veier på kartet, men ikke i terreng. 

 

Gangveier / veier ? 



A-4 skriveunderlag 

Pos 4 Pos 5 

Pos 6 



Pos 7 Pos 8 

Pos 9 

Hva kan kalles for en vei? 

 

Her er tynn asfalt lagt direkte på naturunderlaget 

som hovedsakelig  er sand . 

 

Fururøttene kommer delvis opp gjennom den 

oppsprukne asfalten. 



Pos 10 Pos 11 

Pos 12 

HØYE TRÆR MED RØTTER 

Konsekvenser ved utbygging ? 

Graving av grøfter og vei,  hogst for plassering av en 

mengde hytter og « andre flyttbare enheter».  

Hva skjer ? 

Vindfall i og utenfor campingområdet. 

Sikkerhet i stormvær ??? 



Pos 13 Pos 14 

Pos 15 

 

Er dette en infrastruktur som ikke  er forenlig med et 

nasjonalparkvern i dette ca. 70 da store området ? 

Hva er/blir konsekvensen for vernet og forvaltningen 

av Raet nasjonalpark på utsida av Tromøy. 

I den sammenheng er det vel verdt å se på et areal  på ca. 100 da i na-

sjonalparken  ved Tromøy Kirke—Brekkestrand .  

 

Se neste Pdf. 



Pos. 1 

Dette er en bildeserie på  15 bilder  fra området  Tromøy 

Kirke og østover med Brekkestranda. 

Her er solide veier og permanente hytter , de fleste  med 

helårsbruk standard. 

Hytteområdet er ca. 100 da isom ligger i verneområdet av 

Raet Nasjonalpark, tidligere landskapsvernområde. 

 

Disse veietraseene og hyttene er gamle 

Pos 2. 

Ca.. 100 da 



Pos 4 

Pos 5 

Pos.3 



Pos 7 

Pos 8 

Pos 6 



Pos 10 

Pos 11 

Pos 9 



Pos 13 

Pos 14 

Pos 12 



Pos 16 

Pos 15 

Pos 18 



From: Jan Henrik Simonsen <jan.henrik.simonsen@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 13:57 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad til Reguleringsplan Hoveodden 
 
Categories: AH 
 

Merknad – Reguleringsplan Hoveodden 

  

Jeg er født på Tromøy, oppvokst på Tromøy, og bor på Tromøy. I over 50 år har jeg vært 

interessert i naturens mangfold, enten det er fugleliv, planter, insekter eller geologi.  Jeg 

kjenner svært godt til naturverdiene i det som nå er Raet nasjonalpark, og ellers i de ytre 

områdene på Tromøy.  

Jeg har vandret i rullesteina både på Hove og Merdø, samlet insekter og studert planteliv både 

her og i områdene innenfor.  Dette er områder som er svært godt kjent for sine naturverdier, 

og studert av forskere fra fjern og nær.  

Områdene er noen av de mest artsrike i landet.  I tillegg er geologien unik. Utallige rapporter 

bekrefter dette.  Og på bakgrunn av dette ble Raet nasjonalpark opprettet. 

I løpet av de 50 år jeg har vandret her har jeg sett hvordan bruken av området har økt, og med 

dette slitasje på terreng og vegetasjon.  Dette bekymrer meg.  De fleste som bruker området 

tar vare på den sårbare naturen her så godt de kan, men det blir fler og fler som ikke tar 

hensyn.   

Hoveodden har i uminnelige tider vært et sted som har fylt menneskene med respekt. Her 

begravde folk sine døde for flere tusen år siden, det har vært et sted for å kjenne kontakten 

med naturens gode krefter.  For de som vil er det ikke vanskelig å kjenne dette fremdeles, det 

ligger en «hellighet» over området.  Mange kulturminner vitner også om dette.   

Reguleringsplanen som foreligger legger opp til en dramatisk økning av «aktiviteter» på.  

Hove.  Det være seg vannsport, terrengsykling og annet.  I tillegg omfattende 

overnattingsmuligheter, en del av dette basert på helårsdrift, med innlagt vann og kloakk.  

Vi lever i et samfunn der alt skal gå fortere og fortere, det skal ikke være «dødtid», den skal 

fylles med aktiviteter. De av oss som ikke ønsker dette livet har hatt et fristed på Hove. Et 

sted for rolig ettertanke og hvile for sjelen. De siste par årene her dette blitt brutt. I 

bakgrunnen ligger nå en frykt for at Canvas-planene skal bli realisert, med forstyrrende 

aktiviteter og en konstant påminnelse om økonomisk griskhet og «bunnlinje».  

Hove ble gitt til innbyggerne i Arendal som et friareal. Arendal kommune har nå sett bort fra 

dette og «gitt» Hoveodden til to eventyrere som vil lage et overnattings- og aktivitetssenter. 

Nå viser det seg at de selger dette videre til Kristiansand dyrepark som eies av Braganza, et 

svensk investeringsselskap.  Intervju i Agderposten 29.12.2021 med dyreparkens direktør 

levner ingen tvil om hensikten.  Dette er et ran som ikke må godtas!  

Reguleringsplanen legger også opp til å fjerne en av de offentlige parkeringsplassene på 

Hoveodden.  Canvas-prosjektet ønsker betydelig økt turistaktivitet, noe som fører med seg 

ytterligere press på den gjenværende plassen.  Lokalbefolkningen presses dermed bort.   



I det diffuse begrepet vannsport ligger alt fra seilbrett til vannscootere.  Vi vet ikke hva som 

kan komme, men vi vet av erfaring her i distriktet at respekt for fugleliv og fartsgrenser er 

fraværende hos svært mange utøvere. Selv om ikke vannscooterkjøring er en av de planlagte 

aktivitetene, kan prosjektet trekke til seg personer på slike, vi vet da hva som i praksis vil 

skje: villmannskjøring i Hovekilen. 

USA er et land vi lett forbinder med pengemaskiner og bruk og kast-tenkning.  Men deres 

mange nasjonalparker behandles med stor respekt.  Den første nasjonalparken ble opprettet 

allerede i 1872 (Yellowstone).  I nasjonalparkene er det svært strenge regler om hva som er 

tillatt, og besøkende respekterer dette.  Jeg har selv vært i flere av disse parkene.  Slik Raet 

nasjonalpark behandles ville aldri blitt godtatt der.  Danmark har sin Møns Klint, nå utnevnt 

til et av UNESCOs biosfæreområder.  Her ledes besøkende nennsomt gjennom området, uten 

noe kommersielt press.  

  

Konklusjon:  

En campingplass med «faste» og flyttbare enheter i stort omfang, samt omfattende 

sportsaktiviteter (vannsport, terrengsykling o.l.) vil føre til ytterligere press på et allerede 

belastet naturområde.   

Lokalbefolkningen har i årevis benyttet Hove til rolig rekreasjon og hentet styrke fra naturen i 

seg selv.  En pengemaskin på Hoveodden vil ødelegge denne opplevelsen i lang tid.  

Fjerning av en offentlig parkeringsplass vil være med på å presse lokalbefolkningen bort. 

Hoveodden ble gitt til Arendals befolkning, tinglyst som friområde.  Dette ble utrolig nok 

slettet av Arendal kommune.  Våre rettigheter må gjenopprettes og sikres for fremtiden.   

Hemmelige kontrakter med spekulanter må sies opp.  Dette må ikke godtas.   

Reguleringsplanen må avvises, og området må innlemmes i Raet nasjonalpark.  I det minste 

må det omreguleres til LNF-område. 

Vi vil ikke ha kommersiell drift på Hoveodden! 

  

Jan Henrik Simonsen 

Sølvfaksveien 9 

4818 Færvik 



From: Jan Anders Ommundsen <klevsund@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 15:58 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hove reguleringsplan 
 
Categories: MMP 
 

Til besluttende myndigheter, 

Har forståelse for utfordringene politikerne har når de skal ta vanskelige avgjørelser med 

allmenhetens vel som bakteppe. Likevel vil jeg tydelig si at jeg håper en reguleringsplan som 

gir så stor mulighet for utbyggere til å forandre helhetsbilde av hva Hoveområdet betyr for oss 

brukere ,ikke blir vedtatt. Å legge til rette for en større tilstrømning av brukere av området 

enn det er i dag,vil ikke være en forsvarlig forvaltning av naturmangfoldet kommunen har 

hånd om og ansvaret for. 

Jan A. Ommundsen 

Tromøy 

 



          Tromøy 30.12.21 

 

 

Reguleringsplan med høringsfrist 31. desember 2021. 

 

 

Merknader mot reguleringsplanen som omfatter utbygging av 125 hytter, 

og graving av grøfter til disse for vann og kloakk, på område Hoveodden. 

Vi ønsker LNF område, uten hytteutbygging, der friluftsliv, naturmangfold, 

bevaring av trær, fugleliv og allmennhetens interesser, får førsteprioritet. 

La oss bevare naturmangfoldet for allmennheten og våre etterkommere. Og 

tenke trafikksikkerhet og reduksjon av våre avtrykk i nasjonalparken og 

området rundt ved ikke å tillate utbygging av store hyttefelt, i områder som 

grenser så nært til nasjonalparken.  

 

1) Bevaring av naturmangfold, trær (noen av furutrærne på 

reguleringsområdet er over 100 år gamle), fugler (flere er på rødlista og 

vil bli påvirket av utbygging og økt aktivitet) og allmennhetens interesser, 

friluftsliv og allemannsrett, er viktige argumenter i denne saken. 

«Hove, Spornes og Bjelland på Tromøy er Arendals mest attraktive turområde», 

i følge en spørreundersøkelse blant Agderpostens lesere (Agderposten, Irene 

Hegge Guttormsen, 01.12.2015). Dette var før Raet Nasjonalpark ble etablert i 

2016. Vi bør derfor først og fremst verne om den særegne naturen i disse 

områdene, som er høyt verdsatt av lokalbefolkningen. Vi bør verne om 

allemannsretten vi heldigvis har her i Norge, slik at vi ikke får tilstander slik 

som f.eks. i Storbritannia, der store deler av landets naturområder er privatisert 

direkte, eller indirekte. Noe som fører til mange ulike former for restriksjoner, 

når det gjelder naturopplevelser. Vi vet hvor viktig naturopplevelser er for helsa, 

både fysisk og mentalt, spesielt med tanke på kostnadsfrie, lavterskel 

naturopplevelser, slik som å gå tur. Estetikk er også en svært viktig del av 

opplevelsen, der det er den «urørte natur» som er det ideelle, uten store inngrep, 

slik som f.eks. en massiv hytteutbygging og biler. Områdene er sårbare og vi ser 

allerede nå slitasje. 

 



2) Kaos i forbindelse med biltrafikk og parkering. Sannsynligheten er stor 

for farlige situasjoner på Hoveveien, Spornesveien og veien ned mot 

Hoveodden i forbindelse med økt biltrafikk til nye hyttefelt. Disse veiene 

er smale og det er også mange myke trafikanter, deriblant mange barn, 

som ferdes til fots og med sykkel. 

 

Parkeringssituasjonen ved Hoveodden, opplevdes allerede i sommer 2021, som 

kaotisk, med stadig full parkeringsplass. Det er også ofte fullt på 

parkeringsplassen i Hove leir, så det er ikke noen løsning å sluse all trafikk dit 

heller. Biler står ofte parkert på begge sider, langsmed veien, ned mot 

Hoveodden. Dette gir ikke et godt estetisk førsteinntrykk av nasjonalparken og 

skaper fare både for bilister, syklister og gående. Besøkende til Canvas Hove 

skal også kunne bruke de eksisterende, ca 100 parkeringsplasser, på Hoveodden. 

Parkering ved planlagt utbygging av 125 hytter og eventuelt enda flere telt og 

yurter, i tillegg til stadig økende antall rekreasjonsbesøk fra Arendals 

befolkning, kommer ikke til å fungere. Det vil føre med seg 125+ ekstra biler og 

føre til stadig mer kaos i området. 

En mye bedre løsning kan være å satse på ferje, buss- og sykkelturister og ikke 

hytteutbygging opp mot grensa til nasjonalparken. Overnattingsgjester til 

Arendal som ønsker å besøke Hove, Spornes eller Raet nasjonalpark kan 

fordeles på overnattingssteder i byen og langsmed kysten. 98% av 

nasjonalparken er jo som kjent under vann. Vi bør derfor ikke sluse store antall 

bil- og hytteturister som skal besøke Raet nasjonalpark til Hove og området 

rundt. Det kan i stedet organiseres flere faste ferjeavganger (med eller uten 

guide), fra byen til Hoveodden, Sandum, Merdø o.s.v. Det kan også samarbeides 

med Arendal turistforening for utleie av sykler. Turistene kan ta Skilsøferja, og 

sykle til Hove, Spornes eller Bjelland. Kiosken og restauranten som er på 

Hoveodden nå, vil kunne få økt omsetning fra disse turistene også. Dette vil 

skape en vinn-vinn situasjon. På denne måten kan vi både verne om den særegne 

naturen og naturopplevelsen her, som lokalbefolkningen verdsetter så høyt, og 

samtidig ta vare på både turister og trafikksikkerhet. Dette vil også næringslivet 

i byen kunne nyte godt av.  

 

Janne og Roderic Read 

 

 

 



From: Kari Mentyjærvi <kmentyj@online.no> 
Sent: 30. desember 2021 14:44 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Bevar Hoveodden 
 
Categories: SEBJ 
 
 
Nyttårsønske! Bevar Hoveodden! 
 
La Hoveodden fortsatt få være et vakkert fristed for befolkningen i Arendal,  slik det var ment så tidlig 
som i 1939, da kommunene Arendal og Tromøy sammen kjøpte dette området.  
Våkne politikere den gangen så kysten bli stadig mer bebygd og opptatt. De ønsket derfor å sikre et 
friområde for alle! 
 
Kysten er ikke mindre bebygd nå! 
 
La det ikke bli slik at et norsk eller utenlandsk investeringsselskap får mulighet til å bebygge hele 
området! 
 
Hilsen ei som stadig nyter å være der! 
 
Kari Mentyjærvi 
Hasselåsen 22 
4844 Arendal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


From: lena.isaksen76@outlook.com 
Sent: 30. desember 2021 13:10 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Fwd: Uttalelse  
 
Categories: SEBJ 
 
 

 

 

  
Jeg bor i Arendal og er ivrig bruker av Hoveodden til turer, bading og rekreasjon og 
har følgende kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   
  
Når vi ser fulle parkeringsplasser på Hove en vanlig helg så skjønner man at plassen 
har stor betydning for mange. Store og små. Naturen nytes uten press for kjøp av 
aktiviteter eller fra kiosk. Her er familie og venner samlet for å nyte naturen. 
  
En regulering til campingområde og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre 
område til en stor turistdestinasjon for sjønære aktivitetsturisme vil føre til en stor 
økning av ferdselen og belastningen i Hovekilen og området rundt. 
I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man « Hovekilen er et 
særdeles viktig funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rød listede arter på 
holmene i sjøen, spesielt makrellterne (sterkt truet) og måke. Hovekilen er også et 
viktig område for fugl å søke ly vinterstid og i uvær.  
  
Jeg mener at campingområdet bør legger til Hove leir og at Hoveodden må reguleres 
til LNF. 
  
Mvh 
Lena Isaksen 
  



Innspill til reguleringsplan for Del av Hoveodden. 

 

Jeg vil begynne med konklusjonen. Jeg ønsker at området på Hoveodden som nå ikke er en del av 

Raet Nasjonalpark skal reguleres til LNF, og at man siden jobber for å inkludere dette restarealet i 

nasjonalparken. 

Kombinasjonen nasjonalpark og turistindustri lar seg ikke kombinere på Hoveodden. Både på grunn 

av verneverdier og juridiske forhold som båndlegger arealet.  

1 Bystyrets vedtak er ikke gjennomført! 

 

«Arendal kommune avviser oppstart av planarbeid for del av Hoveodden ihht pbl § 12.8. 

Kommunen vil ikke gi klarsignal til å gå i gang med en reguleringsplan for området slik 

det er beskrevet i denne saken. 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.» 

Punktet som er gulet ut er veldig viktig. Det er mange store planer i vårt område. Disse må 

sees i sammenheng. Alveberget, Arendal Herregaard, Hove Leir, belastningen fra besøkende 

til Raet Nasjonalpark og bruken av Hoveodden er alle store «prosjekter» som bidrar til en 

totalbelastning. Disse prosjektene MÅ sees i sammenheng når man skal utrede 

konsekvensene for trafikk, naturslitasje, parkering, vilkårene for det alminnelige friluftslivet, 

dyrelivet i skogene, fuglelivet i Hovekilen, livet under vann med mer. 

2 Angående planen som nå er på høring. 

Det er veldig vanskelig å skrive et innspill til planen som nå foreligger. Planen er upresis og 

mangelfull på flere områder. De store spørsmålene er ikke besvart. 0-alternativet i 

konsekvensutredningen er feil, det skulle vært satt med natur som utgangspunkt, absolutt 

ikke i en camping som ikke lenger eksisterer. Tinglyst byggeforbud er ikke rettslig avklart. 

Forutsetningene for overdragelsen fra Statsbygg til Arendal Kommune i 1998 blir ikke 

overholdt. Kongelig resolusjon for opprettelsen av Raet Nasjonalpark legger føringer for 

arealet man nå ønsker å regulere, disse føringene blir ikke overholdt. Det gjør at man i et 

høringssvar må forsøke å belyse mangler i stedet for å komme med mer konkrete forslag til 

endringer i planen. 

Innspill til reguleringsplaner burde i utgangspunktet gå på helt andre forhold enn de man nå 

må påpeke. Parkering, konsekvensutredninger, trafikk, naturverdier på land og sjø, 

påvirkning inn i Raet Nasjonalpark, betingelser for det alminnelige friluftslivet osv skulle vært 

utredet og lagt ved i høringen. Disse mangler.  

Raet Nasjonalpark har forsømt sin oppgave og ennå ikke vedtatt forvaltningsplanen. 

Besøksstrategien for Raet Nasjonalpark er en del av Forvaltningsplanen – som altså ennå ikke 

er vedtatt. Det fører igjen til at høringssvaret fra Raet Nasjonalpark refererer til en 

forvaltningsplan som IKKE er vedtatt. Denne må på plass først av alt 

3 Områdets status 



Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritids- og turistformål. Området var før 

opprettelsen av Raet Nasjonalpark en del av Raet Landskapsvernområde. Området mistet sitt 

vern i prosessen med opprettelsen av nasjonalparken på grunn av feilaktig og manglende 

informasjon til Miljødepartementet. Miljødepartementet ble av aktører fra Arendal 

feilinformert, det ble skapt et inntrykk av at området var belastet med tung infrastruktur. 

Dette vet alle som kjenner området at er feil.  

Det ble imidlertid satt en klar forutsetning i Kongelig Resolusjon for opprettelsen av Raet 

Nasjonalpark og Søm Landskapsvernområde. Nemlig at naturverdiene i området skulle 

ivaretas gjennom kommunens forvaltning av området. Denne forutsetningen er skrevet med 

det faktum at området tidligere var vernet som Raet LVO. Dette betyr igjen at området har 

det samme vernet i dag, som den gang det var en del av Raet LVO. 

Området er en del av arealet som ble vederlagsfritt overført fra Statsbygg til Arendal 

Kommune i 1998. I forbindelse med denne overdragelsen ble alle heftelser i grunnboken 

overført, disse står der fremdeles. Disse gjelder fremdeles. Det står blant annet i grunnboken 

at området vestenfor en heltrukken linje mellom to bolter (forenklet) ikke kan bebygges. 

Reguleringsområdet er omfattet av denne servitutten.  

 

4 Mangel på konsekvensutredninger 

Planen som nå foreligger er ikke konsekvensutredet. 0-punktet man brukte for å finne ut hva 

man skulle regulere området til er feil. 0-punktet skal være natur. Setter man naturen som 0-

punkt utpeker LNF-alternativet seg. 

Det er også en total mangel på konsekvensutredninger som skal svare ut planens 

influensområder.  

For å nevne noe: 

- Det er ikke utredet hvordan planen påvirker Hovekilen og de andre sjøarealene rundt 

Hoveodden.  

- Det er ikke utredet hvordan eventuell høgst på Hoveodden påvirker mikroklima i 

områdene rundt. 

- Det er ikke utredet hvordan planen vil påvirke dyre- og fuglelivet i området. 

- Det er ikke utredet hvordan endringer i parkeringskapasitet på Hoveodden påvirker 

områdene fra Alvekilen til Hoveodden. 

- Det er ikke utredet hvordan trafikken i nærområdene vil endre seg. 

- Det er ikke utredet hvordan det alminnelige friluftslivet blir påvirket. 

- Det er ikke utredet konsekvenser av graving for VA. Dette vil påvirke vegetasjon og 

vannføringer i grunnen. Håndtering av overvann og drenering er ikke en gang nevnt.  

Dette kan ha alvorlige konsekvenser for grunnforholdene. 

- Det er ikke vurdert hva området og influensområdene tåler av aktiviteter. 

 

Raet NP har levert innspill til planen. De refererer stadig til Forvaltningsplanen for Raet NP, til 

tross for at den ikke er vedtatt ennå. Hvordan Raet Nasjonalpark kan bruke en plan som ikke 

er vedtatt, som grunnlag for sine innspill virker problematisk. Det er et stort problem at 

forvaltningsplanen ennå ikke er vedtatt. Og dermed er det også problematisk at man 

forsøker å bygge turistindustri midt i indrefileten av Raet Nasjonalpark på land før 



forvaltningsplanen er vedtatt. Føre var prinsippet i Naturmangfoldsloven er førende i dette 

tilfellet. 

Selv om bryggene på Hoveodden ikke ligger innenfor planens område er de en svært viktig 

del av driftsgrunnlaget for en kommersiell aktør på Hoveodden. Med kommersiell aktivitet på 

Hoveodden vil det bli vanskeligere å få fjernet denne ulovlige og skadelige bryggen. Brygga er 

ulovlig anlagt, og har ligget der ulovlig i mer enn 10 år. Brygga ligger over en ålegresseng, og 

den endrer strømforholdene rundt bryggene, som igjen ødelegger strendene og gressletta. 

Dette er bekreftet av geolog som har levert rapport til Raet Nasjonalpark. Dette 

bryggeanlegget må fjernes snarest. 

 

5 FNs bærekraftmål 

Arendal Kommune har selv vedtatt ny kommuneplan som gjelder fra 2019 – 2029. I denne 

planen legges det stor vekt på FNs bærekraftmål, spesielt 3, 11, 13, 14 og 15. Mål 14 handler 

om å stoppe klimaendringene, og mål 15 skal ivareta liv under vann og på land. Uten å ta 

hensyn til sin egen kommuneplan har Arendal Kommune gjort hemmelige avtaler om utleie 

av vårt viktigste fri- og turområde de neste 45 år.  

Ivaretakelse og beskyttelse av viktige og fungerende økosystemer er avgjørende. Livet i og 

rundt Hoveodden og Hovekilen er svært verdifullt. Arealendring er en av de største truslene 

mot naturmangfoldet. Når arter blir borte har dette ringvirkninger for resten av økosystemet. 

Omlegging fra en sommeråpen tradisjonell camping med faste gjester, til en helårsåpen 

aktivitetsdestinasjon, med stadig nye gjester – sultne på opplevelser og aktiviteter i 

nasjonalparken, er en trussel mot livet på land og under vann. Direkte i brudd med FNs 

bærekraftsmål nr. 15. 

 

 

6 Jeg finner det også veldig problematisk at man i planforslagets forarbeider sammenligner 

overnattingskapasiteten i den gamle campingen med overnattingskapasiteten i en 

kommersielt drevet opplevelsesdestinasjon. Bruksmønsteret de faste gjestene på den gamle 

campingen hadde, sammenlignet med bruksmønsteret gjester til et opplevelseskonsept på 

Hoveodden vil ha, er totalt forskjellige. Gjester til et opplevelseskonsept vil benytte 

nærområdene til selve planområdet langt mer intensivt enn hva tilfellet var i tidligere 

driftsform. Dette er potensielt svært skadelig for naturverdiene i området, og er ikke 

konsekvensutredet. Også her har Raet Nasjonalpark forsømt sin rolle i forhold til å sette 

søkelyset på denne problemstillingen. 

 Ettersom det er vanskelig å regulere aktivitetsmengder og aktivitetstyper, er min konklusjon 

at vi ikke kan regulere området til kommersiell turistindustri. Da vil man raskt miste all 

kontroll på området, og man vil kunne påføre uopprettelig skade på naturverdiene på hele 

Hoveodden og i Hovekilen. 

 Disse forholdene peker svært tydelig på at det eneste riktige for området er en regulering til 

LNF etter min mening. 

 



7 Parkering 

For oss som bor i områdene fra Sandum til Bjelland ser vi hvordan mangelen på 

parkeringsplasser gjør at det stadig parkeres på nye plasser. På utfartsdager, helger og ferier 

er det helt fullt i Hoveleiren og på Hoveodden. Også parkeringsplassen på Spornes og ved 

Tromøy Kirke er det til tider helt fullt. Det parkeres stadig også på private eiendommer, dette 

er et økende problem. 

Planforslaget som nå ligger ute løser ikke parkeringsbehovet planen utløser overhodet. Det 

skrives at den store gruslagte parkeringsplassen på Hoveodden skal brukes av campingens 

gjester. Men dette lar seg ikke gjøre. Denne parkeringsplassen er bygget av midler bevilget 

fra Fylkeskommunen til friluftslivet. En kommersiell aktør har dermed ikke anledning til å 

legge bånd på denne parkeringskapasiteten. Planen må løse parkeringsbehovet den utløser 

innenfor planområdet. 

 

 

10 «Hove Camping» inn i Raet Nasjonalpark 

Kommunen må nå regulere området til LNF, slik at arealet på sikt kan innlemmes i Raet 

Nasjonalpark. Det betyr ikke at området skal stå ubrukt. Jeg mener området skal 

tilrettelegges for friluftslivet. Der kan det lages sitteplasser med grillplasser/bålplasser. Det 

kan selges ved i området slik at man unngår all vedsankingen som i dag foregår i 

verneskogen. Sammen med god opplysning om konsekvensene av brenning av bål på svaberg 

og i rullestein vil dette bidra til å minske skadene etter bålbrenning i Nasjonalparken.  

I byggene det nå er resepsjon og kiosk lager man toaletter og omkledningsrom i universell 

utforming for allmenheten. 

I bygget det nå er restaurant kan man fremdeles ha matservering og salg av kioskvarer. I 

kjelleretasjen er det toaletter for allmenheten inne og renovasjon utendørs. 

Kiosk og restauranttilbudet bør i sesongen (og i helger) drives av lag og foreninger. Leien for 

dette bør være at lagene og foreningene som driver dette har som oppgave å holde området 

og bygningene rene og ryddige for allmenheten, sjekke at bål er slukket i tørre perioder og 

hindre camping i områdene det er telting forbudt. Her kan det bli mange 

ungdomsarbeidsplasser gjennom en sommersesong og i helger ellers i året. 

Ettersom det er HDU som har det overordnede ansvaret for hele Hove (Gnr 210 Bnr 1), må 

HDU ha som oppgave å tilrettelegge og koordinere lagene og foreningene som benytter seg 

av denne muligheten. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Lene Olsen 

Tromøy 





From: Mayliss <maylisshaestad@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 13:43 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan - Del av Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 
 
Min kommentar – i siste liten: 
Jeg ønsker at Hoveodden skal bli et LNF område. 
Området burde vært inkludert i Raet Nasjonalpark. 
 
Mvh 
Mai-Liss Hæstad 
Rykeneveien 20 
4825 Arendal 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Fra: Marianne Nygaard
Til: Postmottak Arendal kommune
Emne: Hoveodden
Dato: torsdag 30. desember 2021 18.09.40

Jeg ønsker at det skal være LNF område. Jeg er imot kommersialisering.

mailto:marianne.nygaard@gmail.com
mailto:Postmottak@arendal.kommune.no


From: Marit Fredriksen <maritf@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 16:56 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 

Planident 09062019-11 

 

Jeg mener den delen av Hoveodden reguleringsplanen 
gjelder skal reguleres til LNF. Det er det beste for byens 
innbyggere, naturen og dyrelivet. 
 

Mvh, 
Marit Fredriksen 
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Ole Ingemann Bording 
Østre Tromøyvei 354 
4812 Kongshavn 
         Kongshavn 30.12.2021 
 
Arendal kommune 
Postboks 123 
4891 Grimstad,  
postmottak@arendal.kommune.no  
 
 

MERKNAD TIL UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV 
REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV HOVEODDEN. 
 
 

Hovedmerknad: 
 
Av hensyn til planområdets unike natur, med dens flora og fauna, 
beliggenheten i forhold til forekomster av fortidsminner og 
områdets enestående og gjennom et svært langt tidsrom 
dokumenterte egenskaper som gratis tur- og rekreasjonsområde for 
allmennheten, må så godt som hele planområdet reguleres til 
naturområde med vekt på friluftsliv, og med siktemål om 
inkorporering i  Raet nasjonalpark. Eksisterende 
parkeringsplassareal må beholdes. Eksisterende serveringssted 
kan vurderes beholdt, likedan kan små bygninger for toalettanlegg 
og liknende anlegges i området. 
 
Merknader til det faglige innholdet til enkelte punkter, spesielt i forslaget til 
bestemmelser, uavhengig til konklusjonen i hovedmerknaden over: 
 
Planens hensikt (1):  

Det står: ”Alle installasjoner skal kunne fjernes uten vanlige spor”. Hvordan 
dette skal gjøres med vann- og avløpsledninger i forhold til bestående trær, er 
ikke beskrevet. 
Siste setning: ”…skal ivaretas.” er en svevende og lite presis uttrykksmåte.  
Dette må utdypes. 

 
Fellesbestemmelser for hele planområdet (2). 
 
Definisjoner: 

”Stoff” er et upresist ord som kan bety mye forskjellig. Hvis det menes ”tekstil”, 
så skriv det. 

 
Estetisk utforming: 

Bestemmelser om fargevalg og fasadematerialer var tidligere bare lovlig for 
”antikvariske bevaringsområder”, sjøl om det ofte blei brukt generelt. Det er 

mailto:postmottak@arendal.kommune.no
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her uklart hvorfor det ønskes benytta ”trematerialer i mer enn halvparten av 
fasaden”. Hvorfor ”halvparten”? Hvilken fasade? (Bygninger har flere fasader.) 
Området preges i dag sterkt av oppbevaring i det fri store deler av året av 
seilbrett, seilbåter. m.v. med glorete farger og mønstre. Dette er visuell 
forurensning. 

 
Verneverdier natur (paragraf 12-7 nr.6) (paragraf i hvilken lov? Må oppgis!) 

Bestemmelsen ”Trær skal bevares” har erfaringsmessig ingen verdi uten at 
hvert enkelt tre det dreier seg om koordinatfestes og at det defineres 
straffereaksjoner for fjerning eller ødelegging av det enkelte tre. (Se for øvrig 
nedafor, under Sone A+B. 

 
Om områdene skal være offentlige eller felles (paragraf 12-7 nr. 14) 

Det står ”Alle områder innenfor planområdet er offentlige”. Hvordan skal det da 
la seg da gjøre å drive privat campingplass m.m.?  

 

Bestemmelser til arealformål (3). 
 
Antall enheter: 

Det står: ”Totalt antall overnattingsenheter innenfor alle arealformål i 
planområdet kan ikke overstige 125.”  
For det første: menes det ”skal” og ikke ”kan”? 
 
OBS! Det er ikke foreslått krav til plassering av de foreslåtte 125 mulige 
overnattingsenhetene! Enten er dette oppsiktsvekkende lite 
gjennomtenkt, ellers så er det en prøve på en slu måte å gi mulighet til å 
kunne plassere 125 overnattingsenheter hvor som helst i områdene som 
foreslås regulert til bebyggelse, kalt sone A, B og C. Dette vil gjøre det 
lovlig for tiltakshaver til f.eks. å samle alle overnattingsenhetene på et 
eller et par delområder, f.eks. C, B4 og en del av B1, som ligger nærmest 
sjøen og tett innpå turgjengernes gangveg. Maksimum areal pr. enhet 
foreslås å være 40 kvm. 125 x 40 kvm = 6000 kvm = 6 mål/dekar. Dersom 
dette forslaget til reguleringsbestemmelser blir vedtatt som her vist, vil 
det, uansett plassering av enhetene, bli lovlig å bygge ned 6 dekar/mål 
mellom furutrærne og fornminnene på stedet , altså et omfattende areal 
Plattinger til disse overnattingsenhetene er ikke nevnt i forslaget til 
bestemmelser. De kan derfor komme i tillegg til de 40 kvm og ytterligere 
forsterke nedbyggingen.  

 
Felles for sonene: 
 Det står: ”Innenfor sonene A-D tillates det etablert områder for aktiviteter og  

lek”. ”Aktiviteter” kan være så mye. Noen fordrer graving, masseutskiftning, 
oppfylling osv. Dette er ikke definert! 

 
Høyder og areal 

Det står:”…..ulike elementer kan ikke på….” Igjen: ordet ”kan” beskriver at noe 
er mulig, ikke at det er et krav. Det antas at forslagsstiller mener ”skal”. 
Reguleringsbestemmelser som ikke er eksakte har liten verdi! 
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Sone A + B 
Det står: ”Innenfor området tillates det etablert vann og avløp”. Sone 
A+B dekker 31,3 dekar/mål og foreslås tillatt bebygd, som nevnt over, 
med 125 overnattingsenheter på 40 kvm hver. I sone A, på 4,3 dekar/mål, 
foreslås det i tillegg tillatt universelt utforma (UU) innkjøring og 
parkeringsplass for hver enhet. (UU) betyr her blant annet at det må være 
såkalt ”handicapparkeringsplass”, det vil si minst 1,5 ganger så stor som 
vanlig parkeringsplass. 

 
Det er ikke vist på forslaget til plankart hvordan 125 overnattingsenheter 
på 40 kvm hver (evt. + platting), med vann og avløp til hver enkelt enhet 
og bilvei og parkeringsplass til en del av dem,  skal kunne innordne seg 
mellom eventuelle (registrerte og uregistrerte) fornminner og flere 
hundre høye furutrær i en mangeårig bestand, hvor hvert tre er avhengig 
av nabotrærne for å stå imot vindkrefter som truer med å velte dem, er 
ikke vist på plankartet. Det er her også viktig å ta i betraktning at 
grunnen til beplantningen rundt 1917 av verneskogen ved planområdet 
(de krokete furuene), var å dempe de sterke vindkreftene fra havet og 
gjøre det mulig å få skogen bak til å vokse seg høy. Under ovenfornevnte 
avsnitt ”Verneverdier natur (paragraf 12-7 nr. 6) er det klart slått fast at 
”Trær skal bevares”, men det nevnes ikke hvordan. 
 
Byggegrenseproblematikken er ikke behandla i planforslaget. Plan- og 
bygningslovens generelle krav er 4 meter fra tomtegrense. Hva som her 
skal gjelde som tomtegrense synes uklart. Uansett må avstandskravet på 
8 meter mellom overnattingsenhetene, som muligens kan være svært 
brennbare, gjelde.  
 
Det må være et minstekrav for godkjenning av planforslaget at det 
foreligger et detaljert plankart hvor alle de her nevnte elementene er 
nøyaktig inntegna og koordinatfesta. Hvilke forholdsregler som skal tas 
ved eventuelle funn av fornminner og ved felling eller ødeleggelse av 
trær, må gå klart fram av bestemmelsene. 

 
Sone B 
 Det må forklares på norsk hva ”Shepard hut” er. 

Under punktet ”Høyder og areal” står det at ”Campingenhetens ulike 
elementer kan (skal?) ikke på noe punkt overstige en høyde på 3,5 meter over 
bakken. Unntatt fra dette er midlertidige telt (lavvoer).” I Sone B, som er det 
største delområdet, på 27 dekar/ mål, står det at det blant annet kan tillates 
hengende telt og telt på påler. Det må da presiseres hvorvidt 
høydebegrensningen på 3,5 meter gjelder også her, og gis bestemmelser for 
hvordan vann- og avløpssystemer skal ordnes for disse.  

 
KOMB 3 
 Det må forklares hva ”drop-sone”. 
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Parkering 
De to nåværende parkeringsplassene, benevnt o-P og o-GR fungerer nå som 
plasser for turgåere, badende og kafébesøkere. Da det var campingplass for 
vogner, m.m., parkerte også besøkende til campingplassen der. Det er 
velkjent at Hove er ett av de, kanskje det mest besøkte tur- og friområdet i 
gamle Aust-Agder. I tillegg til parkeringsplassene i planområdet, benyttes p-
plassene i Hove leir og på Spornes som startplasser for turer i Hove-Spornes-
området, som benyttes absolutt alle deler av året og alle deler av dagen. 
Sommerdager er alle disse p-plassene ofte overfylte, og det står biler 
tilhørende turgjengere både ved Tromøy kirke og der det er mulig å finne plass 
langs veiene inn til områdene og i skogen. 

 
Den bruken av Hoveodden som planforslaget ønsker, vil innebære en langt 
større belastning både på disse parkeringsplassene og på veisystemet mellom 
Hove, via Tromøybrua, inn til Arendal eller E18. I motsetning til bruken av den 
gamle ”campingvogn”-plassen, med et mindre antall familievogner hvor folk 
oppholdt seg lengre tider av gangen, gjerne ukevis, og parkerte ved vogna, 
ønskes det nå muligheter for mange flere kortvarige opphold, mere bilkjøring 
ut og inn i planområdet, for eksempel til Dyreparken i Kristiansand, osv. ”Aktiv 
camping”-opplegget som er markedsført vil sikkert også føre med seg 
medbrakte kajakker, seilbrett, sykler, osv. og dermed mer komplisert 
gangtrafikk, med bæring av store og lange gjenstander i området. Dersom 
nåværende brukere som lokale turgjengere, hundeluftere, badende, osv. 
fortsatt skal kunne komme dit med bil samtidig med nye brukere av 125 
overnattingsenheter, må det anlegges parkeringsplasser for anslagsvis minst 
150-200 biler. Disse parkeringsplassene må ligge innafor det nå utlagte 
plankartet hvis ny utlysning av igangsatt planarbeid skal unngås.  

 
3.3 Grønnstruktur (paragraf 12-5 nr. 3) 
 
Naturområde 

Det står: ”Veier som eksisterer på reguleringspunktet kan…….”. Grundig 
erfaring viser at etter noen år kan det være vanskelig å huske hvilken vei som 
eksisterte på et bestemt reguleringspunkt. Det må derfor defineres klart både 
på forslaget til plankart, på dette kartets tittelfelt og i forslaget til bestemmelser 
nøyaktig hvilke veier det er snakk om, f.eks. med streker, bokstaver, tall. 

 
Det står: ”Det tillates tilrettelegging for friluftsliv i form av etablering av turveier, 
utsetting av griller, bord og benker og lignende tiltak, under forutsetning av at 
det ikke innebærer inngrep i grunnen.” Dette er for vagt beskrevet. Etablering 
av turveier kan skje både ved å strø flis på bakken (Hoves venner-metoden) 
og følge terrenget hele veien, eller å grave og fylle på for å få jevnere 
stigningsforhold, osv. Skal griller, bord og benker tillates forankra i bakken ved 
nedgraving, osv. 
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Kombinert grønnstruktur 
Om betegnelsen ”eksisterende”, se over, Naturområde. 
Det står:”Innenfor området skal det opprettes kjøreadkomst til 
kommunalteknisk anlegg. Utformingen må gi mulighet for å vende med 
lastebil, jf. Håndbok N100 – Veg- og gateutforming.” Det finnes 
utformingsbeskrivelser for flere typer lastebiler, som har ulike krav til størrelser 
for vendeplasser, men det er snakk om forholdsvis store og spesielt utforma 
arealer. Det må fastslås hva slags lastebil det dreier seg om i forslaget til 
bestemmelser og tegnes målriktig inn på plankartet. Det antatte området, 
o_KA ligger inntil en markant liten kolle som vendeplassen må forholde seg til. 

 
4. Bestemmelser til bestemmelsesområder. 

Om betegnelsen ”eksisterende”, se over, Naturområde. 
 Det må forklares hva ”cocoon betyr her. 
 
 

Ole Ingemann Bording 



From: Per <pe-olar@online.no> 
Sent: 30. desember 2021 13:58 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan - Del av Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
Jeg ønsker at Hoveodden skal bli et LNF område.   
Området burde vært inkludert i Raet Nasjonalpark. 
Som så mange andre, stoler jeg ikke på Arendal Kommune.  Jeg meddeler allikevel mitt valg, selv om 
flesteparten av de jeg kjenner har gitt opp, og lar være å gi kommentarer. 
 
Per O. Røed 
Rykeneveien 20 
4825 Arendal 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Til Arendal kommune:      Arendal, 30.12.2021 

 

Reguleringsplan Hoveodden  

Offentlig høring 

Innspill til reguleringsplanen 

 

Vi vil med dette gi uttrykk for et sterkt ønske om at utbyggingsplanen avvises. Området 

bør forvaltes som et LNF-område / innlemmes i Raet nasjonalplan. 

Arendals befolkning og alle andre brukere av området har vært heldige som har hatt tilgang 

til dette unike området. Heldige fordi tidligere beslutningstakere har vært kloke og 

fremsynte i et ønske om at området skal være åpent for allmenheten uten at private 

økonomiske interesser skulle «skumme fløten». 

Det er slike tilnærmet urørte områder som vil være mangelvare i fremtiden! 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild og Rolf Tidemann, Arendal 

 



From: Rune Heltveit <runeheltveit50@gmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 22:36 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad reguleringsplan " Del av Hoveodden" 
 
Categories: MMP 
 

Av hensyn til vern av den uvurderlige naturen på Hoveodden ønsker jeg at området blir 

regulert til LNF. 

Rune Heltveit, 4812 Konghavn 



From: sidsel krogh <k_sidsel@yahoo.no> 
Sent: 30. desember 2021 21:46 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan Deler av Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 
Hei.  
Jeg ønsker å komme med innsigelser angående reguleringsplanen som ligger ute til høring.  
 
Hoveodden er et område som blir benyttet av store deler av Arendals befolkning til friluft, sol og bading 
sommerstid og ikke minst til rekreasjon og turgåing for svært mange. Hvis reguleringsplanen som nå 
foreligger blir vedtatt, vil det, etter all sannsynlighet bli en " hytteby" der. Det er planlagt mange 
sengeplasser, og til disse må det da graves for å legge inn vann og kloakk. Det vil ikke kunne utføres 
uten å sette varige spor i naturen.  
 
Med alle aktivitene som Canvas Hove ønsker å utføre, vil dette trolig resultere i at lokalbefolkningen, 
som pleier å benytte strandområdet for bading osv.vil bli fortrengt. I tillegg har også 
naturvernforbundet advart mot utbygging og helårsaktiviteter , da dette vil belaste natur- og fugleliv og 
være svært ødeleggende,, 
 
AP i bystyret fikk gjennomslag for sin "naturcamp". Til tross for flere spørsmål til AP-representanter om 
hva en naturcamp innebærer, har det eneste svaret vært , at det var umulig å si før en reguleringsplan 
forelå.  
Når jeg ser forslaget til planen, ser jeg ingenting som tyder på at APs naturcamp er noe bedre for 
naturen enn en hvilken som helst camping. Det tillates stor utbygging av hytter, med dertil graving for 
tilrettelegging for "luksus" som innlagt vann og toalett i hyttene,. 
 
Enda en innsigelse til  planen, er de mye omtalte servituttene. En heftelse om at dette er et område for 
folket, og at det ikke skal drives av profittører, Jeg forstår ikke at disse servituttene bare kan strykes ut 
med et pennestrøk fordi det ikke passet  inn som AP og andre tilhengere av Canvas- utviklingen 
ønsket. Jeg undrer på hvilken rett kommunen har til å " gi " lokalbefolkningens flotte Hove i 
spekulanters hender ?  Hvorfor overlate vårt mest populære utfartssted til spekulanter og et  
investeringsselskap som Braganza ?  
 
At kommunens planfforslag tydelig viser at de ønsker å fortrenge lokalbefolkningen er tydelig i og med 
at all parkering på området ønskes gitt til Canvas^ gjester. Men, det følger muligens visse krav til den 
avtalen også, siden fylket har tildelt penger til parkering- for folket ( og ikke bare Canvas sine gjester) 
 
Dette er kun noen av mine innsigelser til reguleringsplanen, og jeg regner med at det har kommet 
tydelig frem at jeg er i mot den utviklingen på Hove som reguleringsplanen legger opp til.  
 
 Hele denne saken har hatt en kritikkverdig og dårlig behandling- helt fra start, etter min mening.  
 
Jeg mener at hele campingområdet blir regulert til LNF.- 
 
 
Med vennlig hilsen  
Sidsel Krogh  
 
 

 



From: Signe Bell <signe.bell@icloud.com> 
Sent: 30. desember 2021 14:45 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
Jeg ønsker et LNF område på Hoveodden , ikke en kommersialisering som vi ser nå . 
Jeg er flittig bruker av området hele året .  
Vennlig hilsen Signe M Bell  
 
Sendt fra min iPhone 



DEL AV HOVEODDEN - HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLANEN 

Starter med det viktigste først. Jeg ønsker LNF. 

Jeg føler meg privilegerte som har et så flott område som Hove i umiddelbar nærhet. Som 

bosatt på Tromøy har jeg anledning til å bruke området så ofte jeg ønsker. I all slags vær og til 

alle årstider. 

Avvikling av campingen 

Etter avviklingen av campingen, har det ikke vært mulig å ikke engasjere seg i planene for 

området. Vi er nok mange som i løpet av disse 3 årene, ikke har trodd det vi har lest i 

lokalavisene. En underlig prosess. Planer og avtaler som er gjort i det skjulte. Mye har 

kommet frem i lyset takket være Bevar Hoveodden!, Hovelista, mange kunnskapsrike lokale 

personer og heldigvis også noen engasjerte politikere. 

Etter området ble ryddet for campingvogner, fremstod området som veldig åpent og 

tilgjengelig. Jeg har ingen sterke meninger i forhold til campingen som var der. Har aldri tenkt 

at det føltes privatisert og kun var for noen få faste gjester. Jeg har vokst opp med campingen 

på Hove. Har aldri bodd der selv, men hadde «fast plass» på stranda hele sommeren i 

oppveksten. Nå når campingen er avviklet og alt er borte, så hvorfor ikke bare la det være 

slik? La det være et åpent område. Ikke bygg det igjen med overnattingsenheter. Det som er 

planlagt er ingen naturcamp. Ingen trenger luksustelt, organiserte aktiviteter og treretters, for å 

få en fin naturopplevelse. Ikke på Hove. Det er helt feil sted. 

Bystyrets signaler 

I bystyret 24. januar 2019 ble følgende bestemt med stort flertall: «En reguleringsplan 

påbegynnes i kommunal regi når bystyret ha gjennomført en åpen og inkluderende prosess for 

å vurdere hva Hoveodden bør inneholde i fremtiden, og hvor bruken av hele Hovedområdet 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.» 

Jeg hadde virkelig stor tro på at her ville alle bli tatt med og kunne være med på å påvirke 

planene for Hove. Jeg tenkte faktisk at siden det var to lokale personer som skulle leie 

området, så ville de gjøre noe bra for Hove. Det meste av det de kom med i starten har ikke 

stemt med virkeligheten. Ord og handling er to forskjellige ting. Jeg har underveis mistet 

respekten for dem. Og etter hvert flere politikere også. For en røre av en prosess dette har 

vært. En stor takk til de som hele veien har forstått hva dette dreier seg om og står på for 

Hove. Det som også er uforståelig oppi det hele, er at kommunen vil tjene minimalt på dette. 

Det er det leietakerne som på sikt vil gjøre. Hvordan kan dere gi bort dette flotte og sårbare 

området til profitører som bare er ute etter å tjene penger. 

 



Reguleringsplanen 

Da reguleringsplanen ble presentert, var det nok mange som ikke så hva dette ville bety for 

området. Modellen til Helene Thorstensen, fikk øynene opp på flere. En stor takk til henne. 

Den viser hvordan det regulerte området kan utnyttes til det fulle. Skremmende! Om planene 

til de som leier området nå ikke er like voldsom, så viser det i hvert fall hva som er mulig. Og 

ikke fortell meg at når andre kommersielle aktører overtar, så tenker de mer på å bevare 

naturen enn å tjene penger. Da nytter det ikke at våre politikere sier at «det var ikke sånn vi 

hadde tenkt det skulle bli». Da er det dessverre for sent! Vi snakker om 45 år. 

Jeg kan ikke se at det forslaget til reguleringsplan som nå ligger ute, tar for seg «hele 

Hoveområdet» slik bystyret ga signaler om. Hvor har naturverdiene blitt av? En stor 

utbygging med ulike overnattingsenheter. Parkering og omlegging av vei inne på området. 

Graving av grøfter, for vann og kloakk. Det vil nødvendigvis bety fjerning av trær og ikke 

minst at røtter blir skadet. Forslaget viser ikke mye vilje til bevaring av sårbar natur. 

 

Friområder 

Vi trenger friområder der vi bor. Det har vel aldri vært så tydelig som nå. Tror aldri jeg har 

sett så mye folk ute i naturen som disse to årene med korona. Flere store og små har oppdaget 

gleden ved å være ute. I nærområdet! Vi trenger heller ikke å bli aktivisert, for å finne på noe 

å gjøre på Hove. Det ser man når man tar runden. Et eksempel var en fin søndag rett før jul. 

Parkeringen i leiren var full. Det var biler parkert ved Hove gård, ved beachvolleyball-banen, 

ved bommen ned til handicapstranden, ved porten til leiren, den store parkeringen ved 

campingen og den lille parkeringen var full som vanlig. Det var store og små overalt. Og det 

uten at det var en eneste organisert aktivitet. 

Vi nyter alle naturen på hver vår enkle måte og vi trenger ikke aktiviseres av noen som driver 

naturcamp. Må det være organiserte aktiviteter på Hove? Slike aktiviteter hører hjemme i 

leiren og ikke ute på strandområdene. Naturen bygges ned bit for bit og enkelte inngrep kan 

ikke reverseres når det først er gjennomført. 

Det er allerede i dag stor aktivitet på Hove. Økt ferdsel og aktiviteter i f.eks. Hovekilen og 

områdene rundt, vil i tillegg gå ut over flere rødlistede arter. Utleie av brett og andre 

organiserte vannaktiviteter vil også komme i konflikt med de som bader eller er på stranden. 

 

Slitasje 

Flere organisasjoner har uttalt seg i forhold til hvilke skader økt aktivitet vil gjøre på naturen. 

Både i sjøen og på land. Ser ikke ut til at dette blir tatt på alvor eller bekymrer de som styrer 

kommunen vår. Tror de virkelig at slitasjen kun blir innenfor det området som nå skal 

reguleres? Tror de at alt rundt vil bli som det er nå? 

Områdene rundt campingen har stor slitasje. Allerede i 1986 (Tromøy kommune) ble det 

utarbeidet en arealanalyse for Hove- og Færvikområdet. Verst var slitasjen rundt 

campingområdet. I 2021 kan alle se hvor ødelagt naturen er langs kyststien på Hove. Hvordan 

kan det tillates at det tilrettelegges, i form av en ny reguleringsplan, for økt tilstrømming av 



mennesker. Nei, jeg føler meg ikke egoistisk som mener at man nå bør bremse litt og heller ta 

vare på og pleie det som er igjen. Det som nå er servert, er en plan som vil tiltrekke seg så 

mange mennesker at Hoveodden blir ødelagt for oss alle. 

 

Parkering/vei 

Hva med parkering? Hva med trafikken på smale veier ut til Hove? Å tro at de som skal bo på 

campingen vil parkere i leiren og gå ut er som å tro på julenissen. At man kan benytte buss til 

Hove, når det pr idag ikke er et godt nok tilbud, det er like urealistisk. Alle tilreisende som 

skal overnatte, må på en eller annen måte komme seg ut dit. Regner med at de har med seg litt 

bagasje også. Det kan jo tenkes at de blir hentet i leiren og på en eller annen måte får skyss ut. 

Da må det nødvendigvis bli økt trafikk. Veien er smal og myke trafikanter vil bli mer utsatt.  

Parkering er allerede et problem i sesongen. De som skal på dagsbesøk risikerer å ikke få 

parkert dersom parkeringen må deles med campingens gjester. Under bystyrets befaring i 

høst, ble det sagt at dette ikke er tatt hensyn til i reguleringsplanen. Fordi parkeringen ligger 

utenfor det regulerte området. Da vil jeg påstå at det er store mangler ved planen.  

Oppfordring 

Si stopp nå, før det er for sent. Det er nå dere politikere har muligheten til å gjøre noe med 

dette. Nullstill alle avtaler, selv om konsekvensen er at kommunen må ut med erstatning til de 

som nå leier. Ta utgangspunkt i det som var hensikten med området og forstå hvorfor det ble 

satt begrensninger for bruken av området. Lag en gjennomtenkt og god plan for hva man 

ønsker å bruke området til. Ikke ødelegg området med storstilt utbygging av kommersielle 

aktører. En god forvaltning og bevaring av området må være første prioritet.  

 

Vennlig hilsen 

Siv Olsen 

Mårveien 10 

4818 Færvik 

(mobil 41462723) 



Merknader angående planforslag for del av Hoveodden. 

Det er en massiv plan Arendal kommune legger frem for et område, og som vil få store 

negative konsekvenser etter mitt syn. 

Jeg er bekymret for Hoveodden område, og den slitasjen naturen vil få med en slik 

reguleringsplan. Jeg Mener natur blir tilsidesatt til fordel for kommersielle krefter i område 

Alve-Hoveodden. Arendal bør ha en visjon som slår et tydelig slag for sambruk av natur, 

altså naturbaserte løsninger. 

Vi er inne i Naturrestaureringstiåret og Arendal kommune har startet sin plan for 

naturmangfold. Hoveodden er en gylden startgrop for dette tiåret. Det bør iverksettes en 

større analyse av naturmangfoldet før eventuelle reguleringsplaner blir rullet ut. Viser til 

naturvern organisasjoner som Naturvernforbundet, Sabima, Havforskningsinstituttet og 

Ornitologisk forening. Disse hevder naturverdier ikke er godt nok kartlagt i Hoveområdet. 

Paragraf 49 i naturmangfoldloven sier man skal bruke føre var prinsippet i tilknytning til 

vernet områder, altså buffersoner. Dette bør Arendal kommune ha et langt større fokus på i 

området Alve-Hoveodden. 

Som beboer på Tromøya er jeg bekymret for hvor vi vil ende med utbygginger, som har 

vært og som kan komme. Alveberget er et utbyggingsprosjekt med sprengning og 

ødeleggelse av et stort område natur. Det søkes nå videre om sprengning og mudring i 

selve Alvekilen. Dette viser at gode visjoner i start av prosjekter ikke holder til mål.  

Utbygging på Hoveodden ligger i samme faresonen som Alveberget. Det er gode visjoner i 

start, men ender med en stor utbygging som denne reguleringsplanen legger opp til. Dette 

får store negative konsekvenser for naturen. 

Arendal kommune må se området mellom Alve og Hoveodden under ett. Man må ha  en 

områdeplan for hvor mye som skal bygges ut til turistmål på bekostning av natur. 

Om man ser på Arendal kommune sine naturområder, er det forsvunnet mye av Bymarka, 

og det vil forsvinne mer ved utbygging av batterifabrikken og ringvirkninger av den. Med 

dette blir det mer trykk på Hove fremover, som rekreasjonssted og for å bevege seg i 

naturen Gjennom hørings perioden ser vi hvor mange fra hele Arendal som ønsker å 

bevare Hove område som natur. 

Torgeir Sørensen park og veisjef fra Stavanger som holdt innlegg på møte angående 

Hoveodden nevner furuskog som opplevelsesverdi og kulturverdi. Dette er verdier som 

våre neste generasjoner også skal oppleve.  

Derfor mener jeg område Hoveodden bør bli LNF område. 

Tone Taxt 





From: Tor Sverre Rabben <TorSverre@live.no> 
Sent: 30. desember 2021 01:24 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høring reguleringsplan del av Hoveodden 
 
Categories: AH 
 

Kjære Arendal kommune. 

Nå synes jeg at dere snart må få stoppet denne galskapen som utløper seg på Hove. 

Det er helt utrolig at to personer har klart å lure til seg denne perlen av en plass, uten at 

kommunen har satt ned foten ennå.  

Og sånn som jeg kan tolke hele denne saken så er de ikke engang interessert i området. De har 

jo allerede "solgt skinnet før bjørnen er skutt" 

Så nå håper jeg virkelig at dere har bein i nesa, og snur mens dere fortsatt har muligheten.  

For hvis disse forretningsfolkene får kontroll på Hoveodden, ja da frykter jeg at toget har gått 

for siste gang. Og da sitter Arendal kommune og resten av befolkningen igjen som de store 

taperne. 

Hoveodden er og bør forbli et område som vanlige folk frit kan benytte seg av. 

Så mitt beste råd til dere som har myndighet til å stoppe denne galskapen som er iferd med å 

skje, er rett å slett at dere begynner å åpne opp øynene. Alt som glitrer er ikke gull. Legg 

Hoveodden inn i Raet nasjonalpark eller LNF slik at Hoveodden vil bli tilgjengelig for 

allmennheten i all fremtid.  

Mvh  

Tor Sverre Rabben 

Få Outlook for Android 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2faka.ms%2fAAb9ysg&c=E,1,STuUsatXx2bVgaE8Wu2AoENeiTA4CF1Og7VJzCxlVUMO4P85aA2Jcrc-_oT3IoJ9WR-eILKgbND0aNHQCznPh-H7CL3FDfY1tUj8cPTEq3ndo1deiw,,&typo=1


From: Baard Mugaas <baard@mugaas.no> 
Sent: 30. desember 2021 21:15 
To: Postmottak Arendal kommune 
Cc: Grethe Jobling 
Subject: Reguleringsforslag Hoveodden, Arendal kommune 
 
Categories: EOR 
 
Vi støtter Grethe Joblings synspunkter angående reguleringsforslaget og protesterer mot 
innskrenkninger i innbyggernes frie bruk av området. Landskapet på Hove med de treflis-belagte 
stiene er til stor glede for alle Arendals beboere. Det viser alle besøkende vi treffer når bli ferdes på 
stiene. Skal noe endres på Hove må det bli i retning av en sterkere tilknytning til Raet Nasjonalpark. Å 
bevarende den enestående og sjeldne naturlige vegetasjonen er viktig. 
 
Med vennlig hilsen 
Toril & Baard Mugaas 
Østre Tromøy vei 622 



From: Roy Josephsen <roy-jos@online.no> 
Sent: 30. desember 2021 20:39 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknader Reguleringsplan Hoveodden. 
 
Categories: EOR 
 

Ønsker Hoveodden som LNF område. 
  
Mvh.  Tove og Roy Josephsen 
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Uttalelse reguleringsplan

Hoveodden

85
Uttalelsen inneholder 81 signaturer

som alle støtter følgende merknad:

Yi som har signert denne merknaden onsker abevare Hoveodden som er rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Området ligger som en liten sårbar kjerne i Raet nasjonalpark og har
iboende kvaliteter som må vernes og ikke minst: VERDSETTES i kraft av sin egenverdi.



Merknad til planforslaget for del av Hoveodden

Vi som har signert denne merknaden ønsker å bevare Hoveodden som et rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Området ligger som en liten sårbar kjerne i Raet naturpark og har
iboende kvaliteter som må vernes- og ikke minst: VERDSETTES i kraft av sin egenverdi

p

- I -.
Ult,,c ·:.  · l gL 9// 7--]o

r1 4

li 9 'IY;;J,!<onshat/r1 1/tIL/ 8 J)  /

'oel Ale<c.5!' 94 4 {8r& ad\_ 1i634600
-------------------------------------------\-----'fi-------------------------------------------------

J/; (,7)u41SZ1&v31'-I __l!fj/'dllf M te 95161 Viol



Merknad til planforslaget for del av Hoveodden

Vi som har signert denne merknaden ønsker å bevare Hoveodden som et rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Området ligger som en liten sårbar kjerne i Raet naturpark og har
iboende kvaliteter som må vernes - og ikke minst: VERDSETTESi kraft av sin egenverdi
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Merknad til planforslaget for del av Hoveodden

Vi som har signert denne merknaden ønsker å bevare Hoveodden som et rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Området ligger som en liten sårbar kjerne i Raet naturpark og har
iboende kvaliteter som må vernes - og ikke minst: VERDSETTES i kraft av sin egenverdi
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Merknad til planforslaget for del av Hoveodden

Vi som har signert denne merknaden onsker bevare Hoveodden som et rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Området ligger som en liten sårbar kjerne  i  Raet naturpark og har
iboende kvaliteter som må vernes - og ikke minst: VERDSETTES i kraft av sin egenverdi
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Merknad til planforslaget for del av Hoveodden

Vi som har signert denne merknaden ønsker å bevare Hoveodden som et rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Området ligger som en liten sårbar kjerne i Raet naturpark og har
iboende kvaliteter som må vernes - og ikke minst: VERDSETTES i kraft av sin egenverdi
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Merknad til planforslaget for del av Hoveodden

Vi som har signert denne merknaden ønsker å bevare Hoveodden som et rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Området ligger som en liten sårbar kjerne i Raet naturpark og har
iboende kvaliteter som må vernes - og ikke minst: VERDSETTES i kraft av sin egenverdi
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Merknad til planforslaget for del av Hoveodden

Vi som har signert denne merknaden ønsker å bevare Hoveodden som et rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Området ligger som en liten sårbar kjerne i Raet naturpark og har
iboende kvaliteter som må vernes - og ikke minst: VERDSETTES i kraft av sin egenverdi
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Merknad til planforslaget for del av Hoveodden

V i som har signert denne merknaden ønsker å bevare Hoveodden som et rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Omradet ligger som en liten sårbar kjerne i Raet naturpark og har
iboende kvaliteter som må vernes - og ikke minst: VERDSETTES i kraft av sin egenverdi
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Merknad til planforslaget for del av Hoveodden

Vi som har signert denne merknaden ønsker å bevare Hoveodden som et rent naturområde og
kan kun støtte alt 2 LNF. Området ligger som en liten sårbar kjerne i Raet naturpark og har
iboende kvaliteter som må vernes- og ikke minst: VERDSETTES i kraft av sin egenverdi
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From: Unni Eikelia <u_eikelia@hotmail.com> 
Sent: 30. desember 2021 12:14 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høring Reguleringsplan del av Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
Kjære Arendal Kommune, 
Angående høring reguleringsplan del av Hoveodden. Jeg vil ha LNF og friluftsområde på hele 
Hoveodden, ikke turistdestinasjon ! 
 
Mvh 
Unni Eikelia  
 
Sent from my I-phone 



From: vigdis.lavik@gmail.com 
Sent: 30. desember 2021 11:01 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Høring Reguleringsplan Del av Hoveodden 
 
Categories: AH 
 

Etter å ha lest statsforvalterens innsigelser til reguleringsplanen, håper jeg at 
området igjen kan innlemmes i Raet Nasjonalparken.  Med gjennomføring av planer 
som ligger i Mulighetsstudiet for universell utforming av Raet Nasjonalpark på Hove, 
som er utarbeidet på oppdrag av Raet Nasjonalpark, kan området igjen bli det flotte 
tur- og rekreasjonsområdet det var ment som for alle mennesker i Arendal kommune, 
også mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Området på Hove Leir er mer dimensjonert og passende for aktiviteter som Canvas 
Hove vil ha. 
 
Vennlig hilsen 
Vigdis Lavik 
 
Sendt fra E-post for Windows 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


From: ole zakarias dehli <ol-zakde@online.no> 
Sent: 30. desember 2021 15:05 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: REGULERINGSPLAN/ DEL AV HOVEODDEN / PLANIDENT 09062019-11 
 
Categories: AH 
 
Arendal kommune. 
 
Jeg tillater meg å gi følgende innspill til planforslaget: 
 
1.I saksframlegget vedrørende planområdets utstrekning, benyttes både formuleringen 
» omsluttet av Raet nasjonalpark» og beliggende  
«utenfor nasjonalparken».  
Det er uheldig at begrepsapparatet ikke er konsistent i forhold til faktum. Området ligger som kjent 
midt i den vestre del av den landbaserte nasjonalparken. 
 
2..Organiseringen rundt prosjektet Hove/Hoveodden er uheldig og forvirrende. Det politiske miljø og 
allmennheten ha problemer med å forholde seg kommunens forskjellige roller. Det er uvant for 
mange at ordføreren er generalforsamling i et AS, i saker som handsames i bystyret. 
 
3. Selv om det var kommersiell drift av en campingplass da kommunen videreførte en avtale med 
daværende driver, er det ikke givet at det bør fortsette. Det burde nå være tid for å stramme inn på 
de kommersielle interessene til fordel for en bærekraftig forvaltning av området. 
 
4.De kommersielle interessene bør heller se hen til å utvikle leirområder fordi følgende kvaliteter står 
på spill dersom planforslaget realiseres: 
-press på det marine livet(seilbrett, seiling, dykking)  
-press på fugle- og dyreliv 
-press for å fjerne trær 
-press på flora og fauna generelt 
-press for å utvide bryggekapasitet 
-press på fornminner(gravrøyser, gravhauger, krigsminner) 
 
5.Det er ikke nødvendig å bo midt i den naturen som skal nytes. 
 
6. Det er ikke innarbeidet et tilstrekkelig troverdig plan for biloppstillingsplasser/parkering innenfor 
områder. 
 
Når nå Dyreparken er kommet på banen med det potensialet for masseturisme det innebærer, bør 
Forstå  hvilke kvaliteter som ligger i planområdet. De kvalitetene bør bevares og utvikles til beste for 
allmennheten. Det fører naturlig til at kommunen raskest mulig kommer seg ut av ugunstige avtaler 
og at LNF er løsningen på ennå lenger sikt enn de 45 år???!!! Som ligger i planene. 
 
Med hilsen 
Vigdis og Ole Z. Dehli 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Innspill forslag regulering «Del av Hoveodden». 

 
Hei. 

Hoveodden er gitt som gave til byens befolkning av staten i 1998 for Naturhensyn og allmenhetens 

friluftsinteresse. Samtidig er område foreslått regulert heftet med servitutter fra 1939 som sier 

byggeforbud og at området skal disponeres som: Utfartssted. 

Vedlagt følger avtalene av 1939 og 1998. 

Arendal Bystyre sier / bestiller i bystyremøte 24.01.2019 følgende: 

«Arendal kommune avviser oppstart av planarbeid for del av Hoveodden ihht 

pbl § 12.8. Kommunen vil ikke gi klarsignal til å gå i gang med en 

reguleringsplan for området slik det er beskrevet i denne saken. 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 ha 

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.» 
 

Bruken av hele «Hoveområdet» er ikke avklart så grunnlaget for regulering er ikke tilstede. 

Videre nevnes følgende punkter som underbygger dette: 

- Vernskogen på Hove ble etablert i kgl.res. i 1914. Statsforvalteren bekrefter at denne fortsatt 
er gyldig. Vernskogsgrensen er ikke nevnt i forslaget, der er ingen konekvensutredning for 
vernskogen. 
Vernskogen må bevares og kan ikke utsettes for bygging og graving kun for kommersielle 
særinteresser. 
 

- Arendal Kommune bestilte konsekvensutredning fra Pir II med null punkt i gammel camping 
som på bestillingstidspunkt var fjernet og nok aldri kommer tilbake. Dette 
sammenligningsgrunnlaget gir helt gale KU og sårbarhetsanalyser videre så grunnlaget for et 
korrekt innspill nå er ikke tilstede. 
 

- Parkering kan ikke løses. I bystyrets vedtak av 05.03.2020 sier punkt 2 følgende om 
parkering: 

2. Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming 

tilstrebes. Eksisterende parkeringsplasser skal fremdeles forbeholdes 

allmennheten og skal ikke tillates brukt av campingens gjester. 

Bestillingen sier: Parkering forbeholdes allmenheten og skal ikke tillates brukt av campingens 

gjester. Parkering kan ikke løses mot et forslag på ca. 600 varme senger i campingen. Hele 

område grenser på alle kanter mot Nasjonalparken så parkering er ikke løselig. 

- 
-  Det mangler helt konsekvensutredning / sårbarhetsanalyse for Hovekilen og livet i sjøen. 

Dette er også påpekt av Havforskningsinstituttet. Desto flere mennesker som evnt. bor i bygg 



og telt desto større vil belastningen med aktivitet bli i sjøen. Mangelfullt grunnlag for innspill 
igjen. 

 
- Utleid areal så inngår stranden, brygga og Såta som er i Nasjonalparken. Hvordan skal en 

skille, sette grenser, styre aktivitet som ivaretar at gaven fra Staten som sier friområde for 
allmenheten opprettholdes. 

 
- Avtalen med staten av 1998 sier at gaven skal ha eget gnr/bnr. Første Rådmannen gjør etter 

opprettelse av HDU i 2002 er å slå sammen alle gnr/bnr på Hoveodden. Arendal Kommune 
bryter allerede her vilkårene i avtalen med Statsbygg. 

 
- En ordentlig konsekvensutredning på hvordan forslag til regulering vil påvirke furutrær, 

verneskogen (Hoveskov), dyreliv / innsekter og hele øko systemet mangler. 
 

- 2021 – 2030 er Naturrestaureringens tiår ifølge FN / 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/ 
Det må være helt umulig for Arendal Kommune å kommersialisere og bebygge med fullt V/A 
anlegg byens mest kjære natur på naturens bekostning, som i tillegg har stor historisk verdi 
vel viten om overordnede føringer. 

 

- Naturmangfoldsloven §9/ Føre var prinsippet: 

Nml § 9 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 mulig 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. 

 

- Naturmangfoldsloven / §49 med henvisning til §6 

Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 49 avklarer visse spørsmål når et tiltak 

omfattes av flere lover. Paragrafen sier at verneverdiene innenfor et 

verneområde skal tillegges vekt når det kreves tillatelse etter annen lovgivning, 

selv om tiltaket ligger utenfor verneområdet. 

 

Arendal Kommune må avvise forslag til regulering, grunnlaget i forslaget er svært mangelfullt og 
danner ikke grunnlag for forsvarlig behandling videre. 
Leieavtalen og prosess mot kommersielle aktører som avhenger av reguleringsplanen må stoppes 
umiddelbart og kanselleres. Hove med sin natur og egenhet tilhører byens befolkning. Det er 
skremmende opplevelse å være vitne til hvordan få utvalgte i politisk og administrativ ledelse vil gi 
bort Hove til kommersielle særinteresser på befolkningens og naturens bekostning. 
 
Hove må reguleres til LNF, for i etterkant føres inn i Nasjonalparken. 
Nasjonalparken vil gi og beskytte Hove med det vernet det er ment for, og behov for. 
 
 
Med hilsen  
Aleksander Larsen 
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/
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Innspill forslag regulering «Del av Hoveodden». 

 
Hei. 

Hoveodden er gitt som gave til byens befolkning av staten i 1998 for Naturhensyn og allmenhetens 

friluftsinteresse. Samtidig er område foreslått regulert heftet med servitutter fra 1939 som sier 

byggeforbud og at området skal disponeres som: Utfartssted. 

Vedlagt følger avtalene av 1939 og 1998. 

Arendal Bystyre sier / bestiller i bystyremøte 24.01.2019 følgende: 

«Arendal kommune avviser oppstart av planarbeid for del av Hoveodden ihht 

pbl § 12.8. Kommunen vil ikke gi klarsignal til å gå i gang med en 

reguleringsplan for området slik det er beskrevet i denne saken. 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 ha 

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.» 
 

Bruken av hele «Hoveområdet» er ikke avklart så grunnlaget for regulering er ikke tilstede. 

Videre nevnes følgende punkter som underbygger dette: 

- Vernskogen på Hove ble etablert i kgl.res. i 1914. Statsforvalteren bekrefter at denne fortsatt 
er gyldig. Vernskogsgrensen er ikke nevnt i forslaget, der er ingen konekvensutredning for 
vernskogen. 
Vernskogen må bevares og kan ikke utsettes for bygging og graving kun for kommersielle 
særinteresser. 
 

- Arendal Kommune bestilte konsekvensutredning fra Pir II med null punkt i gammel camping 
som på bestillingstidspunkt var fjernet og nok aldri kommer tilbake. Dette 
sammenligningsgrunnlaget gir helt gale KU og sårbarhetsanalyser videre så grunnlaget for et 
korrekt innspill nå er ikke tilstede. 
 

- Parkering kan ikke løses. I bystyrets vedtak av 05.03.2020 sier punkt 2 følgende om 
parkering: 

2. Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming 

tilstrebes. Eksisterende parkeringsplasser skal fremdeles forbeholdes 

allmennheten og skal ikke tillates brukt av campingens gjester. 

Bestillingen sier: Parkering forbeholdes allmenheten og skal ikke tillates brukt av campingens 

gjester. Parkering kan ikke løses mot et forslag på ca. 600 varme senger i campingen. Hele 

område grenser på alle kanter mot Nasjonalparken så parkering er ikke løselig. 

- 
-  Det mangler helt konsekvensutredning / sårbarhetsanalyse for Hovekilen og livet i sjøen. 

Dette er også påpekt av Havforskningsinstituttet. Desto flere mennesker som evnt. bor i bygg 



og telt desto større vil belastningen med aktivitet bli i sjøen. Mangelfullt grunnlag for innspill 
igjen. 

 
- Utleid areal så inngår stranden, brygga og Såta som er i Nasjonalparken. Hvordan skal en 

skille, sette grenser, styre aktivitet som ivaretar at gaven fra Staten som sier friområde for 
allmenheten opprettholdes. 

 
- Avtalen med staten av 1998 sier at gaven skal ha eget gnr/bnr. Første Rådmannen gjør etter 

opprettelse av HDU i 2002 er å slå sammen alle gnr/bnr på Hoveodden. Arendal Kommune 
bryter allerede her vilkårene i avtalen med Statsbygg. 

 
- En ordentlig konsekvensutredning på hvordan forslag til regulering vil påvirke furutrær, 

verneskogen (Hoveskov), dyreliv / innsekter og hele øko systemet mangler. 
 

- 2021 – 2030 er Naturrestaureringens tiår ifølge FN / 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/ 
Det må være helt umulig for Arendal Kommune å kommersialisere og bebygge med fullt V/A 
anlegg byens mest kjære natur på naturens bekostning, som i tillegg har stor historisk verdi 
vel viten om overordnede føringer. 

 

- Naturmangfoldsloven §9/ Føre var prinsippet: 

Nml § 9 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 mulig 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. 

 

- Naturmangfoldsloven / §49 med henvisning til §6 

Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 49 avklarer visse spørsmål når et tiltak 

omfattes av flere lover. Paragrafen sier at verneverdiene innenfor et 

verneområde skal tillegges vekt når det kreves tillatelse etter annen lovgivning, 

selv om tiltaket ligger utenfor verneområdet. 

 

Arendal Kommune må avvise forslag til regulering, grunnlaget i forslaget er svært mangelfullt og 
danner ikke grunnlag for forsvarlig behandling videre. 
Leieavtalen og prosess mot kommersielle aktører som avhenger av reguleringsplanen må stoppes 
umiddelbart og kanselleres. Hove med sin natur og egenhet tilhører byens befolkning. Det er 
skremmende opplevelse å være vitne til hvordan få utvalgte i politisk og administrativ ledelse vil gi 
bort Hove til kommersielle særinteresser på befolkningens og naturens bekostning. 
 
Hove må reguleres til LNF, for i etterkant føres inn i Nasjonalparken. 
Nasjonalparken vil gi og beskytte Hove med det vernet det er ment for, og behov for. 
 
 
Med hilsen  
Andreas Werner Larsen 
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/
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UTTALELSE REGULERINGSPLAN HOVEODDEN  

 

Er det noe vi har glemt når det gjelder Hoveodden? 

 
Det må være en selvfølge for en kommune som Arendal å ivareta så vel den sårbare 

naturen som det sårbare mennesket. Bare det å foreslå alternativ 1a eller 1b er å lukke 

øynene for den virkeligheten vi har rundt oss. Av kommunens tre oppsatte alternativer, 

ser jeg det som uansvarlig å velge noe annet enn alt. 2 LNF, natur og friluftsformål. 

Hvorfor det ikke er satt opp et fjerde alternativ om at området innlemmes i Raet 

nasjonalpark, er ubegripelig. Det må være den endelige målsetningen for området. 

 

Begrunnelsen for at alternativ 2 kan være det eneste mulige pr. idag, er: 

 
Området er allerede merkbart nedslitt.  

På og rundt Hoveodden er det gjort studier av naturen både til vanns og til lands, og de viser 

at naturen i området allerede har nådd sin tålegrense. Større aktivitet enn på dagens nivå, vil 

gå ut over livet i sjøen og på land. Det er et faktum. Til og med om en legger kommunens 

egen konsekvensutredning til grunn. Av en eller annen ubegripelig grunn tar kommunen 

utgangspunkt (!) i den gamle campingplassen, og her står det: «at en tilbakeføring til 

naturområde vil gi den største forbedringen av naturmiljøet». Status quo kan ikke være 

akseptabelt. Gjennom de nær 50 år jeg selv har vært jevnlig bruker av Hove som utfartssted, 

har jeg med bekymring observert tiltagende slitasje som har akselerert de siste par tiår. 

 Vi vet at klima blir tøffere.  Å legge opp til tiltak som gjør området enda mer utsatt for 

skade, må karakteriseres som uforsvarlig gambling – med naturen som innsats. Hvert eneste 

tre trenger den beskyttelse det kan få. Å gi tillatelse til å grave i denne grunne jorden der 

røttene strekker seg utover til alle kanter, er rett og slett uforsvarlig. Inngrep som 

sannsynligvis vil påvirke naboområdet Raet nasjonalpark i negativ retning, er til og med 

lovstridig. 

 Kommersiell utstyrskrevende aktivitet vil nødvendigvis belaste den sårbare naturen 

ytterligere. Om det i tillegg kommer 125 boenheter med yurter (visstnok i plast og importert 

fra Kina), kokonger o. l. + nær 100 telt som skal kunne ta imot mer enn dobbelt antall 

overnattingsgjester hvert døgn, er det store sjanser for at naturen får det siste avgjørende 

nådestøtet.   

 

Hvorfor har Hoveodden så stor verdi for folk flest?  
Stedets egenart, det spesielle landskapet og den særegne naturen har gjort området til det mest 

populære utfartsstedet i hele Aust-Agder. Her har alle kunnet nyte bade- og strandlivet om 

sommeren og turgåing gjennom hele året. Om sommeren har det vært greit å rulle ut sitt 

håndkle og glede seg over småbarn som vasser trygt på grunt vann.  

 

I tillegg til naturomkostningene viser reguleringsplanen at kommunen synes å også å ha glemt 

den menneskelige faktoren ved å legge ut forslag som 1 a og 1 b. Jeg etterlyser det  

sosiale,  

mentale og  

sikkerhetsmessige aspektet  

om kommunen tenker at Hoveodden fortsatt skal kunne være til glede for ALLE. Hoveodden 

har tradisjonelt vært et sted der alle har kunnet nyte landskapet og badelivet – helt på like 



vilkår. Her har det ikke vært noe skille mellom folk. Alle har vært like velkomne og kunnet 

delta i det naturen har invitert til – uten å skjele til lommeboken eller konkurrerende aktivitet. 

 

  

Det sosiale aspektet. 

Hva med samfunnets svakeste ledd, den gruppen som vi vet blir stadig større. Må de fattigste 

blant oss alltid være henvist til tilskuerplass for å se på andres velstand? Det som i alle år har 

gått under betegnelsen «likhets-prinsippet» og som mange fremdeles kjenner innholdet av, har 

gitt en frihet og løftet menneskeverdet ved å være et korrektiv til den kommersielle hverdagen 

som vi ellers er omgitt av. Dette er et poeng som lett kan overses, fordi de fleste med en viss 

makt til å sette felles retningslinjer, har en brukbar økonomi. Men det fratar oss ikke ansvaret 

for å tenke på de minst bemidlede blant oss. Omtanke for samfunnets svakeste bør være en 

selvfølge i et sivilisert samfunn.   

 Kommersialisering av et tradisjonelt naturområde er derfor en dyp inngripen i 

livskvaliteten til folk som har vanskelig for å få endene til å møtes. Fra å være et fristed til å 

bli en opplevelsesdestinasjon for betalte aktiviteter, er å lukke området for dem som kanskje 

trenger det mest. Området skal i prinsippet være åpent for alle, men en behøver ikke være 

psykolog for å forstå at opplevelsen vil bli enda en sten til byrden for dem uten betalingsevne. 

 Langs Oslofjorden og nedover til våre områder, er de fleste strandområder i dag 

privatisert og lite tilgjengelig for allmenheten. Hoveodden er et unntak i dette bildet, der den 

ligger som en lett tilgjengelig naturperle for befolkningen i Arendal kommune. «Alle» kan 

relativt lett komme seg hit. Hittil har alle og enhver kunnet nyte strandlivets gleder på 

enkleste vis.  

 

Samtidig kan det være viktig å tenke på at det stadig blir flere som ser betenkeligheter med 

forbrukersamfunnet – at det fjerner mennesket fra den natur det selv er en del av. Dagens 

klima- og naturkrise krever at vi gjør livene våre enklere. For Arendal som har tatt mål av seg 

til å være «Miljøbyen Arendal», må det være naturlig å se på miljøkostnadene i de tiltak som 

ligger på saksbordet. Vi vet at flyreiser gir store klimaavtrykk, men det gjør også moderne 

utstyrskrevende friluftsliv. Mens de enkle gledene har sin egen innebygde «bærekraft».  

  

Det mentale aspektet 

Hoveoddens stedsspesifikke verdier inviterer til egen kreativitet. Et egetinitiert lite studium av 

plante-, insekts-, sopp- eller fuglelivet er gjerne mer utviklende enn å delta i en tilrettelagt 

aktivitet. Geologien på stedet har sitt å fortelle (jamfør geologirapporten datert 1.11.21). 

Kulturminnene spenner fra bronsealder til siste verdenskrig. Hoveoddens egne fortellinger 

burde ha prioritet fremfor dagens «tingliggjøring»; å bruke området til betalte og 

utstyrskrevende opplevelser som nytter området som en kulisse.  

 Hoveoddens popularitet har i alle år vært på grunn av det stedegne landskapet og 

naturmangfoldet. Området har hittil unnsluppet privatisering og markedsøkonomiens 

utbygningsiver – som særlig har rammet sjønære områder. Med kommunen som eier skulle en 

håpe og tro at Hoveodden ble forskånet. Ikke minst fordi områdets iboende kvaliteter er blitt 

mangelvare – og det ikke er noen kvikk-fix å få den opprinnelige naturen tilbake. Hoveoddens 

kvaliteter bør vernes – og ikke minst verdsettes – i kraft av sin egenverdi. 

 Det føles av mange som et overgrep å endre innholdet i det som gjennom lang tid har 

utviklet «merkevaren» Hove. Det er ganske ubegripelig at organiserte aktiviteter som i 

prinsippet kan ligge hvor som helst hvor det er tilgang til trær og sjø, skal fortrenge interesser 

som først og fremst er basert på det landskapet, naturmangfoldet og de kulturminnene som 

befinner seg akkurat her på Hoveodden.  



 Hoveoddens betydning for psykisk og fysisk helse må ikke undervurderes. For en stor 

del av Arendals befolkning har Hove vært ensbetydende med mosjon i hverdagen. Ved å 

kombinere aktivitet med naturskjønne omgivelser, blir resultatet positiv energi og velvære.   

Men fysisk aktivitet uten å ta hensyn til det mentale aspektet, gir ikke særlig overskudd. For 

noen er det til og med umulig å glede seg over Hoveoddens naturkvaliteter om stedet 

kommersialiseres. Dette står det mer utfyllende om i den rapporten som fylkeskommunen har 

betalt kr 300.000 for og vedtok den 16. mars i år – og som er gjemt bort under følgende link: 

https://drive.google.com/file/d/1yneIAV3FbuAIHY4q_SJTjPI3uGyTyafW/view?ts=60312c5

0&fbclid=IwAR1CWXPYWLqiG3VXn7YGq8hQQuqfUjBrEzmxMoocG2sWmCnl9GSdQb

PO5Ko 

  

Det sikkerhetsmessige aspektet 

De erfarne landskapsarkitektene som står bak «Mulighetsstudie for universell utforming» 

(linken over) har gjort sine vurderinger basert på bred og lang erfaring med lignende 

prosjekter. I tillegg til at den synes ukjent for offentligheten generelt, ser den også ut for å 

være ukjent for kommunens administrasjon og politikere. Sett fra en vanlig arendalitts ståsted 

burde den være obligatorisk lesning for alle med ansvar for hvordan Hoveodden skal 

reguleres.  

 Firmaets navn er Feste landskap/arkitektur. Den illustrerte tekstdelen er på 50 sider. I 

tillegg er det ca. 20 sider med klargjørende kart og konkrete forslag til universelt utformede 

toaletter og annet som kan være ønskelig om området skal være tilgjengelig for ALLE. Her 

står det blant annet at vindsurfing, kiting eller brygger ikke er forenlig med en offentlig 

badeplass og at aktiviteter som for eksempel vindsurfing kan medføre fare for badende om 

vindsurfing og bading foregår i nærheten av hverandre. Her er kapitler om «Nedsatt 

funksjonsevne», «Forutsigbarhet og trygghet» og «Det sosiale synsfelt». Det er ikke bare å 

lukke øynene for andre som ikke er presis som en selv – eller sette slike hensyn bort til et eget 

firma. Jamfør glassheisens mangler da den ble åpnet.  

 

Forutsetningen for kommunens forslag til reguleringsplan er fastsatt av kommunen selv. 

Hoveodden skal være for alle. Ordet ALLE vil miste sin betydning om kommunen skulle 

velge alternativ 1a eller 1b. Ordet ALLE er nemlig ikke ensbetydende med «flere enn 

tidligere». Canvas Hove uttaler seg i en slik vending; at besøkstallet sist sommer var større 

enn noensinne. De som driver de organiserte aktivitetene, var nemlig godt fornøyd med 

driftsresultatet. All god forretningsdrift krever at økt utbygging krever økt besøkstall. MEN – 

høyst sannsynlig var publikum også ganske annerledes sammensatt enn da Hoveoddens 

tiltrekning «bare» var pga. stedets egenart.  

 

La ordet ALLE får det meningsinnholdet ordet har!  

 

Da kan det være greit å huske at Hoveodden er en svært begrenset lakune i Raet 

nasjonalpark.     

 

Vennlig hilsen 

Anne Marie Falck,  

Tromøy 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yneIAV3FbuAIHY4q_SJTjPI3uGyTyafW/view?ts=60312c50&fbclid=IwAR1CWXPYWLqiG3VXn7YGq8hQQuqfUjBrEzmxMoocG2sWmCnl9GSdQbPO5Ko
https://drive.google.com/file/d/1yneIAV3FbuAIHY4q_SJTjPI3uGyTyafW/view?ts=60312c50&fbclid=IwAR1CWXPYWLqiG3VXn7YGq8hQQuqfUjBrEzmxMoocG2sWmCnl9GSdQbPO5Ko
https://drive.google.com/file/d/1yneIAV3FbuAIHY4q_SJTjPI3uGyTyafW/view?ts=60312c50&fbclid=IwAR1CWXPYWLqiG3VXn7YGq8hQQuqfUjBrEzmxMoocG2sWmCnl9GSdQbPO5Ko


From: anne pors pedersen <annepors@online.no> 
Sent: 31. desember 2021 16:28 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Ang høring vedrørende reguleringsplan for Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 
30.12.2021 

  

  

  

Etter at reguleringsforslaget for Hoveodden ble lagt ut til høring, har det vært åpne 

debatter, daglig avisinnlegg og høringsinnslag fra kommunenes innbyggere. 

 Ornitologiforeningen, Miljøvernforbundet og Havforskningsinstituttet er blant fagmiljøer 

som har uttalt seg, det gjelder også Fylkesdirektør og Statsforvalter. Samtlige har 

kommet med kraftige kritikk av planene.  

Saklige argumenter er blitt avvist av utbyggerne som usannheter og 

konspirasjonsteorier, men faglige motargumenter er fraværende. Hvordan området er 

tenkt å bli som ferdig utbygget, er gjort dårlig rede for. Vi leser at de «har ingen skumle 

planer eller skult agenda». Hoveodden er «Sørlandets vakreste sjønære område», sier 

P.A. Åmot, adm. direktør i Dyreparken til Agderposten den 29. des. «Vi ønsker ikke å gi 

Hove fra oss».  Målet er å omforme Hoveodden til en turistdestinasjon etter de nyeste 

trender innenfor reiseliv og turisme! 

Det er et spørsmål som melder seg; Hva er kommunenes argumenter for å ikke bevare 

Hoveodden som et naturområde? Er de noe i denne prosessen som vi innbyggere ikke 

vet? Vi opplever at kommunepolitikerne ved gjentatte anledninger forsvarer interessene 

til investorer og utbyggere på bekostning av innbyggernes interesser. Det gjelder 

forvaltning av kulturhistoriske verdier og av naturområder, da særlig sjønære områder 

med store muligheter for gevinst. Vi ser at mer og mer av disse verdiene blir kapitalisert 

og overtatt av private investorer. Arendal skal settes på kartet ved hjelp av spektakulære 

planer og signaturbygg. Og det skal satses på turisme. 

Ingen kan vel ha unngått å ta inn over seg at det i Arendal er et bredt folkelig 

engasjement for å bevare Hoveodden.  Jeg minner om Hovelista og alle som stemte på 

den.  

   

Jeg kunne ha gjentatt alle argumenter som er blitt lagt på bordet mot reguleringsplanen, 

argumenter som burde være helt avgjørende for saken videre, men de er kjente. 

 Konklusjonen framstår som innlysende; Hoveodden, Sørlandets vakreste sjønære 

område, må bevares som et naturområdet.  Hoveodden må reguleres som et LNF område 

og helst blir en del av Raet Nasjonalpark. 

  

  

Anne Pors Pedersen 

sivilarkitekt, Kolbjørnsvik 
  



From: Anne Aasbø <anneaasbo@gmail.com> 
Sent: 1. januar 2022 09:15 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: høringsuttalelse Hove-saken 
 
Categories: EOR 
 
Reguleringsplan for Hoveodden 
 
Jeg vil med dette protestere mot enhver plan som medfører inngrep mot det som er igjen av uberørt 
skog og kystlandskap på Hove. Området er unikt og har en stor egenverdi i tillegg til å være særdeles 
viktig for kommunens befolkning som friluftsområde. At det  i mange år har fungert som 
campingplass er ingen unnskyldning for å tillate videre privatisering og naturinngrep. Arendal 
kommune har i den siste tiden tillatt omfattende ødeleggelser av natur. Alve, E-18-utbygging, brede 
turløyper i bymarka mm. Det er sjelden nei i kommunens munn når privatpersoner ber om lov til å 
hugge trær for å få utsikt. Det er trist å se hvordan vi snart bare har «100-meters-skoger» igjen 
stykket opp av menneskelig aktivitet. Uberørt natur blir et mer og mer ekslusivt gode i verden. Noen 
ganger er den beste politikken å ikke gjøre noe, å la være i fred! Ikke gå over i historien som 
politikergenerasjonen som ødela Hove! 
 
Vennlig hilsen 
Anne Aasbø 
Hasselhaugen 8 



From: Anthony Clay <famclay@yahoo.no> 
Sent: 31. desember 2021 13:32 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Fw: Reguleringsplan Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 

 

 
 
Reguleringsplan Hoveodden 
 

 

Merknad 
 
Reguleringsplanen er ikke lett å forstå. Mye som skal bygges/graves/skje på dette 
området. Men alt tyder på at alminnelig ferdsel, fra oss som bruker området, vil være 
innskrenket, et felleseie vil gå tapt. Advarslene mot å gjennomføre denne planen er 
gitt fra mange hold. 

Jeg ber politikerne sette stopp for denne reguleringsplan, av hensyn til de hundrevis, 
kanskje tusenvis av Arendals innbyggere og tilreisende turister som nyter dette 
fantastiske naturområde. Hoveodden er et unikt område slik det er i dag, tilgjengelig 
for alle. Området må vernes for ettertid, ved 
 
1) Å innlemme området i nasjonalparken Raet, eller som et LNF- område. Og 
2) Tinglyse rettigheter for allmenhetens tilgang, som ikke kan forandres i ettertid. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Anthony Clay 
Helleren 177 
4810 Eydehavn 
 
 
 
 
 
Sendt fra min iPad 



From: Arne Sauar <arne.sauar.arendal@outlook.com> 
Sent: 31. desember 2021 17:40 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan for Hove 
 
Categories: AH 
 
 

Området som reguleringsplanen for Hove omfatter, bør legges inn under Raet 
nasjonalpark.  
Mvh Arne Sauar 
Sendt fra E-post for Windows 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


From: blombohre.berit <blombohre.berit@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 00:43 
To: Postmottak Arendal kommune 
 
Categories: MMP 
 

 

Vi vil beholde Hoveodden uten hytter. Hvordan kan Arendal kommune finne på å regulere til 

hyttebygging. Dette er våres område. 

Mvh. Berit Blom Bohre  

 

 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 



From: Bjørn de Lange <bdlange@online.no> 
Sent: 31. desember 2021 10:23 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknader til foreslått reguleringsplan for del av Hoveodden. 
 
Categories: AH 
 
Merknader til foreslått reguleringsplan for del av Hoveodden. 
Da innbyggerne først fikk kjennskap til hvilke planer som foregikk i kulissene vedrørende Hove skulle 
vi beroliges med åpenhet og små fotavtrykk blant annet. Det skulle bli så mye mer tilgjengelig enn 
tidligere.  
Den planen som nå foreligger og som Helene Thorstensen har visualisert for oss – og kanskje også 
dere?, er jo helt så absolutt det tvert om motsatte av hva vi ble «beroliget» med når bråket startet. 
Vi kan ikke se og forstå at en så omfattende graving og byggeprosess som må til for å få denne 
planen ut i livet kan formuleres som små avtrykk. Vi kan heller ikke se og forstå at dette blir et åpent 
område. For da spør vi; For hvem?  
De som har vært tilhengere av Canvas har jo nettopp hyllet dem for et åpent og fantastisk område – 
men når det ikke blir slik lengre da? Vi er med rette bekymret for hvor åpent det blir når vi har et 
familiemedlem som ante fred og ingen fare, ville kikke på området og fikk klar melding fra Jan 
Fasting om å «PELLE SEG VEKK FRA OMRÅDET HANS! Ja det er jo ikke til å tro, men da konkluderer vi 
med, at det kun er åpent for NOEN!  
Vi er også bekymret for leie av stranden og forvaltning av denne. Den er leid av nasjonalparken og 
ligger vel derfor under et vern? Her er man pålagt å følge Lov om forvaltning av naturvern, og 
herunder er det en rekke paragrafer å ta hensyn til for å bevare Raet nasjonalpark. Det er vi svært 
bekymret for om blir tatt hensyn til. Når dere er blitt gjort oppmerksom på hvilke ulovlige tiltak 
Canvas har foretatt seg Før de har fått tillatelse, så er det absolutt stor grunn til bekymring for hva 
og hvordan de kan ta seg til rette dersom de HAR en tillatelse. Det bør dere også være! 
Det ryktes jo, at de tar seg betalt for tjenester som ligger utenfor leirens området, som hengekøyer… 
Det er også tilrettelagt for stisykling. Ny forskning sier at stisykling gjør stiene bredere og naturen 
derfor mer sårbar. Det er også noe å ta hensyn til. 
Når det foreslås å fjerne den asfalterte veien inn og parkeringen her, så tenker vi det vil bidra til å 
privatisere området fullstendig. Når da også seilforeningen signaliserer et ønske om egne 
parkeringsplasser og BOM? Her, så er dette også i aller høyeste grad med på å bidra til å privatisere 
området. 
Det finnes en strand ved leiren. Denne er lett tilgjengelig og det er god parkering like ved. Her mener 
vi det kan være et alternativ for seilforeningen å være.  
Vi tenker også at Canvas kan flytte planene opp i leiren. Her er det ingen trær å felle og ta 
tilsvarende hensyn til. Det blir plass til dem, og det blir plass til seilforeningen og man ivaretar en 
sårbar natur og dere møter innbyggerne. 
Alle store byer har valgt å ha store friluftsområder tilgjengelig for rekreasjon for folket sitt. Dere er i 
ferd med å bygge ned vårt. Det bør dere ikke være stolt av. 
Vi mener derfor at området skal innlemmes i Raet Nasjonalpark for å sikre et fremtidig vern. 
Bjørn og Mona de Lange 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


From: Brit Ingvild Fredriksenl <brit.i.fredriksen@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 11:32 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Innspill til: Reguleringsplanforslag på del av Hoveoodden. 
 
Categories: EOR 
 
Til Arendal Kommune 
 
Jeg ønsker at Campingarealet på Hoveodden skal bli regulert til LNF med formål friluftsområde. 
 
Hilsen Brit Ingvild Fredriksen 
Tromøy Kirkevei 275, 4818 FÆRVIK 
 
Sendt fra min iPad 



From: Brith Kalager <brithkalager@hotmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 11:14 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: [Mulig søppelpost] Hoveodden 
 
Categories: AH 
 

Jeg mener at Hoveodden bør være et LNF område. 
Naturen blir sterkt skadelidende. Graving av grøfter til vann/ kloakk, høyt aktivitet på sjø og 
land vil bli en for stor belastning på området. 
 
Brith Kalager 
bosatt i Arendal 
 

 

Virusfri. www.avg.com  

 

http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


DEL AV HOVEODDEN - HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLANEN  

For å ta det viktigste først: Jeg ønsker LNF. 

Jeg føler meg privilegert som har et så flott område som Hove i umiddelbar nærhet av der jeg 

bor. Som bosatt på Tromøy kan jeg bruke området så ofte jeg ønsker. I all slags vær og til alle 

årstider. 

Avvikling av campingen 

Etter avviklingen av campingen, har det ikke vært mulig å ikke engasjere seg i planene for 

området. Vi er nok mange som i løpet av de siste 3 årene, ikke har trodd det vi har lest i 

lokalavisene. Det har vært en underlig prosess, med planer og avtaler som er gjort i det 

skjulte. Mye har kommet frem i lyset takket være Bevar Hoveodden!, Hovelista, mange 

kunnskapsrike lokale personer, og heldigvis også noen engasjerte politikere. 

Etter at området ble ryddet for campingvogner, fremstod det som veldig åpent og tilgjengelig. 

Jeg har ingen sterke meninger i forhold til campingen som var der, og har aldri tenkt at det 

føltes privatisert og kun var for noen få faste gjester. Nå når campingen er avviklet og alt er 

borte, så hvorfor ikke bare la det være slik? La det være et åpent område. Ikke bygg det igjen 

med overnattingsenheter. Det som er planlagt er ingen naturcamp. Ingen trenger luksushytter, 

luksustelt, organiserte aktiviteter og treretters middag, for å få en fin naturopplevelse. Jeg 

mener at dette ikke hører hjemme på Hove. Det er helt feil sted. 

Bystyrets signaler 

I bystyret 24. januar 2019 ble følgende bestemt med stort flertall: «En reguleringsplan 

påbegynnes i kommunal regi når bystyret ha gjennomført en åpen og inkluderende prosess for 

å vurdere hva Hoveodden bør inneholde i fremtiden, og hvor bruken av hele Hovedområdet 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.» 

Jeg hadde virkelig stor tro på at her ville alle bli tatt med og kunne være med på å påvirke 

planene for Hove. Jeg tenkte faktisk at siden det var to lokale personer som skulle leie 

området, så ville de gjøre noe bra for Hove. Det meste av det de kom med i starten har ikke 

stemt med virkeligheten. Ord og handling har ikke hengt sammen. Jeg har underveis mistet 

respekten for dem., og etter hvert for flere politikere også. Prosessen har her, slik jeg ser det, 

vært ei stor røre. En stor takk til de som hele veien har forstått hva dette dreier seg om, og 

har stått på for Hove, og fortsetter med det. Det som også er uforståelig oppi det hele, er at 

kommunen vil tjene minimalt på dette. Det er det leietakerne som på sikt vil gjøre. Hvordan 

kan dere gi bort dette flotte og sårbare området til profitører som bare er ute etter å tjene 

penger. 



Reguleringsplanen 

Da reguleringsplanen ble presentert, var det nok mange som ikke så hva dette ville bety for 

området. Modellen til Helene Thorstensen, fikk øynene opp på flere. En stor takk til henne. 

Den viser hvordan det regulerte området, basert på det presenterte forslaget til 

reguleringsplan, kan utnyttes til det fulle. For meg har det vært skremmende å se dette 

«fysisk»! Om planene til de som leier området nå kanskje ikke er like voldsom, så viser det i 

hvert fall hva som er mulig. Og kom ikke her og fortell meg, at når andre kommersielle 

aktører overtar, så tenker de mer på å bevare naturen enn å tjene penger. Da nytter det ikke at 

våre politikere sier at «det var ikke sånn vi hadde tenkt det skulle bli». Da er det dessverre for 

sent! Vi snakker om 45 år. 

Jeg kan ikke se at det forslaget til reguleringsplan som nå ligger ute, tar for seg «hele 

Hoveområdet» slik bystyret ga signaler om. Hvor har naturverdiene blitt av? Det er 

presentert en stor utbygging med ulike overnattingsenheter. Parkering og omlegging av vei 

inne på området. Graving av grøfter for vann og kloakk. Det vil nødvendigvis bety fjerning 

av trær og ikke minst at røtter blir skadet. Forslaget viser ikke mye vilje til bevaring av 

sårbar natur. 

Friområder 

Vi trenger friområder der vi bor. Det er avgjørende for folkehelse, og har vel aldri vært så 

tydelig som nå. Jeg tror aldri jeg har sett så mye folk ute i naturen som disse to årene med 

korona. Flere store og små har oppdaget gleden ved å være ute. I nærområdet! Vi trenger 

heller ikke å bli aktivisert, for å finne på noe å gjøre på Hove. Det ser man når man tar 

runden. 

Vi nyter alle naturen på hver vår enkle måte, og vi trenger ikke aktiviseres av noen som driver 

naturcamp. Må det være organiserte aktiviteter på Hove? Slike aktiviteter kan høre hjemme i 

leiren, og ikke ute på strandområdene. Naturen bygges ned bit for bit og enkelte inngrep kan 

ikke reverseres når det først er gjennomført. 

Det er allerede i dag stor aktivitet på Hove. Økt ferdsel og aktiviteter i f.eks. Hovekilen og 

områdene rundt, vil i tillegg gå ut over flere rødlistede arter. Utleie av brett og andre 

organiserte vannaktiviteter vil også komme i konflikt med de som bader eller er på stranda. 

Slitasje 

Flere organisasjoner har uttalt seg i forhold til hvilke skader økt aktivitet vil gjøre på naturen. 

Både i sjøen og på land. Det ser ikke ut til at dette blir tatt på alvor eller bekymrer de som 

styrer kommunen vår. Tror de virkelig at slitasjen kun blir innenfor det området som nå skal 

reguleres? Tror de at alt rundt vil bli som det er nå? 

Områdene rundt campingen har allerede stor slitasje. Tilbake i 1986 (Tromøy kommune) ble 

det utarbeidet en arealanalyse for Hove- og Færvik-området. Verst var slitasjen rundt 

campingområdet. I 2021 kan alle se hvordan slitasjen er på naturen langs kyststien på Hove. 

Hvordan kan det tillates at det tilrettelegges, i form av en ny reguleringsplan, for økt 

tilstrømming av  



mennesker. Det som nå er foreslått, er en plan som vil tiltrekke seg så mange mennesker at 

Hoveodden blir ødelagt for oss alle, og jeg føler meg ikke egoistisk som mener at man nå bør 

bremse litt og heller ta vare på og pleie det som er igjen. 

Parkering/vei 

Hva s med parkering? Hva med trafikken på smale veier ut til Hove? Å tro at de som skal bo på 

campingen vil parkere i leiren, og gå ut, er som å tro på julenissen. At man kan benytte buss til 

Hove, når det pr i dag ikke er et godt nok tilbud, det er like urealistisk. Alle tilreisende som skal 

overnatte, må på en eller annen måte komme seg ut dit. Jeg regner med at de har med seg litt 

bagasje også. Det kan jo tenkes at de blir hentet i leiren, og på en eller annen måte får skyss ut. 

Da må det nødvendigvis bli økt trafikk. Veien er smal, og myke trafikanter vil bli mer utsatt. 

Parkering er allerede et problem i sesongen. De som skal på dagsbesøk, risikerer å ikke få 

parkert dersom parkeringen må deles med campingens gjester. Under bystyrets befaring i 

høst, ble det sagt at dette ikke er tatt hensyn til i reguleringsplanen, fordi parkeringen ligger 

utenfor det regulerte området. Da vil jeg påstå at det er store mangler ved planen. 

Oppfordring 

Si stopp nå, før det er for sent. Det er nå dere politikere har muligheten til å gjøre noe med 

dette. Nullstill alle avtaler, selv om konsekvensen er at kommunen må ut med erstatning til de 

som nå leier. Ta utgangspunkt i det som var hensikten med området og forstå hvorfor det ble 

satt begrensninger for bruken av området. Lag en gjennomtenkt og god plan for hva man 

ønsker å bruke området til. Ikke ødelegg området med storstilt utbygging av kommersielle 

aktører. Lag et område med grillmuligheter og lekeområde for barnefamilier, slik at nye 

generasjoner i Arendal kan få glede av området. 

En god forvaltning og bevaring av området må være første prioritet. 

Med vennlig hilsen 

Erik Dunseth 

Mårveien 10  

4818 Færvik 

(mobil 41462723) 



Reguleringsplan for del av Hoveodden. Innspill til høringsforslag 

Jeg er imot forslag til regulering av område slik plandokumentene på kommunens 

hjemmeside viser.  

En privat utbygging av området, av noe omfang, kan umulig være en klok og en riktig 

forvaltning av et sjeldent sjønært område og som jo er veldig sårbart. Og planen kan verken 

være bærekraftig eller fremtidsretta. Blir utbygging en realitet vil Hoveodden bli privatisert og 

vil skyve allmennheten bort fra reguleringsområdet og områdene rundt uansett hvor mange 

grønne lunger og tilpasninger det legges inn i planen. Hele Hoveodden må absolutt skjermes 

og vernes om for fremtidige generasjoner. Det er ikke lenger plass til en ny camping, uansett 

hva en kaller det. Tiden er overmoden for å legge dette bort for godt. 

Område må tilpasses et allment friluftsliv som er tilrettelagt og tilpasset hele året for alle og 

av kommunen selv og som vi uten problemer burde ha muligheter og økonomi til. HDU som 

er satt til å forvalte området på vegne av oss alle har her sviktet stort og må bære det største 

ansvaret for at området nå står i fare for å «gis bort» til privat utbygger.  

Jeg ønsker et friluftsområde som særlig tar hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og 

landskap og allmenne interesser. Et område hvor du kan ta med deg ditt eget seilbrett, kanoer 

og kajakker, padlebrett og din egen sykkel m.m. Her kan du drive egne vannaktiviteter som 

bading, dykking og stuping m.m 

Her kan du ligge på svai med båten eller legge til bryggene for av og påstigning. I området er 

det tilgang til kiosk, toaletter og kafeer. Området er tilpasset elektriske ferjer som går i skyttel 

fra sentrum via uthavnene med besøkende, hele året rundt 

I området er det gode parkeringsmuligheter for familier på tur, hele året. På tur i et fantastisk 

sjønært landskap, kanskje det fineste vi eier og har. Eksisterende hytter må fjernes og kan 

selges på rot. Skal du overnatte så kan kommunen vurdere å tilrettelegge for inntil 2 dagers 

telting som det gjøres på Gjessøya og Merdø og andre plasser i skjærgården. Ellers så tilbys 

overnatting både i Hoveleiren og Arendal Herregården som har gåavstand til Spornes og 

Hoveodden. Kanskje det også er rom for å legge til rette et kystkultursenter på Hove. Det 

burde ha vært på Tollstasjonen på Merdø hvor Arendal kommune hadde forkjøpsrett, men 

dessverre så valgte kommunen å si nei. 

Det er mange gode grunner for at Hoveodden ikke må bli en destinasjon slik politiske ledelse 

med Arbeiderpartiet som den førende, HDU, nasjonalparkforvalter og Canvas Hove 

ufravikelig har ønske om. Her er også noen: 

Den planlagte utbyggingen det her legges opp til ligger midt inne i en etablert Raet 

Nasjonalpark. En park og et vernet område tufta på Raets opprinnelse og som er av stor 

nasjonal og internasjonal betydning. Jeg ser ikke hvordan disse to, som ligger i randsonen 

inntil hverandre, kan forenes på en fremtidsrettet og bærekraftig god måte. De vil stadig 

komme i konflikt med hverandre. I skrivende stund har både Statsforvalter og 

Fylkeskommunen kommet med innsigelser til planen og det er bra.  

Areal -og transportplan ATP for Arendalsregionen, ble vedtatt juni 2019. Planarbeidet er en 

oppfølging av internasjonale og nasjonale mål og retningslinjer for boligareal og 

transportplanlegging og for nullvekstmålet i personbiltrafikken. Målet med planen er sammen 

med kommuneplanene i regionen å legge føringer om en ønsket utvikling i og for regionen. 



I planen er hele Hoveodden verdsatt som et svært viktig friluftsområde. Når nå politisk 

ledelse i Arendal kommune foreslår kort tid etter å bygge ut Hoveodden så er dette ikke tråd 

med føringer i denne planen. 

 

Arendal kommune har vedtatt en kommunedelplan for kulturminner, herunder delrapporten 

som omhandler uthavnene spesielt og at disse på sikt også kan bli en del av Unescos sin 

verdensarvliste. Planen er å synligjøre kunnskap og et vern om en viktig kulturarv som 

omfatter blant andre Revesand, Gjessøya og Merdø. Områder som ligger i randsonen til Raet 

nasjonalpark. Formålet er ikke i harmoni med en massiv utbygging på Hoveodden. 

Hele Hoveområdet, inklusiv Hoveodden er etter min mening også et viktig historisk 

området. Og det er et sjeldent område og har stor kulturhistorisk verdi, regionalt og kanskje 

også nasjonalt og internasjonalt. Det er en del av vår norske identitet og vår felles norske 

kulturarv. (§1 i den Norske Kulturminneloven).En kommune med respekt for sitt områdes 

historie verner slike områder. Kanskje er det rom for å bruke historien som en attraksjon eller 

severdighet for Arendals by. 

 

Noen eksempler: 

 

-De mange gravrøyser er omtalt. De ligger spredt utover på Hoveodden i skogen og ut mot 

havet. Vet vi nok om disse og har alle et godt nok vern mot den utbygging det legges opp til? 

 

-Tromøynavnet. «Dette navn er meget ældre end de ældste skrevne Levninger af vort Sprog 

og saa gammelt som fra Kristi fødsel tid»(Sophus Bugge).  

“den smukke Ø Thruma, synes at være der som først ere blevne befolkede paa Agder» (Det 

Norske folks historie). Ikke unaturlig at det kan ha vært på selve Hoveodden! 

-Navnet utgår fra det gammelnorske ordet thruma som igjen er utledet fra ordet thraamr, og 

kan nok ha flere betydninger. Men ordene tram, rand, kant eller brem er de som går igjen og 

er nevnt. «Øen som ligger tett opp til Landets kyststrand» eller «øen ved bremmen» eller «øen 

ved trammen»(Magnus Olsen).  

 

- «Thruma nævnes allerede tidligt ſom Kongeſæde i Agder»(Gautreks og Rolfs saga). Det er 

fult mulig at Kongesete kan ha vært på Hoveodden! Her bodde Egdenes konge, den 

Thromøske Thrym og regnes som Agders egentlige stamfar. (Heimskringla) Thrym er et 

norrønt navn og han fikk sønnene Agde og Agnar, oppkalt etter området han var konge over. 

Agder kommer fra ordet Egde som betyr kant. 

-Det sydvestnorske rike i deler av vikingtiden omfattet Jadar(Rogaland) og Agder. 

Kongsgården Utstein kloster var porten mot Vest og Nord og kongsgården på Tromøy var 

porten mot Øst i dette rike. Kongsgården kan meget godt ha vært på Hoveodden! 

-Kongerekken i Agder som hadde sin kongsgård på Tromøy og Hoveodden! kan ha sett slik ut 

i vikingtiden:  

Kong Harald den Egdske eller Harald Egde konge og hans landvernsmann Storvirk  

Kong Vikar Haraldsson og hans landvernsmann Starkad. 

Kong Harald Granraude Rødskjegg.  



Dronning Åsa Haraldsdatter eller Åsa den Storråde var datter av Kong Harald Granraude 

Rødskjegg. Hun ble røvet og tvangsgiftet med Gudrød Halvdansson Veidekonge, konge over 

Vestfold, Romerike og halve Vingulmark (omtrent dagens Østfold). Etter Gudrøds 

Halvdansson død dro hun tilbake til sin fars rike og Kongsgården på Tromøy og regjerte der 

til hennes sønn, Halvdan Svarte, ble voksen nok til å ta over. Det har vært fremført teorier om 

at det skulle være dronning Åsa som var gravlagt i Osebergskipet sammen med sin datter eller 

trellkvinne? 

Kong Halvdan Svarte oppfostret på Tromøy av Olve den Spake og/eller Olve den Vise til 

han var 18 år da han overtok det sørvestnorske riket.  

Harald Hårfagre var sønn av Halvdan Svarte. Snorre forteller at Harald Hårfagre satt en tid 

etter slaget ved Hafrsfjord i år 872 på Kongsgården på Tromøy, der Thore Thruma var Harald 

Hårfagres åremann på kongsgården på Tromøy. Som sagt så kan veldig godt kongsgården ha 

ligget på Hoveodden! 

 

Så til partiene.  

 

Kan ikke helt forstå hvorfor politikere i AP, Krf og Venstre som jo sammen med SP utgjør 

flertallet og med bundet mandat er så ivrige etter å bygge ut det fineste sjønære naturområdet 

sørlandskysten har. Et lite sveip i programmene for bystyreperioden forteller noe annet. Slik 

jeg forstår det. 

Arbeiderpartiet vil «bevare og etablere grøntarealer i sentrale by og nærområder» og «Økte 

forskjeller er urettferdig – for den enkelte som ikke har råd eller mulighet til å delta i 

samfunnet» og «Vi trenger gode fellesskapsløsninger for å gi alle like muligheter til å skape 

gode liv. I dag er dette fellesskapet under press» Er dette forenlig med en destinasjon på 

Hoveodden slik utbygger legger opp til? 

Kristelig Folkeparti vil riktignok at «Hoveodden skal være et friområdet bortsett fra der det 

har vært camping. Der ønsker vi et bærekraftig camping/overnattings tilbud». Da er partiet på 

kollisjonskurs med det som er foreslått, allerede. 

Venstre arbeider for et bærekraftig samfunn i balanse med naturen. Venstre vil tillate 

bærekraftig næringsvirksomhet på Hoveodden innenfor Nasjonalparkens tålegrense. Venstre 

er opptatt av bevaring og «grønne verdier» så da forstår jeg heller ikke hvorfor partiet er så 

ivrig for å få til dette.  

 

Når ønske om utbygging ikke er tufta på egen politikk så må det være av egeninteresse skulle 

en tro. Så har jeg skjønt at Høyre og Senterpartiet er delt og håper at tilhengerne av utbygging 

der har politisk mot til å se realitetene i øynene og prioritere et vern fremfor utbygging.  

Til slutt: 

 

Boligbyggingen er i kraftig vekst og vil tilfører boområdene flere innbyggere. Dette bør gi 

grunnlag for en god by- og næringsutvikling i hele kommunen.  

Arendal kommune er attraktiv for små, mellomstore og store bedrifter og de tradisjonelle 

industriarbeidsplassene kan være på vei tilbake. Takk til Arbeiderpartiet som har ført an. 

  

Jeg tror at tilgang til og vern om gode friluftsområder er nøkkelen til en varig bo- og 

næringsutvikling i Arendal kommune og at et friluftsområde "for vanlige folk" på Hoveodden 

vil kunne tilfalle kommunen større anerkjennelse, positiv omtale og har større verdi enn å 

binde området opp til en ny "camping" eller "nasjonalpark-camping (refr. Raet Nasjonalpark 

sin hjemmeside), på Hoveodden. I privat regi.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Osebergskipet


 

Så har jeg et nyttårsønske til alle politikere i Arendal kommune på årets siste dag. 

 

Vis politisk mot og velg å se bort fra en utbygging for privat formål og heller gå inn for å 

utvikle område som et LNF og et friluftsområde for allment friluftsliv. Eller benytte 

muligheten nå å søke å innlemme dette i Raet Nasjonalparken. Det ville helt sikkert nasjonale 

myndigheter og statsforvalter satt pris på. Det skulle vært gjort i 2015 da kommunen fikk 

muligheten. Men så vidt jeg husker så var det det politiske flertallet i kommunen den gang 

som stilte fylkesmann et ultimatum. Det blir ikke nasjonalpark hvis ikke det fortsatt skal være 

campingplass på Hove. Og slik ble det inntil i dag. Tiden er nå inne for å endre dette og 

bevare og verne dette flotte naturområdet for fremtidige generasjoner. 

31.12.2021 

Finn Olav Andersen, Rævesand 

 

 

 

  

 



From: Frida Skindlo <ida-skinny@hotmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 23:35 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan - Del av Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 
Jeg ønsker at Hoveodden skal bli et LNF område. Området burde bli inkludert i Raet Nasjonalpark. 
 
Med vennlig hilsen,  
Frida Skindlo 



From: HALLDIS AUD JOHNSEN <halld-au@online.no> 
Sent: 31. desember 2021 13:18 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplaner "Del av Hoveodden" 
 
Categories: EOR 
 
Jeg ønsker alternativ 2 i konsekvensanalysen: 

Området blir regulert til LNF - Natur- og friluftsformål. 

Hove er viktig for Folkehelsen. Derfor er det en kommunal oppgave å stimulere til 

helsefremmende aktivitet for befolkningen. 

  

Arendal 31.12.2021 

  

Halldis Sellevåg 

Nordre Kirkefjell 30 
  



From: hampus carlsson <hampus.carlsson@hotmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 18:59 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av hove  
 
Categories: AH 
 

Jeg mener den delen av Hoveodden reguleringsplanen 
gjelder skal reguleres til LNF. Det er det beste for byens 
innbyggere, naturen og dyrelivet.  
 
 

// HC 

 

Skickat från min iPhone 



From: Helene Wisløff <tyholmen@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 22:26 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Innsigelse mot planen for Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 
Jeg bekrefter herved at jeg ønsker at Hoveodden og det gamle campingområdet skal være åpen for 
fri ferdsel og ikke bygges ut til hinder for dette.  
Mvh Helene Wisløff 
 
Sendt fra min iPhone 



From: Helge Christophersen <helge.christophersen2016@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 19:48 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DEL AV 

HOVEODDEN TROMØY 
 
Categories: MMP 
 

 

Planutkastet må FORKASTES 

 

f o r d i 

 

1) det bryter med intensjonene med Raet Nasjonalpark. 

2) det kolliderer med og nedjusterer/ødelegger den allmenne friluftsferdsel og opplevelsen av 

og bevaringen av Nasjonalparkens ro og fred og respekten for og freden rundt 

vikingegravplassene og den skjønnhet og viktighet som uberørt skog er som rammen rundt 

rullestenhovet, det hellige gudsdyrklses-sted, der man også alltid i hov i Norge hadde politiske 

tingmøter for fedrelandet. Vikingskipene er Norges stolteste og viktigste bidrag til 

verdenshistorien. De grunnla Russland og oppdaget Amerika og styrte Europa og reddet Det 

hellige land Israel og endog Libanon og Konstantinopel. De geniale skipene var 

STILLEGÅENDE, derfor må det være STILLE på Hove. Agder hadde verdens mest 

verdifulle og ettertraktede trær, som var de geniale skipenes bygningsmateriell. Et rulllesten-

hov UTEN trærne i omkrets, og skog på hele odden, er som å skjære veggene og tak av en 

kirke. og bare bevare stenene på gulvet.  

Høvdingegravene var og er hellige steder der Norge ble skapt, etter at 2000 meter høy is over 

hele Norge, smeltet og veltet i havet og formet de utrolige rullesteinene i slipningsprosess. 

Det er bare få tusen år siden. 

Det er Norges aller dyrebareste natur-mesterverk og utsiktspunkt, og kulturhistorie om Norges 

skapelse og grunnleggelse og verdensherredømme. 

Hvert eneste TRE på Hoveodden er HELLIG og må være FREDET. 

Det må ikke bygges hytter i eller rundt eller festet i trærne. Suset fra trærne sammen med 

musikk fra bølgene på stenene er Norges symfoni. 

 

3) Rullestenområdet er OVERBELASTET og friluftsvandringem må heretter skje i 

HOVESKOGEN på Hoveodden. Da må det ikke være en eneste hytte der. Eller bilparkering 

til hytter. 

4) Parkeringsplassen til almen friluftsferdsel er forsvunnet og erstattet av ny hytteby med 700 

overnattinger per døgn. Og parkering til denne hyttebyen. Og selv til denne hytteby alene, er 

foreslått P-plass nesten ingenting. Hvilket vil føre til vill-pakering i naturen. Og stopp av 

almen friluftsliv. 

 

5) Forsaget har feil 0-punkt. Nullpunktet er ren natur. Det er forlengst historie at det var 

campingplass på Hove. Den ble FJERNET. Nå er det bare natur med rent midlertidig 

prøvecamping uten noen som helst lovlig støtte i reguleringsplan. 

 

6) Forslaget bryter med lovlighetsprinsippet at en slik plan er lovlig BARE hvis den ikke 

forstyrrer/forringer almen friluftsferdsel og nasjonalpark og vinggravplass og hov med ramme 

skog. 

 



7) Forslaget er til vesentlig forringelse og forstyrrelse av verdifullt fugleliv, som det alltid er 

på slike hov, som er utsiktssteder og start og landing for trekkfugler. 

 

8) Forslaget bryter med alle tre alternativer som var forutsetningen for planutkast. Derfor kan 

planen ikke behandles men må FORKASTES. Planen er også villedende og unøyaktig og ikke 

i samsvar med godtagbar offentlig praksis og saksbehandling og forutsigbarhet. 

 

Når plan senere behandles, må området Hoveodden tillages Nasjonalparken og FREDES, eller 

i det minste bli Natur/Friluftsliv)Landbruksområde.  

 

Arendal, 31. desember 2021, 

 

HELGE CHRISTOPHERSEN 

S t a t s v i t e r 



From: Hilde Friisø Jensen <hilde.f.jensen@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 00:38 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Vi må verne Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 
La oss beholde Hove til rekreasjon for lokalbefolkningen og naturopplevelser. Kommersiell drift vil 
ødelegge for allmennheten. 
Mvh Hilde 
 
Sendt fra min iPhone 



From: ina roland <inarolands@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 00:18 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan - Del av Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 

Jeg ønsker at Hoveodden skal bli et LNF område. Området burde være inkludert i Raet 

Nasjonalpark.  

 

Mvh Ina Roland 



From: Ingebjørg Sæbu <Ingebjorg.Sabu@hotmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 21:47 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Kommentar til planforslaget for del av Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 
Eg tillet meg å koma med nokre kommentarar / spørsmål til Arendal kommune i samband med 
forslaget til reguleringsplan for del av Hoveodden.  
 
Eg har lese nøye gjennom forslaget og spør: 
- korleis dette er i samsvar med nasjonale retningsliner for denne type naturområde, for 
naturmangfald og friluftsliv? 
- om grønt-område blir verna? 
- om forslaget til reguleringsplan er realistisk med tanke på «folk flest» sin bruk av Hove? 
- om det er lagt opp til at dei som ynskjer å kjøre til og parkere på Hoveodden får gjort dette? 
Høgtider som kvardagar? Sommar som vinter? 
- om parkering for ei gruppe som i dag brukar Hoveomrpådet mykje er tatt omsyn til, 
bevegelseshemma - ei prioritert gruppe. 
- har forslaget i seg at området ligg inntil ein nasjonalpark? Og er i tråd med nasjonalt reglerverk for 
dette? 
- er forslaget i tråd med FN sine bærekraftmål? 
 
Er dette eit forslag til reguleringsplan vi alle skal forstå - følgjene og situasjonen i dag og i framtida?  
 
Det er prisverdig at interessentar ynskjer utvikling og engasjement og næring.  
- Er Hoveodden det rette området for privat etablering og næringsaktivitet?  
- Har Arendal kommune kontroll over korleis området eventuelt blir utvikla og brukt? 
 
Det er positivt med debatt og ordskifte rundt planforslaget til Arendal kommune.  
Det skulle berre mangle, det er tale om eit friområde tusenvis av menneske brukar kvar veke, året 
rundt, vi som bur på denne delen av Tromøy, turglade menneske frå resten av Arendal og Agder og 
tilreisande. 
 
Eg håpar og trur at politikarar og administrasjon i Arendal kommune ser både eit og to og tre og fleire 
tiår fram, at dette unike natur-,  tur- og friområdet på Agder blir tilgjengeleg for alle og «folk flest», at 
de har det i tankane når de avgjer framtida til Hoveodden, framtida til området, til barn og barnebarn 
og oldebarn og… alle glade turvandrerar i dag. 
 
Lykke til med arbeidet. 
 
Med helsing frå 
Ingebjørg Sæbu  
 
31.12.21 
Spornes  
   



Ingeborg Aasland 

Neptunveien 25 

4843 Arendal 

 

 

 

Arendal kommune 

Postmottak 

4800 Arendal 

 

INNSIGELSE VEDR. UTBYGGING AV HOVEODDEN 

 

Jeg håper Arendal kommune beslutter å følge folkeviljen og lar Hoveodden forbli i innbyggernes 

eierskap. Enhver utbygging av området vil medføre rasering av området og forbli et stengsel for oss 

med midlere og lavere inntekt. Hove bør forbli åpen for alle og ikke for de få.  Jeg viser her til at de 

folkevalgte er våre ombudsmenn og må ta hensyn til folkeviljen.  

 

Hvis Hove bygges ut i den skala som Canvas ønsker, betyr det et farvel til fri ferdsel i området i 40 år, 

minst. Dette bør vi for Guds skyld unngå. 

 

Håper bystyrets medlemmer er sitt ansvar bevisst og stemmer utifra eget hjerte og legger partipisken 

fra seg. Kun en akseptabel utvei i denne saken;  la Hoveodden bli LNF-område og inngå i 

Nasjonalparken. 

 

Mvh 

Ingeborg Aasland 



Inger Lise Aasland 

Brinken 20 

4843 Arendal 

 

 

 

Arendal kommune 

Postmottak 

4800 Arendal 

 

INNSIGELSE VEDR. UTBYGGING AV HOVEODDEN 

 

Jeg håper Arendal kommune beslutter å følge folkeviljen og lar Hoveodden forbli i innbyggernes 

eierskap. Enhver utbygging av området vil medføre rasering av området og forbli et stengsel for oss 

med midlere og lavere inntekt. Hove bør forbli åpen for alle og ikke for de få.  Jeg viser her til at de 

folkevalgte er våre ombudsmenn og må ta hensyn til folkeviljen.  

 

Hvis Hove bygges ut i den skala som Canvas ønsker, betyr det et farvel til fri ferdsel i området i 40 år, 

minst. Dette bør vi for Guds skyld unngå. 

 

Håper bystyrets medlemmer er sitt ansvar bevisst og stemmer utifra eget hjerte og legger partipisken 

fra seg. Kun en akseptabel utvei i denne saken;  la Hoveodden bli LNF-område og inngå i 

Nasjonalparken. 

 

Mvh 

Inger Lise Aasland 



From: somekelu <somekelu@online.no> 
Sent: 31. desember 2021 15:15 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Planidt;09062019-11 Innspill til.Planforslaget for del av Hoveodden - 
 
Categories: EOR 
 
Jannicke Sommer-Ekelund 
Krystallveien 4 
4823 Nedenes 
 
 
Hei 
Har følgende merknader til planen. 
 
Er imot kommersialisering av Hoveodden i den form slik planen åpner for. 
Natur naturmangfoldet må ivaretas og prioriteres framfor en kommersialisering av området. 
Innlemmelse av Hove odden i Raet nasjonalpark,  LNF område. 
 
En utvikling som Canvas Hove / Braganza Dyreparken legger opp til vil være svært ødeleggende. 
 
Videre er det vanskelig å gå inn å kommentere mer i detalj da de siste ukers informasjon om planen 
viser at de hverken politikere / Canvas Hove og andre aner rekkevidden av hva planen åpner opp for 
 
Helene Thorstensens modell viser hva kommunens foreslåtte reguleringsplan gjør mulig på Hove – 
måtte det aldri skje. 
 

Mvh 
Jannicke Sommer-Ekelund 
somekelu@online.no 
jannickes1955@gmail.com 
97512168 
 
 
https://www.linkedin.com/in/jannickesommer-ekelund/ 
 
 

mailto:somekelu@online.no
mailto:jannickes1955@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/jannickesommer-ekelund/


                     Hoveodden  - Reguleringsplanen. 

 

Bosatt i Arendal og ivrig bruker av Hoveodden til turer, bading/strandbesøk og fuglekikking så har jeg 

følgende kommentarer til reguleringsplanen som er lagt ut på høring.   

Det er allerede i dag for stor menneskelig aktivitet på Hoveodden. En regulering til campingområde 

og med Canvas/Dyreparken sine planer og å gjøre område til en stor turistdestinasjon for sjønære 

aktivitetsturisme vil føre til en stor økning av ferdselen og belastningen i Hovekilen og området 

rundt. 

I Naturmangfold delen i Sårbarhetsanalysen så skriver man « Hovekilen er et særdeles viktig 

funksjonsområde for fugl. Her hekker flere rødlistede arter på holmene i sjøen, spesielt makrellterne 

(sterkt truet) og måke. Hovekilen er også et viktig område for fugl å søke ly vinterstid og i uvær. 

Gruntvannsområdene er viktige for næringssøk. Fugl kan lett bli forstyrret av ferdsel, særlig i 

hekkeperioden».  

Konsekvensanalysen viser at det for alle områder er positiv eller stor positiv effekt og TOTALT FOR 

ALLE OMRÅDER er det STOR POSITIV GEVINST i å regulere området til LNF. 

 Jeg mener derfor at campingområdet må reguleres til LNF. 

 

 Det må ikke tillates å bygge kompakte enheter 

 Det må ikke tillates å grave for vann/kloakk i sone A og B 

 Parkeringsplasser må tilordnes inne på camping området 

 Det kan tillates bygg for toalett og bevertning, men det må ligge litt bort fra folkestien. 

 Denne grønne sonen må være uten telt 

 

Vennlig hilsen 

 Jarl Frivold,   

 

Langbryggen 19D, 4841 Arendal  

Mobil. 90676763  

 

 

 



From: J. I. <contact.johannes@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 22:21 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Innsigelse mot planen for Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 
Jeg bekrefter herved at jeg ønsker at Hoveodden skal være åpen for fri ferdsel og ikke bygges ut til 
hinder for dette.  
 
Mvh  
Johannes Irgens 



Merknad til reguleringsforslaget for Hoveodden.  

 

Hovesaken er en viktig reguleringssak, for alle på Tromøya, i Arendal og egentlig for alle. Hove 

er nesten fasiten på det som siviliserte samfunn og nasjoner nå prioriterer å ta vare på, og 

beskytte. Det lages ikke flere slike plasser lenger.  

 

Det er spesielt viktig nå, siden noen har klart kunststykket å holde Hoveodden utenfor Raet 

Nasjonalpark, når anledningen faktisk var der til å verne den, om den kom innenfor.  

Disse personene har sett det som viktigere å verne utvalgte utbyggere som vil bruke nettopp 

Hoves spesielle kvaliteter, verneverdige natur og beliggenhet for alt det er verdt, for å lage 

business, tjene gode penger på å bruke nettopp Hove. På land som for sikkerhets skyld er 

utstyrt med tinglyste klausuler og servitutter om byggeforbud, av de omtenksomme kommunene 

som i sin tid frikjøpte området for almenheten. De vil da slite ned og forbruke den samme 

naturen de skal leve av, sage av furugreinen de sitter på.  

 

Det var så viktig å verne utbyggerne for vernekrav, at det måtte gjøres så hemmelig og usynlig 

og raskt som mulig, uten støy og spørsmål fra nettopp de som er tilgodesett og forsikret 

gjennom de opprinnelige og bindende tinglyste klausulene. Å verne naturen og almenhetens 

rettigheter skal altså vike for det stikk motsatte, forstå det den som kan, hvordan dette ble lurt 

rundt dørvaktene. De burde ha nektet adgang og bedt utbyggerne ta seg en runde eller to rundt 

kvartalet, og komme tilbake når de var edru.  

 

Siden man nå er fanget av særdeles uklare grønnmalte lovnader og drømmer, blir reguleringen 

av største betydning.  

 

Normalt skal jo en regulering gjøres faglig, grundig og støttet og basert på analyser, 

konsekvensutredninger, fakta, innspill, råd, med illustrasjoner og beskrivelser som viser hva 

man vil gjøre og skape på det spesifikke området.  

Det skal også normalt gå via en løype som starter i kommunestyrets faglige del, planutvalget, 

som er de som er utvalgt til det.  

 

Arendal Kommune har vist at de kan dette, at de vet hvordan slikt skal gjøres. Og det til og med 

nå nettopp.  

Kommunen og planavdelingen har jobbet med en liten godbit av byens felles arv og eiendom; 

Jektekaia på elskede, og i sin tid sterkt forsvarte Tyholmen, som nå ikke lenger er i bilenes eie, 

men klarert for å skape et enda bedre Arendal. 

Det ble for dette presentert grundige analyser, idéer, studier, innspill og forslag til en nødvendig 

omregulering/detaljregulering. 

Dette er et eksempel på hvordan slike saker skal håndteres og behandles av kommuner, for alle 

parters beste. Grundig og tålmodig nok til at man kan lande på et optimalt resultat. Bravo for 

Jektekaia! 

 



Da kommer forundringen selvsagt opp. Hvorfor i alle dager, skal de samme myndigheter og fag-

instanser ikke gjøre det samme ute på Hove, et vel så viktig felleseie, som for en bit av 

Pollen/Tyholmen?  

Hva er det som gjør at man der ute skal haste og lirke og lurke sånn?  

På Jektekaia er vogna bak hesten, mens på Hove er det motsatt. Man gir tillatelser og 

rettigheter og aksjer og lovnader FØR man vet hva som skal fylles inn i rubrikkene. 

Man gir dem skjorta, og så tilpasser og syr den til etterpå. 

Hvorfor dette, mon tro? 

 

Det er jo merkelig at man skal la aksjeloven og andre ukjente X (for å holde meg litt lengre oppe 

på Tyholmen på Arendal Gymnas) gå foran politikernes og Bystyrets viktigste funksjon, nemlig å 

styre med størst mulig grad av kunnskap og ansvar for innbyggerne i Arendal, såvel som i 

Norge, og faktisk resten av kartet man ønsker å være på.  

 

Det er mange ting man kan gjøre en innsigelse eller merknad på i denne saken. Og det er og 

blir gjort av utrolig mange. De tar alle viktige spørsmål og poenger til torgs og til Bystyresalen.  

 

Min merknad er da at selve reguleringsgsaken er altfor dårlig utført, hva nå enn grunnene for 

det kan være. Den holder ikke mål på noe vis, må man kunne konstatere. Når ikke engang 

bystyrepolitikerne forstår hva de har vedtatt er det bevis på dette.  

Hadde saken vært gjort på "normalt" vis, hadde jeg hatt tillit til resultatet, og akseptert det.  

Men det har all striden og oppstyret gitt lite håp om.  

 

Saken må startes på nytt, og det mest innlysende formålet for reguleringen av Hoveodden vil 

være at denne lille enklaven inne i Raet Nasjonalpark blir innlemmet i denne helheten, som 

NLF-område. Da kan almenheten, folket, innbyggerne, til og med campe i telt der, grønnere 

camping får man ikke.  

 

31.12.2021 

 

Jon Terje Thorstensen  

Sivilarkitekt  

Tromøy  
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Høringsuttalelse om planforslag for del av Hoveodden. 

 

Konklusjoner knyttet til vern: Jeg slutter meg til uttalelsene fra Naturvernforbundet, 

Ornitologisk forening og Statsforvalteren i Agder.  

Jeg ønsker å utfylle på egne vegne: 

1. Områdets betydning for lokalt, regionalt og nasjonalt biomangfold tilsier at LNF og 

innlemming i Raet Nasjonalpark er eneste forsvarlige løsning for vern av 

naturmangfold. 

2. Landskapet inngår i en internasjonal geologisk avsetting som ikke må brytes og som 

må bevares for nåtiden og for fremtidige generasjoner; dyr, -natur, - og mennesker.  

3. Kulturminnene i områdene i og rundt Hoveodden kan ikke bevares av kommersielle 

foretak som har profitt som kortsiktig mål. Verdiene er uvurderlige og må vernes for 

fremtiden. De forteller oss om vår historie, vår tilhørighet og vår arv. Dette er verdier 

som også må bevares for fremtidige generasjoner. 

4. Planområdet inngår i et større landskapsområde som gjennom flere tiår har vært utsatt 

for sterk slitasje. Planområdet er de nærmeste tilgjengelige arealer som kan avlaste 

verneverdiene i Raet fra videre slitasje. Områdene i og rundt planområdet er Agders 

mest benyttede nære friluftsområde med nær 300.000 brukere hvert år. Områdene kan 

ikke bære belastningen av også å være en kommersiell destinasjon med tilhørende 

infrastruktur og betalingsaktiviteter på sjø og land. 

Konklusjoner knyttet til prosess: 

1. Da avtalene mellom Low Camp og HDU A/S ble offentliggjort 16/10-2018 hadde 

innbyggerne i Arendal, og rettighetshaverne til området, Tromøya og Arendal 

kommunes innbyggere i 1939 (servituttavtalen om byggeforbud) ikke fått noen 

forhåndsvarsel og ble fratatt sin demokratiske rett til å ivareta sine rettigheter. En 

alvorlig krenkelse av tinglyste rettigheter.  

 

Avtalene bryter også med forvaltningsrevisjonen fra 2012 hvor det ble tilrådet at alle 

større beslutninger på området måtte behandles åpent og demokratisk av 

kommunestyret i Arendal kommune. De senere avsløringene viste utstrakt 

hemmelighold mellom beslutningshavere og private næringsinteressenter. 

Dokumentert i tidsrommet fra 2017 til 2018, sannsynligvis også med medvirkning og 

tilrettelegging for de private interessentene og selskapene på et tidligere tidspunkt og 

før avtalene ble underskrevet som gav fordel til Low Camp. HDU ved Arendal 

kommune har fraskrevet seg inntjening og rettigheter til allmennhetens områder i 45 

år. En avtale om offentlig eiendom som utelukkende ivaretar den private part har 

ingen legitimitet. 

 

2. Til dags dato er det fremdeles ikke full åpenhet om hvilke interessepartnere som 

samarbeidet forut for avtalene av 16/10-2018. Dokumenter og uttalelser i saken viser 

at det er svært sannsynlig at det svensk eide Braganza AB var blitt invitert inn og ble 

gitt anledning til å påvirke avtalene, muligvis utforme disse, allerede før 

offentliggjøringen 16/10-2018. Hva som kan synes som innsidehandelen, via Low 
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Camp eier og styremedlem i HDU A/S, er allerede kjent. Prosessen har ikke vært 

underlagt en uavhengig gransking. Den interne revisjonsprosessen har blitt underkjent 

av motparten, da den blant annet er hevdet å bygge på feil lovanvendelse fra 

rettighetshaverne til området (Foreningen Bevar Hoveodden) synliggjort gjennom 

uttalelser fra DLA Piper på vegne av rettighetshaverne til servituttet. Et servitutt som 

tinglyser byggeforbud på planområdet med det formål å bevare Hoveodden som 

«utfartssted» for allmennheten. 

 

3. Inhabilitet 

 

Planforslaget er preget av store feil og mangler. Mangler som vanskelig kan knyttes til 

den profesjonell partens, Arendal kommune, manglende kompetanse, men som jeg 

leser i lys av kommunaldirektørens og utredernes inhabilitet. Planforslaget er utledet 

av avtalene som ble inngått i 2018. Inhabilitet og interessekonflikter taler for at 

avtalene må kjennes ugyldige. Slike er: 

 

1. Kommunaldirektør Harald Danielsen medvirket forut for avtalene, ved deltakelse i 

hemmelige møter, og har ikke ivaretatt sitt ansvar for å ivareta en løpende 

internkontroll og sikre en forsvarlig forvaltning av fellesskapets eiendommer og 

ressurser. En kommunaldirektør kan ikke fratre sitt ansvar av 

bekvemmelighetshensyn til fordel for en annen part. Kommunaldirektøren er 

ansatt for å ivareta innbyggerne i Arendal kommune. Kommunaldirektøren har 

opptrådd i strid med sitt ansvar til fordel for særinteresser. 

 

2. Kommunalsjef Geir Skjæveland er overordnet og ansvarlig for planforslaget. 

Kommunalsjefen har hatt samtidige styreverv i Arendal Seilforening. Foreningen 

har store interesser på området. Jeg viser til seilforeningens målsetning om å gjøre 

Hoveodden til en nasjonal destinasjon for seiling, gjennom landbasert 

seilsportsenter på Hoveodden.  

 

Planforslagets betydelige feil og mangler kan ikke knyttes til kommunalsjefens 

manglende kompetanse, han har virket i Arendal kommune i 20 år. Mangler og feil 

kan skyldes inhabilitet og et bias i retning av å underlegge Hoveodden 

kommersielle interesser i strid med intensjonene for området, bias er også til gunst 

for Arendal seilforening hvor han er styremedlem.  

 

3. I HDU styret har medlemmer av Arendal seilforening (ASF) hatt sentrale 

posisjoner: Slike er Sidsel Pettersen som på samme tid er gift med nestleder i ASF. 

Sidsel Pettersen er også majoritetseier av Innoventi et reklameselskap som 

potensielt vil kunne ha strategisk og kommersiell interesse av næringsutvikling på 

Hove via Canvas og Braganza AB. Innoventis lokaler har allerede vært benyttet av 

og for Canvas.  

  

Kristoffer Lyngvi (Høyre) er leder av Arendal seilforening og på samme tid leder 

for valgkomiteen i HDU A/S og er også nær venn av Canvas eier Vebjørn 

Haugerud. Lyngvi har erklært seg inhabil ved behandlinger i Arendal 

kommunestyre. Samtidig har Lyngvi på vegne av ASF underskrevet 
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høringsuttalelse for AS. ASF som har langsiktige og strategiske mål for sin 

etablering på Hoveodden, som er i konflikt med allmennhetens friluftsinteresser på 

Hove. Både på Hoveodden og på «Handicapstranda» hvor ASF har inngått 

leieavtale uten foregående utlysning. Arendal Seilforening opprettet samarbeid 

med HDU A/S via Canvas eier Jan Fasting allerede fra 2013. Jan Fasting ble 

innlemmet i HDU Styret fra november 2015. Tre måneder senere vedtok styret 

utviklingsplanen som utledet i avtalen med han Fasting og hans partner Vebjørn 

Haugerud med selskapet Low camp. 

4. Robert Cornels Nordli AP, Terje Eikin KRF, Pål Koren Pedersen Venstre har som 

folkevalgte alle hatt sterkt medvirkende roller for å legge til rette for en prosess 

som gav særinteresser fordeler og som forhindret transparens og demokratisk 

behandling av felles ressurser og utviklingen av folkets friområder på Hove. 

Varaordfører Terje Eikin var overtok for Høyre ordfører Einar Halvorsen som 

styreleder i HDU A/S, og var leder fra 2012 til 2015. Som styreleder foreslo han 

Fasting inn i HDU styret. HDU hadde i disse årene en aktiv rolle ved 

grensedragningen av Nasjonalparken på Hoveodden og medvirket aktivt for å heve 

landskapsvernet i området som nå foreslås regulert for utbygging. De folkevalgte 

og tidligere styrelederes medvirkning bør inkluderes i en uavhengig gransking av 

det som på folkemunne omtales som «Hovesaken» og som har belastet kommunen 

for beløp i størrelsesordenen 20-30 millioner. 

Av dette slutter jeg at Canvas avtalene må kjennes ugyldige og Hoveodden må anerkjennes 

som et lokalt, regionalt og nasjonalt uvurderlig område, som ikke må utsettes for 

kapitalinteressers utnytting, men vernes som LNF område på kort sikt, med det formålet og 

innlemme hele området i Raet Nasjonalpark for et varig og fremtidig vern. En fremtidsrettet 

forvaltning som også er i tråd med de tinglyste heftelsene og servituttene som hefter ved 

området. 

 

Med vennlig hilsen 

Kristina Stenlund Larsen. 

 

 

 

 

 

 

 



From: Kristjan Bløndal <sliceking@me.com> 
Sent: 31. desember 2021 22:26 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden 
 
Categories: MMP 
 
 
Jeg mener sterkt at Hove skal være tilgjengelig fot allmenheten , og ikke kun for kommersielle 
aktører.  
Sendt fra min iPhone 



From: LEIF KYDLAND <lekydla@online.no> 
Sent: 31. desember 2021 23:18 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 
  

Til dere som leser dette! 

  

Nei til rasering og privatisering av Hoveodden. 

Hoveodden må bevares som et vakkert naturområde for innbyggerne og for kommende 

generasjoner. 

Vi ønsker Hoveodden som et LNF område som inkluderes i RAET nasjonalpark. 

Dette er en grønn lunge som må beskyttes/fredes. 

Da er det bare rett forvaltning som gjelder. 

  

Det kan virke som om  administrasjonen og politikerne i Arendal kommune ikke ser eller 

skjønner hva som kan komme til å skje hvis Hoveodden blir utbygd. 

  

Canvas/dyrepark/investorer har kun en intensjon ved utbygging og det er å tjene penger 

og ingenting annet. 

  

Da gjenstår det å se om vi innbyggerne i Arendal Kommune har oppadgående 

nasjonalparkforvalter og ordfører som vet å ta vare på en verdifull diamant som Hove 

odden er. 

  

Mvh. Leif Kydland og Thor Andre Danielsen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



From: Leonard Rickhard <leonari@online.no> 
Sent: 31. desember 2021 18:13 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad til reguleringsplan for Del av Hoveodden, Planident 

09062019-11 
 
Categories: AH 
 
Arendal Kommune 
Vedrørende forslag til reguleringsplan for Del av Hoveodden, planident 09062019-11 

 

Merknad 

Jeg har et sterkt ønske om at det aktuelle området på Hoveodden blir regulert til LNF- / natur- og 

friluftsformål.  

På sikt mener jeg at området bør innlemmes i Raet Nasjonalpark. 

 

Med hilsen 

Leonard Rickhard 

 

Øvre Tyholmsvei 32 

4836 Arendal 

 

 

  

 



Innsigelse til reguleringsplanen Del av Hoveodden, referansenr 

09062019-11 
 

Hoveodden må innlemmes i Raet Nasjonalpark eller reguleres til Landbruks-,  
natur- og friluftsområder. 
 

1. Reguleringsplanen er i strid med hensyn til naturen og indirekte da også med 
fellesskapets og allmennhetens friluftsinteresser.  

 «Hensynet til naturen må være overordnet og trumfe alle andre hensyn i denne 
saken. Reguleringsplanen for Hoveodden er ikke forenlig med en slik tankegang; 
den er ikke laget på naturens premisser, men på utbyggernes.» (Ref leserinnlegg 
Agderposten av Berit Rickhard, Publisert: 30.12.2021 12:17) 

 

 Hove og Hoveodden er et unikt tur- og rekreasjonsområde som både byens 
befolkning og mange tilreisende har et sterkt forhold til. Hove har allerede i dag 
et stort antall besøkende og er i utgangspunktet ikke et sted som trenger innsalg. 
Tvert imot selger Hove og har allerede i generasjoner, solgt seg selv inn i hjertene 
til de menneskene som besøker området, i ly av å være det unike historiske 
naturmiljøet som det er.  

Det er dette om må tas vare på, og det må tas vare på for fremtiden. Dette  
gjøres kun igjennom å legge verneplaner på området, eller regulere det til  
Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF), jfr. plan- og bygningslovens § 11-7. 
 
En privatisering og kommersialisering av denne delen av Hove, vil  
innebære å selge noe som ikke tåler å bli solgt; den unike naturen vil  
ikke lenger være unik men kveles av menneskers inngrep. Samtidig 
gis det en aksept for at fellesskapets eiendom og naturperler fordeles 
på noen ytterst få hender med sterke egeninteresser og økonomisk  
motivasjon. Dette medfører igjen svært stor usikkerhet med tanke på bevaring av 
egenarten og naturen i området. 
 

 En reguleringsplan som innebærer: 

o utbygging i 100m-sonen i et værutsatt og sårbart naturområde, 

o utbygging i et område som allerede for lengre tid tilbake ble vurdert til å 

være viktig å verne (jf tidligere landskapsvern), 

o en stor hytteby med behov for kloakk og vann, parkeringsplasser og 

fjerning av trær, telt i trærne, 

kan svært vanskelig sees å være i tråd med vern av natur, og ei heller 

friluftsinteresser som allmenheten har av å ferdes i naturområder som i seg selv 

er unike og historiske. 

 

https://www.agderposten.no/berit-rickhard/
https://no.wikipedia.org/wiki/Plan-_og_bygningsloven


2. Det kan se ut som viktige innsigelser som tidligere er spilt inn fra bl.a. 

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og fra Havforskningsinstituttet ikke 

er ihensyntatt i siste foreslåtte reguleringsplan. Dette mer enn antyder at viktige 

hensyn til naturen ikke blir ivaretatt. Jeg ønsker å understreke at jeg støtter de 

innsigelsene som har kommet fra de nevnte foreninger. 

 

3. Konsekvensvurderingene som ligger til grunn for reguleringsplanen fremstår som 

mangelfulle. Det oppleves forvirrende og uklart når det gjelder hvordan de ulike 

alternativene er blitt vurdert. Tabeller og metodikk er referert og presentert med 

f.eks. ulike nivåer av påvirkning. For å få en inngående forståelse av hva de ulike 

nivåene innebærer, må en mer omfattende beskrivelse av de ulike nivåene til. Hva 

betyr i praksis «noe forringet», eller «noe endret»? I en kommentar til 

referansesituasjonen under kap.2.3 i «Konsekvensutredning for del av Hoveodden» 

står det «Det er viktig å merke seg at referansesituasjonen alternativ 0 er forskjellig 

fra situasjonen vurdert i sårbarhetsanalysen.» Det er en viktig opplysning, men også 

en utfordring når en skal danne seg et helhetlig bilde av sårbarheter versus 

konsekvenser. I tillegg til dette etterlyses det flere konsekvensvurderinger. Bl.a. på 

Bevar Hoveoddens informasjonsmøte 1. desember 2021, stilte foredragsholder fra 

Sabima spørsmål ved om det var gjort tilstrekkelig med konsekvensvurderinger for 

miljøet, på land og på vann (over og under) (for biota, dyreliv på land og i vann, 

fugleliv, geologi). 

 

4. Den foreslåtte reguleringsplanen bidrar til nedbygging av naturen vår. Graving i 

sårbar natur setter spor, noe det er altfor mange eksempler på i både skjærgård og 

fjellheim. Det er på tide å bidra til at vi blir arealnøytrale av hensyn til både klima og 

miljø. Villmark utgjorde i 2018 knapt 12 prosent av arealet i Norge (ref. forskning.no 

lørdag 30. oktober 2021 - 04:31).  

 

5. Innsigelsene fra både fylkeskommunaldirektør og fra statsforvalteren desember 

2021, peker på mange sentrale mangler med reguleringsplanen. Jeg støtter disse 

innsigelsene og refererer noen klipp (ref. Agderposten og Anne Gro 

Ballestadagro@agderposten.no, publisert: 29.12.2021 19:09) 

a. «De mener at planforslaget bryter med FNS bærekraftsmål. 

– Det er et grunnleggende prinsipp for FNs bærekraftsmål, at et mål ikke skal 

fremmes på bekostning av et annet. For at utviklingen skal kunne sies å være 

bærekraftig, skal målene sees i sammenheng og balanseres mot hverandre.» 

 

b. «Valg av et mest mulig sannsynlig 0-alternativ, med tilhørende saklig 

begrunnelse, er avgjørende for å sikre et mest mulig korrekt bilde av reelle 

konsekvenser av planforslaget. Feil sammenligningsgrunnlag vil gi feil grad av 

både positive og negative konsekvenser, og vil være villedende fremfor 

veiledende for beslutningstakere og alle som medvirker i planprosessen.» 

mailto:og%20Anne%20Gro%20Ballestad
mailto:og%20Anne%20Gro%20Ballestad
mailto:agro@agderposten.no


c. «Referanse til Arendal bystyre som i mars i fjor vedtok at allmennhetens 

tilgang på området skal styrkes og universell utforming tilstrebes. Visere at 

eksisterende parkeringsplasser skal forbeholdes allmennheten.» 

d. «Statsforvalteren går så langt som å mene at det alternativet til 

reguleringsplan som nå ligger ute til høring, ikke er utredet og viser til at dette 

ikke er noen av de 3 alternativene som vurderes opp mot 0-alternativet.» 

e. «De mener etablering av vann- og avløpsanlegg vanskelig lar seg kombinere 

med bevaring av trærne i området. 

– Graving og etablering av vann- og avløpsledninger kan komme i konflikt 

med trær og trærnes rotsoner, mener Statsforvalteren.» 

 

Oppsummert 

Hoveodden er et unikt tur- og rekreasjonsområde. Den fremlagte reguleringsplanen 

er i strid med hensyn til naturen og indirekte da også med fellesskapets og 

allmennhetens friluftsinteresser. Hoveodden må innlemmes i Raet Nasjonalpark eller 

reguleres til Landbruks-, natur- og friluftsområder, for å sikre bevaring av området på 

lang sikt. 

 

Vh Marie Solberg 

 

 



From: Mats Aronsen <mats@canalstreet.no> 
Sent: 31. desember 2021 11:22 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Reguleringsplan for Del av Hoveodden - innsigelse 
 
Categories: AH 
 
Innsigelse til Reguleringsplan for Del av Hoveodden 
(planident 09062019-11) 
 
Dette er en privat innsigelse til reguleringsplanen. 
 
Som innbygger i Arendal og hyppig bruker av Hove- og Spornesområdet i alle år fra jeg var liten, vil 
jeg få rette en innsigelse til foreslåtte reguleringsplan for del av Hoveodden. 
 
I starten av denne prosessen var jeg egentlig ganske positiv til det hele, og så på initiativet til Canvas 
som spennende og fornuftig, og en påkrevd forskjønnelse av campingområdet. Prosessen med 
tvangsflytting av de faste leietakerne var imidlertid svært uheldig, også alt hemmelighetshold har 
vært veldig negativt. 
 
Den endelige reguleringsplanen legger opp til en altfor omfattende og massiv utnyttelse av et veldig 
viktig og dyrebart naturområde, som er brukt og elsket av Arendals befolkning. Naturen og 
naturmangfoldet er allerede utfordret, og en utvidet bruk av området er ikke forenlig hverken med 
de naturhensyn som må tas i dag og for fremtiden, ei heller for befolkningens beste.  
Planen legger opp til muligheten for en liten hytteby på Hoveodden, og omfattende graving for 
kloakk og strøm. Dette er svært urovekkende. 
 
Jeg mener det beste nå vil være en innlemming i Nasjonalparken, eller tilbakeføring til LNF område.  
Canvas’ planer er spennende og helt sikkert noe vår region trenger, men det bør finnes et annet 
område. 
 
 
Mvh 
Mats Aronsen 
Songe Terrasse 22, Arendal 
 



From: Mats Rose <mats_rose@yahoo.no> 
Sent: 31. desember 2021 16:43 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Innsigelse på reguleringsplan Hoveodden  
 
Categories: EOR 
 

Hei  

 

Reguleringsplanen til Hove er i mine øyne en trist sorti da den har muligheter for at dene 

delen av Hove blir et svært privatisert og lukket område der allmenn ferdsel blir begrenset.  

Hove har alltid vært en stor del av Arendals befolknings rekreasjon og brukt av alle i regionen 

hele året. Meg, og mange med meg, var glad da campingen opphørte og området ble åpent, 

ryddet og fritt for alle.  

 

Lite visste vi at område skulle raseres av politikere som ønsker å privatisere et område som 

tilhører oss alle og ble overlevert til kommunen for at dette skulle forvaltes til det beste for 

deres innbyggere.  

 

Fjellvettregel nummer 8 sier, "Vend i tide, det er ingen skam å snu"  

 

La dette også gjelde langs kysten og ikke bare på fjellet.  

 

Hør på Statforvaltere, miljøvernere og ikke MINST folket som ikke ønsker en dyrepark med 

betalingsløsninger for strandstoler, seilbåter, kanoer og undervanns scootere.  

 

Arendal bygges ut, Tromøya bygges ut, det flatsprenges over en lav sko for å få plass til 

leiligheter, fritidsboliger, eneboliger og lavblokker. Det trengs områder der man kan være i 

naturen uten forstyrrelser av flytende badstuer, restauranter og hytter i trærne.  

 

La raet være raet, la Hoveodden være LNF og la det være et sted for folkehelsen, ikke for 

kapitalistene.  

 

Mvh Mats Rose  

 

 



From: MaySylvi Reiersen <maysylvir@online.no> 
Sent: 31. desember 2021 09:46 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av Hoveodden 
 
Categories: AH 
 

 

JEG HAR EN DRØM…….. 

om at Hoveodden fortsatt vil være et sted for alle, en perle som gir gode naturopplevelser, 

uansett årstid, uansett vær, uansett……… 

 

Jeg ber om at alle med makt og myndighet i Arendal vil tenke seg godt om før de "gir bort " 

Hoveodden. 

Det gjør meg skremt når politikerne inngår avtaler om noe som angår oss alle, uten først å 

informere om det,  

uten å gi folket en mulighet til å komme med innspill. 

Hva er egentlig demokrati?  Hoveodden tilhører folket, og ikke bare noen få, som ser store 

muligheter for økonomisk gevinst. 

som ønsker «å skape unike naturopplevelser» for eliten. Jeg mener vi har nok av 

skrekkeksempler på hva turistifisering av  

naturområder bringer med seg, av stress for dyreliv og natur. Hoveodden behøver ikke å bli en 

del av en slik drift.  

Det må da være mulig å reversere denne prosessen. 

  

Det er merkelig, men jeg får en følelse av å være på militært område når jeg passerer yurtene. 

Og hva kan en si om skiltet 

med teksten « Vær stille, noen sover» som ble satt opp på stien ved yurtene? Når aktørene, 

som sitter klare til å «utvikle»  

Hoveodden videre, har fått godkjennelse fra myndighetene , hva skjer da?  

Jeg er redd for at vi gradvis blir stengt ute fra området som en gang ble kjøpt av kommunen til 

rekreasjon for folket. 

 

Et friluftsområde skal være en plass hvor folk kan være i naturelementene, kjenne på 

stillheten, høre vinden som suser i trærne,  

og oppleve det brølende havet når det stormer, å se ekornene pile opp og ned trestammene, å 

se de krokete svingete trærne  

som står ytterst mot havet - formet av vær og vind - som gir beskyttelse for livet  innafor.  

Naturen vet hva som skal til dersom vi mennesker ikke blander oss for mye. 

Det er  historiske elementer på Hove som bør beskyttes, blant annet gravhaugene fra 

bronsealder og tyskernes innstalasjoner fra andre verdenskrig. 

Varsomhet og omtanke for dyre- og fugleliv er viktig, spesielt når vi ferdes inne på dyrenes 

habitater, vi ønsker ikke å sette spor,  

men heller verne om artsmangfoldet.Her er bl a hekkeområde for sjøfugler, her er gyteområde 

for sjøørret……….. 

 

For en fantastisk dugnad Hoves venner gjør, med blant annet vedlikehold av stiene og 

området ellers, med nybygget gapahuk, grill/bålplass, benker…… 

Så kjære politikere og planleggere i kommunen - tilbakefør Hoveodden til den naturparken 

den er ment å være.  



Reverser den prosessen dere har startet, det er aldri for sent å snu! 

Dette er mitt nyttårsønske! 

 



From: Anthony Clay <famclay@yahoo.no> 
Sent: 31. desember 2021 13:37 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 

 

En bønn fra meg: Bevar Hoveodden slik den er. 

Vakrere naturopplevelse finnes ikke. 

Ved hvert besøk der sier vi til hverandre: «Så heldige vi er som får oppleve dette!» 

Måtte våre etterkommere ogå få oppleve ro i sjelen, få suge inn luft med smak av skog og 

hav, kjenne på naturkreftene, vinden som rusker i håret,  

sitte på et solvarmt svaberg, regn som pisker i ansktet.  

Vi trenger ingen kunstige installasjoner. På Hove får man det som begynner å bli mangelvare 

i samfunnet vårt. 

Ikke ta viktige verdier fra oss! Vær så snill! 

 

Vennlig hiilsen Nina Astrup Clay 

Helleren 177, 4810 Eydehavn 

 

Sendt fra Yahoo Mail på Android 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fgo.onelink.me%2f107872968%3fpid%3dInProduct%26c%3dGlobal_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers%26af_wl%3dym%26af_sub1%3dInternal%26af_sub2%3dGlobal_YGrowth%26af_sub3%3dEmailSignature&c=E,1,xdEg0y3Ye4aJrsbVmMUn_zMJGeiFBNyKXmPQ7sdJE1EI_ckese_3UE-VLl2L7RpJEj2UMWsMoigS1woLvKRwxCVdMiHcnQkisHG29s0udujE&typo=1


Olaf Nordbø Bakke     Arendal 31. desember 2021  

Vesterveien 142           

4817 His 

 

DEL AV HOVEODDEN / FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN – 

MERKNADER 

 

OPPSUMMERING           

Med bakgrunn i nedenfor angitte problemer knyttet til planforslaget, anbefaler 

jeg at bystyret avviser planen og vurderer muligheten for omgjøring til LNF-

område eller at Hoveodden legges inn som en del av Raet nasjonalpark.  

Stor politisk tvil i enkelte partier kan om nødvendig løses ved å legge saken ut 

til folkeavstemning med spørsmål om området 1) Bør utnyttes kommersielt eller  

2) Området bevares som LNF-område  

 

OM HØRINGSFORSLAGET        
I denne høringsuttalelsen vil jeg bare ta for meg innholdet i planen slik den er 

lagt frem og ikke diskutere alle andre sider av saken som ellers har vært mye 

debattert. Jeg ligger til grunn at en utbygger/kommersiell driver av området vil 

utnytte det planen tillater så langt som mulig dersom det forretningsmessig er 

interessant. 

Planforslaget i hovedtrekk       

Foreliggende forslag til plan bærer preg av at intiativtaker (bystyret) ikke har 

hatt klart for seg hva en skulle bruke Hoveodden til og at forslagene til bruk 

dessuten var sterkt omdiskuterte og uklare både politisk og i allmenheten.   

Planforslaget gir en uvanlig og beklagelig dårlig mulighet for å danne seg et 

klart bilde av hva planen egentlig åpner for: 125 boenheter, anslagsvis a 40 m2. 

Dette innebærer 5000 kvm boareal, svarende til et tenkt boligfelt m/ f.eks. 20 

romslige eneboliger. I praksis åpnes det for en omfattende hytteby i området.  

En offentlig utstilt modell av planen gir visuelt et bra bilde av dette. Påstander 

om feil i denne planen er ikke konkretisert og kommunens egne forsøk på å gi 

en 3-D modell av planen har vært til liten hjelp. 

Forslaget, slik det foreligger i tekstutgave er både uoversiktlig og forvirrende. 

Det er derfor lite egnet som grunnlag for høring hos allmenheten.  Manglende 

klare illustrasjoner bidrar til dette. 

Høydebegrensning er ikke angitt. «Stolpetelt» er i den sammenheng egnet til 

særlig bekymring. 

Slik saken har utviklet seg burde planforslaget redegjort langt grundigere for  

et sentralt forhold: Faktisk tidligere og nåværende bruk. 



Hoveodden er i dag uten tvil det viktigste utfartsområdet for befolkningen i 

Arendal, med helårsbruk for ulike fritidsaktiviteter for flere hundre personer på 

vanlige hverdager om vinteren og flere tusen daglig om sommeren. Dette er  

en vesentlig mulighet for helse og trivsel for en stor del av befolkningen.  

Dette må veies mot          

 1) en samfunnsøkonomisk gevinst (for kommunen) av virksomheten, 

 2) en bedriftsøkonomisk fordel for en kommersiell driver av området  

 3) gode opplevelser for tilreisende turister.  

Punkt 1 må antas å være av marginal betydning og kunne oppnås også   

med annen bruk. Punkt 2 er irrelevant for kommunens befolkning.     

Punkt 3 på lengere sikt (25 år?) er det grunn til å anta, særlig i    

et klimaperspektiv, at dette ikke er en ønskelig utvikling.  

Samtidig vil kommunens befolkning langt på vei vil bli avskåret fra nåværende 

muligheter for utfoldelse. Klare negative virkninger både på land og i sjøen for 

flora (trær) og fauna (særlig fugl) må også nevnes.  

Begrepsbruk i planen             

Planen er ganske uklar mht. hva den faktisk vil gi tillatelse til. Det brukes 

betegnelser som ikke finnes i vanlig norsk og som derfor er uklare mht. 

betydning. Når dette gjelder sentrale tiltak, er det ikke tillatelig.    

Jeg forstår for så vidt meningen, men retorikk og uklare begreper bør   

ikke gis plass i en reguleringsplan, aller minst når den er kommunal: 

  – Naturcamp – hva innebærer dette egentlig?    

  – Demontérbare (flyttbare?) «mikrohytter»     

  – «Mobile» hytter (med vei, vann og kloakk)    

  – «Permanente telt-konstruksjoner»     

  – Stolpetelt – hva er det? Hvor høye? 

Volum – antall gjester + biler        

Planen gir anledning til etablering av 125 boenheter + 85 telt. Dette ventes – 

ved full kapasitetsutnyttelse (i høysesongen) å kunne gi inntil 629 overnattings-

gjester. Antakelser fra (usikkert hvem det er) fremtidige drivere om at gjestene 

skal komme til stedet ved ferge, sykkel eller annen miljøvennlig transport er 

neppe realistiske.  

Folk som kommer med telt og bagasje kommer ikke til fots til stedet, men med 

egen bil. Kapasiteten for parkering for campinggjester vil da dels blokkere full-

stendig for allmenhetens adgang til Hoveodden og til tider uten tvil føre til det 

rene trafikale kaos i høysesongen.  

Infrastruktur           

Det er forutsatt strøm, vann og avløp til hyttene. Dette vil måtte medføre 

omfattende ledningsnett som uten tvil vil være til alvorlig skade for skogen i 

området. Betydningen av denne som le-belte/verneskog vil komme i fare og  

gi risiko for store stormskader mot øst i Hoveskogen innenfor. 



Generell miljøbelastning             

Bruken planforslaget åpner for, vil overbelaste naturen (flora og fauna) i plan-

området med infrastruktur, installasjoner og trafikk som er en konsekvens.  

 

OM ARENDAL  – og lær av historien      
Arendal kommune er leveområdet for 40 tusen – om noen år kanskje 50 tusen 

mennesker. Kommunen er et rimelig praktisk og trivelig bo- og arbeidsområde.   

Arendal har også et betydelig jordbruks- og skogbruksareal som gir mulighet  

for produksjon av mat og andre naturprodukter – og for naturopplevelser og  

for fysisk utfoldelse med stor betydning for folkehelsen. 

Like viktig som områdene på fastlandet – historisk og fortsatt i dag – er 

skjærgården og havet. Dette er markert gjennom de siste årene ved 

opprettelsen av Raet nasjonalpark. 

Styring av utviklingen av kommunen når det gjelder disponering av arealene 

for bosetning, næringsliv, offentlige tjenester og sport og friluftsliv, er en stor 

utfordring. I avveiningene som må gjøres er mange hensyn viktige. Prosessene 

er styrt av vårt demokratiske styresett, der folkeviljen er det som gir legitimitet.   

Konkrete økonomiske forhold skal tillegges vekt. Like vesentlig er evigvarende 

naturkvaliteter og hensynet til estetiske, immaterielle verdier.  

Historien siste 75 år          Arendal sto over for slike valg i 1950-60 årene, 

da sterke røster talte for rask modernisering og effektivisering av byens sentrum 

som et sted for arbeid og næring. Mye var nødvendig og riktig og ble gjort, som 

igjenfylling av Kittelsbukt med ny adkomst til byen – Vesterveien – og etablering 

av brukbare forhold for offentlig kommunikasjon – busser og drosjer til sentrum. 

Da Tyholmen skulle raseres – «moderniseres» – gikk det for langt for folk.  

Christian Poppe med Tyholmens venner ble en effektiv motstemme som vant 

frem med tanker om bevaring. Ingen er vel i dag i tvil om at dette var det rette. 

Spørsmålet om Hove fremstår som en klar parlell. 

Utviklingen av planene for utbygging i Barbu for 10 år siden var en lignende sak 

som også førte til lokale politiske rystelser. Resultatet ble dessverre ikke som 

på Tyholmen.  

Nå står vi overfor plan for bruk av Hoveodden.  

Det sentrale spørsmålet er om vi ønsker 1) kommersiell utnyttelse eller   

2) naturvern og folkehelse? Jeg mener det siste er rette, altså som et   

LNF-område. Muligens bør planområdet innlemmes i nasjonalparken.  

 

Olaf Bakke           
Olaf Nordbø Bakke 



Høringsuttalelse til reguleringsplan Del av Hoveodden. 

I bestemmelsene til planen er det beskrevet at «Formålet med planen er å tilrettelegge området for 

en campingvirksomhet hvor det kun er tillatt med nærmere angitte campinginnretninger. Alle 

installasjoner skal kunne fjernes uten varige spor. Naturen og kulturlandskapet på Hove skal 

ivaretas». Slik planen er fremlagt til offentlig ettersyn sitter jeg igjen med et inntrykk av at det kun er 

tilrettelegging for campingvirksomheten som er ivaretatt. Installasjonene og foreslått infrastruktur 

kan neppe fjernes uten varige spor. Med den foreslåtte utbyggingen med faste installasjoner, 

teltplasser og planlagt økt bruk av naturområdene, er ikke naturen og kulturlandskapet ivaretatt for 

fremtiden. 

Utbyggingen av campingområdet er svært omfattende. Reguleringsplanen er delt i flere soner med 

forskjellig utnyttelse. I sone A er det beskrevet demonterbare mikrohytter inntil 40 m2 for utleie, 

permanente telt for utleie og midlertidige telt. Hyttene er i realiteten mer enn dobbelt så store som 

dagens hytter. Størrelsen kan sammenlignes med en stor dobbelgarasje. Et slikt bygg krever 

fundamentering. De er beskrevet å være demonterbare. Men når er de planlagt å demontere? Blir 

det først når leieavtalen med driftsselskapet løper ut? Videre er hyttene i sone B beskrevet som 

kompakte enheter med fast struktur inntil 20 m2, f.eks. Shepard hut eller andre strukturer med 

mindre fotavtrykk som enkelt kan flyttes og har begrenset avtrykk, hengende telt, telt på påler, 

permanente telt for utleie og midlertidige telt. Flere av disse installasjonene krever fundamenter i 

grunnen. Innenfor begge områdene tillates det etablert vann- og avløp. En utbygging som beskrevet 

vil kreve graving i grunnen. Det er vanskelig å se at naturen og kulturlandskapet på noen måte blir 

ivaretatt med etablering av hytter og beskrevet infrastruktur. 

Sårbarhetsanalysen 

Det er utarbeidet en verdi- og sårbarhetsanalyse for Hoveodden. Analysen er laget for fagområdene: 

geologi, landskap, naturmangfold, friluftsliv og kulturmiljø og kulturminner. I rapporten analyseres en 

større del av Hoveodden enn det som er tatt inn i reguleringsplanen. Rapporten beskriver 

Hoveodden som en del av raet, der campingområdet er en del av det geologiske området, registrert 

som Geosted, det er steder som i stor grad viser frem vår geologiske arv. Hele planområdet, samt 

området rundt står til svært høy verdi på aktuelle parametere for geologi. Det er helheten i området, 

med samspillet mellom geologiske forhold, vegetasjon og kulturhistorie som gjør området i særlig 

grad verdifullt (NGU).  

I sårbarhetsanalysen beskrives et større areal av campingområdet som et område med løsmateriale 

og fossile sanddyner av stor sårbarhet. Men påvirket av campingdriften. Campingområdet er 

karakterisert av åpen skog som gir siktlinje på tvers av hele odden gjennom trærne. Den åpne skogen 

består hovedsakelig av furutrær med innslag av løvtrær. Området består av gress og stedvis asfalt og 

grus. Underlaget bærer preg av intensiv bruk. De registreringene som er gjort av naturmangfold er i 

vesentlig grad knyttet opp mot strand- og sjøområdene. 

Hoveodden er kartlagt som et svært viktig friluftsområde av Arendal kommune, og er registrert på 

naturbasen. Friluftslivsområdet på Hoveodden har kvaliteter innenfor registreringskategoriene 

turområder, utfartsområder, nærturterreng og strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. 

Verdisetting baseres på bruksfrekvens, betydning og kvaliteter, og dette gir området 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.  

Området som er under regulering har potensialer for ikke-synlige kulturminner. Dette er strukturer i 

undergrunnen som skriver seg fra andre aktiviteter fra forhistorisk tid, og som er tilknyttet fast eller 



midlertidig bosetting samt aktiviteter tilknyttet gravlegging av de døde. Dette gjelder spesielt 

campingområdet som i hovedsak ble tørt land for omkring 2000 år siden. Under registreringen ble 

det funnet en mulig gravrøys i planområdet, inne på campingplassen. Området er karakterisert med 

middels sårbarhet. 

Min vurdering er at sårbarhetsanalysen konkluderer med at en vesentlig del av det regulerte 

området har høy sårbarhet og at sikten tvers gjennom området fra havet til Hovekilen er viktig å 

ivareta for naturopplevelsen. Denne «sikten» er, slik jeg opplever den, ikke bare en smal korridor 

midt over området, men oppleves gjennom hele området med slanke, flotte furutrær. 

Konsekvensutredningen 

Temaene som konsekvensutredes er landskap, naturmangfold og geologi, friluftsliv samt kultminner 

og kulturmiljø. Konsekvensutredningen beskriver tre alternativer som skal vurderes opp mot et valgt 

0-alternativ, slik Hove camping var frem til våren 2019. Området fremsto som svært privatisert med 

campingvogner, bobiler, spikertelt, plattinger, gjerder og beplantninger. Det var et virvar av el-kabler 

og vannledninger, opparbeidede veier og ikke opparbeidede veier. I tillegg et antall rivningsmodne 

campinghytter. Et dårlig valgt alternativ som sammenlikningsgrunnlag for å vurdere området opp 

mot opprinnelig natur og miljø og den omkringliggende nasjonalparken. 

De tre alternativene som konsekvensutredes er:  

• 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. 

Samlet vurdering av konsekvens for alle alternativ og alle tema med referanse til Alt. 0 viser da at 

alternativ med full camping har noe negativ konsekvens, alternativ camping light har positiv 

konsekvens, mens alternativ tilbakeføring til natur har stor positiv konsekvens for området.  

I konsekvensutredningen begrunnes rangeringen med at 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 Hovekilen innaskjærs og Skagerrak 

utaskjærs, 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. 

Det fremlagte reguleringsplanforslaget oppfatter jeg som en blanding mellom alternativ 1a og 1b. Jeg 

kan ikke se at reguleringsplanen i særlig grad ivaretar verdiene fra sårbarhetsanalysen. Som et svakt 

moment for å ivareta noe naturopplevelse er det lagt inn en smal korridor med sikt mellom 

Skagerrak og Hovekilen. En annen konsekvens som det bør legges vekt på, er at alternativene med 

camping har i seg utleie av campingen til et selskap som ønsker å øke aktivitetene på Hoveodden 

med sjørettede virksomheter. Slik aktivitet vil i stor grad øke presset på de områdene som 

sårbarhetsanalysen og konsekvensutredningen peker på har høy sårbarhet.  Reguleringsplanforslaget 

går dermed i retning av å ha en negativ konsekvens for området og Hoveodden. 

Ut fra konsekvensutredningen bør da Alternativ 2 – Tilbakeføring til natur, LNF-formål med natur- 

og friområde som underformål velges. 



 

FNs tiår for restaurering 

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å gi et 
løft for arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe 
klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet. 

FNs bærekraftmål 15 handler om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas 
økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå dette målet, må også Norge øke innsatsen for å 
restaurere skadede økosystemer og forhindre ødeleggelse av natur. 

Jeg har ikke inngående kunnskap om den etablerte infrastrukturen i campingområdet. Men ut fra 

min vurdering later det til at den infrastrukturen som er bygget ut på området er av relativt "lett 

karakter". Arealet er ikke endevendt med mye graving. Veiene som er asfaltert eller gruslagt, er i stor 

grad anlagt på eksisterende terreng. Kabler og rør ligger for en stor del oppe på bakken. Hyttene er 

lett plassert i terrenget, i likhet med campingvognene og installasjonene til disse. Kafeen med 

toalettfasiliteter er av mer permanent karakter. I tillegg er det lagt vann- og avløpsanlegg i veien 

langs Hovekilen frem til kafebygget og en eldre avløpsledning mot rullesteinsstranden. Ut over dette 

synes det ikke å være gjort store terrengmessige inngrep i området.  

Høsten 2018 ble Hjerkinn skytefelt formeldt innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark etter 

et omfattende restaureringsarbeid. Nasjonalparken økte med over 130 kvadratkilometer. I tillegg 

kom et nytt landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer. Skytefeltet og gruveindustriområdet var 

da restaurert, satt tilbake til naturen. Arealet til campingplassen på Hoveodden er lite sammenliknet 

med skytefeltet på Hjerkinn. Men det er stort, sett i forhold til det øvrige arealet på ytre del av 

Hoveodden. Det bør være mulig å restaurere arealet som campingplassen i dag disponerer. Det 

meste av infrastrukturen kan enkelt fjernes uten at det oppstår nye sår i terrenget som er vanskelige 

å utbedre. Landskapet kan settes tilbake slik det var før campingdriften startet opp. Arealet kan 

utvikles som et friluftsområde/landskapsvernområde, eventuelt bli en del av nasjonalparken. Dagens 

campingområde vil kunne bli et flott tilleggsareal til kommunens mest benyttede friluftsområde, et 

område som vil få enda større besøk fremover. 

Behovet for campingdrift og annen kommersiell virksomhet på Hoveodden er etter mitt skjønn av 

underordnet betydning for opplevelser i nasjonalparken. Hyttebygging med hotelldrift og private 

hytter i området vil være et forstyrrende element i de naturskjønne områdene. Det er naturen som vi 

må ta vare på for å oppleves, ikke forbrukes gjennom kommersiell drift. 

Området der campingen er etablert er en del av raet og området bør derfor ivaretas som et 

naturområde for fremtiden uten kommersiell campingdrift. Campingdriften som har vært drevet 

frem til nå, er i prinsippet er nedlagt. Kommunen har nå en god anledning til å ta tilbake område og 

oppruste/restaurere det til naturområde. Hoveodden vil dermed kunne fremstå mer helhetlig som 

en del av raet. 

I denne saken kan kommunen enkelt bidra til å oppfylle FNs målsetting om restaurering av natur 

og økosystemer, ved at kommunen prioriterer naturen og nedprioriterer næringsinteresser i et 

sårbart og mye besøkt naturområde på Hoveodden. 

Arendal 31. desember 2021 

Ole Andreas Hopstock 



Innspill til reguleringsplan «Del av Hoveodden» ref. 09062019-11

Reguleringsplan 09062019-11 for Haveodden må forkastes;

Den strider mot naturvern

Den strider mot tinglyste rettigheter og betingelser

Den strider mot det sosiale fellesskap

Den strider mot rettferdighetssans

Den strider mot den sørlandske fellesskapstanken

, og veldig ille;

*Godkjenner den hemmelighold og unndragelse av avtaler og utlysninger som skulle vært

offentliggjort.

Vi forventer at kommunalt ansatte og tillitsvalgte politikere går i seg selv, skrinlegger planen

og regulerer området til LNF, landskap-, natur- og friluftsområde jfr. plan- og bygningslovens

5 11-7 nr. 5.

Dette må gjøres slik at vi igjen kan stole på og smile til hverandre når vi møtes på

Hoveodden, et område som enda en gang trenger beskyttelse og som for all fremtid må

være et verna naturområde.



From: Ragnhild Høst <ragnahildr@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 21:27 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Vedrørende høringssvar hovedodden 
 
Categories: MMP 
 

Flere meninger vil allerede bli nevnt. Henviser til Friluftsloven. 

 

Personlig kommentar: Vær så snill, ikke endre på det som allerede er en fantastisk kilde til 

utendørsaktivitet. 

 

Mvh Ragnhild Høst 



From: Reidar Grøsle <reidar.grosle@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 11:22 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Merknad reg. plan Del av Hoveodden. 
 
Categories: EOR 
 

Hoveodden må reguleres til NLF for å sikre at alle både i dag og i fremtiden kan nyte dette 

flåtte og unike naturområde. Dere som politikere har nå en historisk mulighet til å fatte et 

vedtak som  etttertiden vil takke dere for. Både i dag og i fremtiden vil Arendal kommune 

aldri kunne fremskaffe et så fint natur -og friluftsområde mot sjøen med slik god 

tilgjengelighet for alle. Hele næringslivet vil både dirkte og indirekt også dra nytte av det, og 

det vil være en viktig faktor i fremtidig rekruttering av kompetanse til regionen.  Med hilsen 

Reidar Grøsle  



From: rune@fensli.no 
Sent: 31. desember 2021 18:25 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Hoveodden - reguleringsplan forslag - innsigelse 
 
Categories: AH 
 
Jeg vil med dette som innbygger i Arendal komme med innsigelser til det foreliggende forslag til 
reguleringsplan for Hoveodden. 

1. For høy utnyttelse og bygging av hytter og overnatting/glamping – det vil medføre for 
storslitasje i et sårbart miljøområde. Det savnes en konsekvensutredning som vurderer 
besøkshyppighet og slitasje spesielt fordi det foreliggende forslag er økt i omfang under 
planprosessen uten at dette er faglig vurdert. 

2. Verneskogen må bevares og ikke hugges ned som følge av graving for vann og avløp. Det er 
ikke konsekvensutredet hvordan planlagt graving kan skje uten å ødelegge rotsystem samt 
at følgekonsekvenser av enkeltstående bevarte trær må vurderes, det synes å være stor fare 
for trefall pga sterk vind og endring i vindforhold/turbulens når deler av verneskogen felles. 

3. Parkering er foreslått i Raet nasjonalpark – det kan ikke tillates naturinngrep i 
nasjonalparken, og nødvendig antall parkeringsplasser må forefinnes innenfor 
reguleringsplanens område. 

4. Det må være tilstrekkelig antall parkeringsplasser for besøkende/turvandrere – disse 
plassene kan ikke belegges av overnattingsgjester til canvas. 

5. Reguleringsplanen må sette svært strenge begrensninger for utnyttelsen av området slik at 
det ikke oppstår gråsoner som muliggjør en senere utvidelse av overnatting og fornøyelses 
tilbud. 

6. Det må sterkt begrenses bruken av vannleker og sjø-aktiviteter – det savnes en 
konsekvensutredning som kan avklare hva området tåler av aktivitet, det er ikke bare 
sårbare ålegressområder, men også alt av marint liv samt sjøfugler som blir berørt av 
aktivitet på og under vannet. 

7. Det må ikke skiltes mer i området for å tilrettelegge for fornøyelsestilbud og 
oppdagelser/aktiviteter.  

8. Det må tilrettelegges for toalettforhold for turfolk som ferdes i området samt at det må 
være lett tilgjengelige avfallsplasser. 

9. Det må sterkt begrenses muligheter for bålbrenning i området, og da kun på tilrettelagte 
grillplasser. 

10. Det må vurderes om servitutter som lå til grunn for kommunens overtagelse av området må 
fornyes/fastsettes på nytt for å sikre allmenhetens tilgang til et fredet naturområde som på 
en bærekraftig måte bevarer området for fremtidige generasjoner. 

 
Med vennlig hilsen 
 
Rune Fensli 
Gabriel Scottsvei 29 
4818 Færvik 
telf: 91305222 
---------------------------------- 

 



From: simhav@online.no 
Sent: 31. desember 2021 20:52 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Ønsker et LNF område for Hoveodden. 
 
Categories: MMP 
 
 
 
Vi protesterer mot de nye foreslåtte planene for Hove. 
Hove bør fortsatt være et sted for allmenhetens felles bruk og interesser. 
Planen vil også være i strid med de vilkår kommunen i sin tid fikk Hove på fra Staten. 
«Hove for oss alle»,uten at de økonomiske interesser skal råde. 
Med hilsen 
Sim Havig og Sidsel Huvestad 
 
Sendt fra min iPad 



From: Thomas Wisløff <thomaswisloff@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 22:27 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Fwd: Delivery Status Notification (Failure) 
 
Categories: EOR 
 
 
 
---------- Videresendt e-post --------- 
Fra: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 
Dato: fre. 31. des. 2021 kl. 22:26 
Emne: Delivery Status Notification (Failure) 
Til: <thomaswisloff@gmail.com> 
 

 

Fant ikke adressen  

Meldingen ble ikke levert til postmottak@arendal.kommune fordi domenet 
arendal.kommune ikke ble funnet. Sjekk om det finnes skrivefeil eller unødvendige 
mellomrom, og prøv på nytt.  

 

 

Svaret var: 

DNS Error: 32752767 DNS type 'mx' lookup of arendal.kommune responded with 

code NXDOMAIN Domain name not found: arendal.kommune  

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: "Thomas Wisløff" <thomaswisloff@gmail.com> 
To: postmottak@arendal.kommune 

mailto:mailer-daemon@googlemail.com
mailto:thomaswisloff@gmail.com
mailto:thomaswisloff@gmail.com


Cc:  
Bcc:  
Date: Fri, 31 Dec 2021 22:26:35 +0100 
Subject: Merknad planer Hoveodden 

Undertegnede er ved sine fulle fem, og ønsker som borger i 
Arendal at Hoveodden bevares som friluftsområde for folk flest, 
uten kloakkgravekrevende hytter og rare telt som står 
permanent, uten kommersielle utleieinstitusjoner/boder, uten 
frekke grundere med skjulte agendaer; kort sagt uten Canvas 
hvis mulig. Med vennlig hilsen Thomas Wisløff 
 
Sendt fra min iPhone  



From: Thorbjørn Mørland <langbryggen@langbryggen.no> 
Sent: 31. desember 2021 14:58 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: [Mulig søppelpost] Regulering Hove, rett til høringsuttalelse 
 
Categories: EOR 
 
Ufattelig at bystyret i Arendal tilrettelegger for omfattende kommersiell bruk av Hoveodden. 
Mener regulering til LNF-område er mer i takt med historien og et moderat bruk fremover i tid. 
 
Vennlig hilsen 
Thorbjørn Mørland 
 
 



From: Tonje E. Andersen <tea111@hotmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 23:18 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Fw: Merknader til planforslaget, Hoveodden 
 
Categories: EOR 
 

Mine merknader til planforslaget, Hoveodden.  
 
Mvh Tonje E Andersen 

 
From: Tonje E. Andersen <tea111@hotmail.com> 
Sent: Friday, December 31, 2021 11:15 PM 
To: Tonje E. Andersen <tea111@hotmail.com> 
Subject: Merknader til planforslaget, Hoveodden  

  

NEI til planforslaget: 

Hoveodden er et unikt område, som  kommunens største rekreasjonsområde ved sjøen. I et 
folkehelseperspektiv er det uvurderlig. En utbygging på Hoveodden vil fortrenge 
kommunens innbyggere.  Slagordet "Hove for alle" er i beste fall en illusjon, men i realiteten 
en løgn. Det er faktisk ikke plass til alle; almenheten og en stor, kommersiell hyttelandsby. 
Da må man proritere kommunens innbyggere, og ivareta friluftsinteressene  for almenheten, 
som også servitutten pålegger. 
 
Å kunne oppleve sol, sjø og svaberg/strand, akkurat som naturen er - det er en skatt! Å gi 
vekk denne til kommersielle aktører, det er helt uforståelig.  Å være fremtidsrettet er å 
verne om slike plasser; ellers får man det aldri tilbake. Camping og hotell kan man bygge 
hvor som helst. 
 
Se mot Europa; befolkningen er fortvila over at deres områder går til turisme og fortrenger 
lokalbefolkningen. 
 
210 overnattingsenheter sier planen. Altså minimum 210 biler.  Joda, alle er velkommen, 
men vips, så blir parkeringsplassene borte for oss innbyggere.   
Stranda må aldri leies bort. 
 
Jeg leser at mange priser Hove som det ser ut anno sommeren 2021. Også blant pro-Canvas. 
Nettopp! - det er jo nå det er fint!  
 
Tilgjengelighet: 
Noe av det helt, helt spesielle med Hove har vært at denne pletten er så tilgjengelig for 
almenheten, pga parkeringsmuligheter.  
Tromøya har mange små strender og badeplasser, men mangler parkering. Det bygges mer 
og mer i 100-metersbeltet. Store hyttefelt.  
 
Jeg mener at planen som er lagt frem kommer til å fortrenge kommunens innbyggere og 
andre dagsbesøkende.  



Ved å ivareta Hove som et naturområde vil vi komme nærmere et Hove for alle. 
 



From: Tordis Landvik <tordislandvik@gmail.com> 
Sent: 31. desember 2021 17:42 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Del av Hoveodden 
 
Categories: AH 
 
Underteikna ynskjer ikkje komersiell verksemd på området. Attendeføring til naturområde anbefalast 
på det sterkaste.  
Med helsing 
Tordis Landvik 
Fløyveien 6A i Arendal 
 
Sendt fra min iPhone 



From: ot-kitte@online.no 
Sent: 31. desember 2021 11:24 
To: postmottak@arendal.kommune 
Subject: Del av Hoveodden, reguleringsplan - innsigelse. 
 
Categories: EOR 
 
Som mangeårig bruker av turområde på Hove, er det med stor undring og skuffelse det som muligens 
er i ferd med å skje.  
At overivrige politikere er villige til å kaste over bord det helt unike tur og rekreasjonsområde er ikke 
til å tro. Hvorfor har  
De latt seg manupulere ? Finner ikke noe godt svar.  
Det har vært skrevet mange gode innlegg, så jeg skal ikke utdype det noe mer. 
 
Det er ingen skam å sette ned foten, la det bli et LNF område til stor glede for distriktets befolkning i 
dag og la fremtidens  
Generasjoner også få oppleve den freden og roen, mystikk og historie som vi har så mye glede av. 
 
Statsforvalterens slakting av planen, ref. oppslag i Agderposten 31.12.21, sier vel det meste! 
En utbygging vil fortrenge lokalbefollningen. Noen vil i tilfelle tjene masse penger, men det blir ikke 
Arendal kommune eller HDU. 
 
Håper på en lykkelig løsning 
 
Tore Kittelen 
  
 



From: Trond Denstad <denstad@msn.com> 
Sent: 31. desember 2021 12:29 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Re: Del av Hoveodden - høringsvar  til reguleringsplanen 
 
Categories: EOR 
 

 
 
Jeg har følgende kommentarer til reguleringsplanen: 
 
For best mulig å sikre at området blir tilgjengelig for allmenheten, bør Hoveodden reguleres til et LNF-
område eller inngå i Raet nasjonpark. Dermed vil kommunen / Staten kan ha styring med området og 
man unngår at kommersielle interesser tar over.  
 
 
Mvh 
Trond Denstad 
Tromøy 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/15686-12 
Saksbehandler Frode Amundsen 

  

Utvalg Møtedato 
Fylkesutvalget 21.12.2021 

 
   

Arendal kommune - uttalelse til planforslag for del av Hoveodden 
 
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 
 

1. Fylkesutvalget mener det er positivt at det er utarbeidet forslag til reguleringsplan 
for del av Hoveodden som tar stilling til fremtidig bruk og vern av området.  

2. Fylkesutvalget mener planforslaget er i konflikt med allmennhetens friluftsinteresser 
og fremmer innsigelser til planforslaget. En campingplass med 
overnattingskapasitet til flere hundre gjester må håndtere eget parkeringsbehov, og 
ikke belaste tilgrensende allmenne friluftslivsparkering.  

3. Fylkesutvalget mener innsigelsen kan løses ved at kommunen redegjør for og sikrer 
en tilfredsstillende parkeringsløsning som ikke i vesentlig grad belaster den 
allmenne friluftslivsparkeringen. 

4. Fylkesutvalget anbefaler at det settes en begrensing på antall overnattingsenheter 
inkludert telt, for å redusere belastning for kulturminner og friluftsliv i nærområdet. 

5. Fylkesutvalget anbefaler at opplevelsesverdien av landskapsrommet og grønt-
korridor tillegges større vekt i planforslaget. 

6. Fylkesutvalget ber kommunen justere plankart og bestemmelser slik at disse blir 
entydige. 

7. Fylkesutvalget ber kommunen nyttiggjøre seg av øvrige innspill i saken. 
 
 
Vedlegg 
Plankart_datert 22.09.21_rev.11.10.21.pdf 
Bestemmelser 20.09.21 revidert 11.10.21.pdf 
Planbeskrivelse 20.09.21 revidert 11.10.21.pdf 
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Sammendrag 
 
Arendal kommune har sendt forslag til reguleringsplan for del av Hoveodden til offentlig 
ettersyn. Fylkeskommunedirektøren mener planforslaget er i konflikt med allmennhetens 
friluftsinteresser og anbefaler at det fremmes innsigelser til planforslaget. 
 
Planforslaget hjemler en videre utvikling av campingdriften på Hoveodden, med 125 
overnattingsenheter pluss telt. Kommunen anslår at planforslaget gir mulighet for en 
overnattingskapasitet på 629 personer. Planforslaget tilrettelegger ikke for at campingen 
skal ha parkering innenfor eget område. Tilgrensende campingplassen er det en offentlig 
friluftlivsparkering med kapasitet til 100 biler. Hele parkeringsplassens kapasitet kan gå 
med til campingplassen når det er høyt belegg der. Fylkeskommunedirektøren mener 
planforslaget er i konflikt med allmennhetens friluftsinteresser og anbefaler at det fremmes 
innsigelser til planforslaget.  
 
En campingplass med overnattingskapasitet til flere hundre gjester må håndtere eget 
parkeringsbehov, og ikke belaste tilgrensende allmenne friluftslivsparkering. 
Fylkeskommunedirektøren mener innsigelsen kan løses ved at kommunen redegjør for og 
sikrer en tilfredsstillende parkeringsløsning som ikke i vesentlig grad belaster den 
allmenne friluftslivsparkeringen.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener videre at planforslaget bør justeres for i større grad å 
hensynta friluftslivs- og kulturminneinteresser i området, og at planforslaget bør 
bearbeides for å sikre planteknisk kvalitet. 
 
Saksopplysninger 
 
Arendal kommune har 13.10.21 sendt forslag til reguleringsplan for del av Hoveodden til 
offentlig ettersyn. Planområdet omfatter et areal på ca. 73 dekar, og ligger på Hoveodden 
omsluttet av Raet nasjonalpark. Planforslaget hjemler en videre utvikling av campingdriften 
på Hoveodden. Planområdet omfatter de delene av Hoveodden som ikke inngår i Raet 
nasjonalpark. Camping er i samsvar med formålet i kommuneplanens arealdel. Saken er 
omdiskutert i Arendal og gjenstand for mye mediaoppmerksomhet.  
 

    
Figur 1: Planomriss og plankart i flyfoto. Kilde: Arendalskart.no 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge området for en campingvirksomhet hvor det kun er 
tillatt med nærmere angitte campinginnretninger. Alle installasjoner skal kunne fjernes uten 
varige spor. Naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas. Totalt antall 
overnattingsenheter på området skal ikke overstige 125, i dette antallet telles ikke 
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medbrakte telt. Dette gjelder hele året. Innenfor sonene A-C tillates det kun de konsept for 
overnatting som er listet spesifikt:  

 Sone A: Demonterbare mikrohytter inntil 40 m2 for utleie, permanente telt for utleie, 
midlertidige telt.  

 Sone B: Kompakte enheter med fast struktur inntil 20 m2, hengende telt, telt på 
påler, permanente telt for utleie, midlertidige telt.  

 Sone C: Midlertidige telt 

 Innenfor bestemmelsesområde # 2, 3 og 4 tillates det oppsett av midlertidige telt.  
 
Med midlertidige telt menes telt som medbringes eller lånes ut på stedet. Teltene benyttes 
i kortere perioder for overnatting før de tas ned. 
 
Alle saksdokumenter, samt videopresentasjon av planforslaget, ligger tilgjengelig på 
kommunens nettside: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-
eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/del-av-
hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter 
 

 
Figur 2: Foreslått plankart for Hoveodden 
 
Parkering:  
I planforslaget legges det opp til at det ikke skal etableres nye parkeringsplasser i området 
(med unntak av handicap-plasser). Det innebærer at gjester ved campingen vil kunne 
benytte eksisterende allmenn friluftslivsparkeringsplass. Denne er i høysesongen allerede 
full. Den allmenne friluftslivsparkeringsplassen har en maksimal kapasitet på omkring 100 
plasser dersom den merkes opp. I planforslaget åpnes for 125 faste overnattingsenheter, 
og i tillegg er det mulighet for medbrakte telt. Dette innebærer at hele parkeringsplassens 
kapasitet vil gå med til campingplassen når det er høyt belegg der.  
 
Kommunen skriver i planbeskrivelsen at dette er svært problematisk ut fra ønske om 
tilrettelegging for allmennheten. Den store parkeringsplassen er opparbeidet med 
offentlige friluftsmidler fra fylkeskommunen. Vilkåret er at parkeringsplassen skal kunne 
benyttes av allmennheten. 
 

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/del-av-hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/del-av-hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/del-av-hoveodden.20235.aspx#sakens-dokumenter
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Overnattingskapasitet: 
Kommunen har etter henvendelse fra fylkeskommunedirektøren foretatt et anslag på 
overnattingskapasitet i planforslaget. Estimatet viser en overnattingskapasitet på 629 
personer. Estimatet viser blant annet eksempel på antall overnattingsenheter i telt-sonene, 
det vil si bestemmelsesområdene og sone C. Kommunens anslag er 85 telt, men det er 
knyttet noe usikkerhet til anslaget. Kommunen har laget et illustrasjonskart, hvor det er 
tegnet inn standard firemannstelt med minst 4 meter mellom teltene. I estimatet på antall 
personer har kommunen laget en tabell for å vise eksempel på kapasitet. Eksempelet viser 
mange hytter som kan ha flere gjester enn de mindre yurtene. I planforslaget er totalt 
antall enheter satt til 125, men det vil være opp til fremtidige drivere hvordan ulike typer 
enheter kan kombineres.  
 

 

 
Figur 3: Tabell og illustrasjon på mulig bruk av campingområde, utarbeidet av Arendal kommune. Det er 
plassert ut 125 enheter i de lilla campingområdene (inkludert 3 gule i det grønne naturområdet), samt 85 telt 
(røde) i lilla campingsområdet og i det grønne naturområdet. 
 
Saken er vært diskutert på regionalt planforum 29.11.2021. Referat fra møtet ligger på 
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/regionalt-planforum/ 
 
 
Vurderinger 
 
Fylkeskommunedirektøren sine vurderinger av saken vil omhandle friluftsliv, kulturminner 
og planfaglig vurderinger. Fylkeskommunedirektøren baserer sine vurderinger av saken på 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/regionalt-planforum/
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oversendt planforslag (plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse med vedlegg) fra 
kommunen, og hva det oversendte planforslaget gir hjemmel til å gjennomføre. 
 
Forslag til reguleringsplan er i tråd med kommuneplanens arealdel hvor campingområdet 
er avsatt til fritids- og turistformål og offentlig parkeringsplass er avsatt til 
parkeringsanlegg. Fylkeskommunedirektøren har ingen spesielle innvendinger mot at det 
tilrettelegges for en videreutvikling av campingplass/reiselivsdestinasjon på området, i tråd 
med overordnet plan. Fylkeskommunedirektøren er positiv til at det er utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for del av Hoveodden som differensierer arealbruken og tar stilling til 
fremtidig bruk og vern av området. 

Faglig vurdering friluftsliv: 
Hoveoddens funksjon for friluftsliv er godt kjent og gjenspeiles i at området er kartlagt som 
et svært viktig friluftslivsområde jf. Miljødirektoratets veileder M98-2013. Området er også 
heftet av en servituttavtale, fra den gang området ble overdratt til kommunen, som 
stadfester at friluftslivsinteressene skal bevares. Områdets betydning for friluftsliv, og 
planforslagets mulige konflikt med dette, er ellers godt dokumentert i plandokumentene.  
 
Deler av planforslaget styrker tilbudet til allmennheten. Økt tilrettelegging og tjenester vil 
utvilsomt oppfattes som positivt av mange. Fylkeskommunedirektøren mener imidlertid 
planforslaget også kan medføre konflikt med allmennhetens friluftslivsinteresser. Primært 
knytter dette seg til den totale belastningen/antall besøkende og de medfølgende 
konsekvensene dette vil ha for parkeringskapasiteten i området. Total belastning er av 
avgjørende betydning for eventuelle konflikter med allmennheten og natur- og 
kulturminneinteresser, både i planområdet og i omkringliggende areal. 
Fylkeskommunedirektøren mener omfanget er en utfordring ved planforslaget.  
 
Fylkeskommunedirektøren vil spesielt trekke frem at planforslaget skaper utfordringer 
knyttet til parkeringskapasitet. Tidlig i planprosessen mente kommunen at eksisterende 
parkeringsplasser skulle forbeholdes allmennheten. I planforslaget legges det imidlertid 
opp til at gjestene til campingen også kan benytte det offentlige parkeringsarealet. For å 
avbøte på dette er det foreslått at den store parkeringsplassen kan utnyttes bedre ved 
asfaltering og oppmerking. Samtidig legges det opp til at en mindre parkeringsplass, med 
ca 30 plasser, kan saneres for å lage lekeplass og rasteplass. Netto parkeringskapasitet 
vil dermed neppe økes.  
 
Videre er det antydet løsninger som skilting av parkeringsregler. 
Fylkeskommunedirektøren vil påpeke at skilting av for eksempel forbud mot nattparkering, 
eller andre former for differensiering, vil hjelpe lite all den tid planforslaget medfører et reelt 
behov for flere parkeringsplasser. Fylkeskommunedirektøren mener det er sannsynlig at 
dette vil kunne resultere i «villparkering» i nasjonalparken, at eventuelle forbud ikke 
overholdes og det vil ved alle tilfeller kunne medføre at allmennhetens tilgang til 
Hoveodden svekkes. Spesielt vil dette gå ut over småbarnsfamilier, bevegelseshemmede 
og andre som trenger parkering nær sitt turmål. Fylkeskommunedirektøren registrerer at 
det er intensjoner om alternative transportløsninger (uten bruk av bil) til campingen, men 
vurderer at det vesentlige er hva det reelt sett åpnes opp for i reguleringsplanen. 
 
Den store parkeringsplassen ble oppgradert i 2017. Aust-Agder fylkeskommune bevilget kr 
400 000 til dette. Tilskuddsordningen det ble bevilget midler fra gjaldt tilretteleggingstiltak 
for allmennheten. Fylkeskommunedirektøren mener det er av avgjørende betydning at 
parkeringsmulighetene for allmennheten ikke svekkes. Prinsipielt sett bør parkeringsbehov 
knyttet til campingdrift løses innenfor campingområdet. Dersom dette ikke er mulig, eller 
ikke ønskelig ut fra andre hensyn, må man finne andre løsninger. 
Fylkeskommunedirektøren mener det er en svakhet at parkering og parkeringskapasitet, 
som er en tydelig definert problemstilling i utredningen til planforslaget, ikke er løst eller blir 
tatt tilstrekkelig stilling til i planforslaget som er til offentlig ettersyn. På bakgrunn av dette 
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fremmer Agder fylkeskommune innsigelse til planforslaget. Innsigelsen kan løses ved at 
kommunen endrer planforslaget slik at parkeringsmulighetene for allmennheten ikke 
reduseres.  
 
Om bruken av innsigelse: 
Plan- og bygningsloven § 5-4 gir fylkeskommunen myndighet til å fremme innsigelse til 
planforslag: «Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller 
vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for 
vedkommende organs saksområde.» Bruken av innsigelse er videre beskrevet i rundskriv 
«H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven» av 
17.02.2014 og rundskriv «T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på 
miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis», revidert 17.02 2021. 
I sistnevnte rundskriv er det formulert konkrete prinsipper og kriterier for bruk av 
innsigelse: 

a) Vurdering av hvorvidt miljøverdien(e) er av nasjonal eller vesentlig regional verdi 
eller av andre grunner av vesentlig betydning 

b) Planforslagets konsekvens for miljøverdiene 
c) Tiltakets samfunnsmessige nytte 
d) Muligheter for alternative løsninger og avbøtende tiltak 
e) Samlet vurdering av fordeler og ulemper 

 
I fylkeskommunedirektørens vurdering av saken er det lagt til grunn at Hoveodden er 
kartlagt som et svært viktig friluftslivsområde i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-
2013. Området har høy bruksfrekvens med mange regionale og nasjonale brukere. 
Området er innfallsport til Raet nasjonalpark. Reduserte parkeringsmuligheter for 
allmennheten vurderes å ha betydelig negativ konsekvens for tilgang til friluftslivsområdet. 
Alternative løsninger er mulig. Parkering til campingplassen bør kunne løses uten å 
belaste den offentlige friluftsparkeringsplassen. Innsigelse vurderes som nødvendig 
virkemiddel for å ivareta vesentlige friluftslivsinteressene i området. 
 
Faglige innspill kulturminner: 
 
Arkeologi: Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner innen planområdet, 
grøntkorridoren ble etter avtale ikke undersøkt, da dette skulle reguleres til naturområde 
med graveforbud. Det er ikke registrert noen direkte konflikt med kulturminner innen 
planområdet. Mellom planområdet og strandlinjen på Hoveodden er det derimot registrert 
flere gravminner, såkalte kystrøyser.  
 
Kystrøyser: Kystrøyser er gravrøyser fra bronse- og jernalderen. Plassering langs 
kystlinjen er ikke tilfeldig. De har en klar henvisning til båtleden og sjøveien, og inngikk i et 
større system som har markert viktige steder i bronse- og jernalderen. Kystrøysene har 
også hatt funksjon som landemerker for orientering fra sjøsiden. Kystrøyser er en sårbar 
og utsatt type kulturminner. Sammen med de andre røysene langs raet gikk røysene på 
Hoveodden inn i et system av steder som var synlig markert og viktige landemerker, både 
for orientering fra sjøsiden, men også som makt monumenter som kunne ha en 
avskrekkende effekt på potensielle fiender utenfra. En tilstandsrapport om fortidsminner i 
dagens landskap viser at kystrøysene er spesielt utsatt da de ligger i kystnære områder 
hvor presset er størst når det gjelder utbygging og ferdsel. For fornminnene vil den største 
trusselen i fremtiden være aktiviteter i forbindelse med fritidsvirksomhet og turisme.  
 
Det var aktivitet på Hoveodden under andre verdenskrig, det er derfor flere krigsminner i 
området. Flere av gravrøysene er skadet av dette, og i noen tilfeller ligger det et 
krigsminne oppi et fredet kulturminne. Hoveodden er et populært turområde som er 
tilrettelagt for ferdsel, og det er ikke like lett for besøkende å forstå at det er noe som er 
fredet her.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/
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Grønt-korridoren: Fra et kulturminnefaglig perspektiv vurderes det som positivt at det 
reguleres et grønt naturområde gjennom området. Dette vil ha en positiv innvirkning på 
landskapsrommet, både når det gjelder siktlinje fra sjø til sjø på tangen og kulturminnenes 
betydning og plassering i landskapet på Hoveodden. På bakgrunn av problemer med blant 
annet bål, stier, forsøpling og flytting av steiner i og rundt gravminner, ser vi det som 
positivt at det legges til rette for enkle grillplasser og benker innen dette naturområde i 
planen, som ikke fører til inngrep i bakken eller overstiger 1m i høyden. 
 
Planforslaget åpner opp for telting i deler av grønt-korridoren. For å ivareta 
landskapsrommet bør kommunen begrense muligheter for telting i bestemmelsesområde 
#2, #3, #4 og campingområde B3. En slik redusert grønt-korridor, kombinert med foreslått 
kapasitet på campingområdet, vil ha to negative konsekvenser for de fredete 
kulturminnene rundt campingområdet: 

1. Opplevelsesverdi av kulturlandskapet vil svekkes, om landskapsrommet blir mer 
lukket, og ikke lenger leselig. Tre av de best bevarte gravrøysene ligger rett ved 
grønt-korridoren. I tidligere dialog med kommunen var det en forståelse om at hele 
grønt-korridoren skulle reguleres til naturområde, med graveforbud. I planforslaget 
legges det opp til at det kan tiltales camping og telting på deler av 
landskapsrommet. 

2. Økt kapasitet vil medføre økt bruk av det sårbare området mellom sjø og 
campingplass og en enda større belastning for kulturminnene, som allerede står i 
fare for å forsvinne. Etter flere kontrollregisterringer i området er tilstanden til 
gravrøysene blitt forverret med årene. Litt etter litt forsvinner de, noen er nesten helt 
borte. Opplevelsesverdi og formidlingsverdi kan ved restaurering delvis gjenskapes, 
men den vitenskapelige kildeverdien vil til slutt gå tapt. 

Fylkeskommunedirektøren mener dette i sum vil negativt påvirke kulturminneinteressene i 
området, og gir faglig råd om at opplevelsesverdien av landskapsrommet tillegges større 
vekt i planforslaget. Vi vil i tillegg tilråde en økt bevisstgjøring av kulturminnene i området. 
Avdeling for Kulturminnevern og kulturturisme kan bistå med tiltak som skilting.   
 
Planfaglige vurderinger og innspill: 
 
Det er gjort mye godt utredningsarbeid og medvirkning i planprosessen. 
Fylkeskommunedirektøren ber kommunen vurdere om selve planforslaget er tilgjengelig 
og tydeliggjort i en slik grad at det er mulig å forstå og ta stilling til saken på en enkel måte. 
Selv om planforslaget med vedlegg inneholder omfattende utredninger og beskrivelser, 
foreligger ingen skisser, snitt eller illustrasjoner som på en enkel måte presenterer hva 
planen hjemler når det gjelder volum, høyder, utforming og omfang. 
 
Planen åpner for midlertidige (medbrakte) telt for hele sone A, B og C, samt 
bestemmelsesområde # 2, 3 og 4. Det er ikke satt noen begrensing på antall telt, og det 
kan med hjemmel i planforslag settes opp midlertidig telt i et område på 40 daa (40.000 
m2). Omfang og konsekvenser av en slik bruk av området er ikke vist i planforslaget. 
Fylkeskommunedirektøren mener kommunen må belyse og utrede de faktiske 
konsekvensene av det planforslaget hjemler. 
 
Tre områder i arealformål naturområde er omfattet av bestemmelsesområde # 2, 3 og 4 
hvor det tillates oppsett av midlertidig telt. Fylkeskommunedirektøren mener plankart og 
bestemmelser er tvetydige, og mener en slik kombinasjon ikke er i tråd med plan- og 
bygningsloven og kartforskriften. Kommunen må ta stilling til hvilken arealbruk de ønsker 
for området; enten kommersiell camping med arealformål campingplass eller arealformål 
naturområde uten bestemmelsesområde som sier at telting er tillatt. 
Fylkeskommunedirektøren anbefaler sistnevnte løsning, slik at bred grønt-korridor og 
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siktlinjer gjennom landskapsrommet sikres, og bufferavstand til friluftsområder og turveier 
ivaretas. 
 
Konsepter for utbygging opplistet for Sone A og B bør spesifiseres og konkretiseres slik at 
de er mulig å forstå og praktisere i videre gjennomføring. Eksempelvis er det utfordrende å 
tolke bestemmelse for utforming av konsept i sone B: «Kompakte enheter med fast 
struktur inntil 20 m2, f.eks. Shepard hut eller andre strukturer med mindre fotavtrykk som 
enkelt kan flyttes og har begrenset avtrykk». 
 
 
Regionplan Agder 2030 
 
Fylkeskommunedirektøren mener å ivareta tilgang til attraktive friluftslivsområder er en 
nødvendig oppfølging av hovedmålet om «gode levekår». 
 
 
Konklusjon 
 
Fylkeskommunedirektøren er positiv til at det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for 
del av Hoveodden som differensierer arealbruken, og tar stilling til fremtidig bruk og vern 
av området. I planforslaget er parkering plassert på dagens friluftslivsparkering. En 
campingplass med overnattingskapasitet til flere hundre gjester må håndtere eget 
parkeringsbehov, og ikke belaste tilgrensende allmenne friluftslivsparkering. 
Fylkeskommunedirektøren mener derfor at planforslaget er i konflikt med allmennhetens 
friluftsinteresser og anbefaler at det fremmes innsigelser til planforslaget. 
Innsigelsen kan løses ved at kommunen redegjør for, og sikrer en tilfredsstillende 
parkeringsløsning som ikke i vesentlig grad belaster den allmenne friluftslivsparkeringen.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener videre at planforslaget bør justeres for i større grad å ta 
hensyn til friluftslivs- og kulturminneinteresser i området. Planforslaget bør i tillegg 
bearbeides for å sikre planteknisk kvalitet. 
 
 
Kristiansand, 06.12.2021 
 
 
Tine Sundtoft Kenneth Andresen 
fylkeskommunedirektør Fylkesdirektør Analyse og plan 



Innspill forslag regulering «Del av Hoveodden». 

 
Hei. 

Hoveodden er gitt som gave til byens befolkning av staten i 1998 for Naturhensyn og allmenhetens 

friluftsinteresse. Samtidig er område foreslått regulert heftet med servitutter fra 1939 som sier 

byggeforbud og at området skal disponeres som: Utfartssted. 

Vedlagt følger avtalene av 1939 og 1998. 

Arendal Bystyre sier / bestiller i bystyremøte 24.01.2019 følgende: 

«Arendal kommune avviser oppstart av planarbeid for del av Hoveodden ihht 

pbl § 12.8. Kommunen vil ikke gi klarsignal til å gå i gang med en 

reguleringsplan for området slik det er beskrevet i denne saken. 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 ha 

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.» 
 

Bruken av hele «Hoveområdet» er ikke avklart så grunnlaget for regulering er ikke tilstede. 

Videre nevnes følgende punkter som underbygger dette: 

- Vernskogen på Hove ble etablert i kgl.res. i 1914. Statsforvalteren bekrefter at denne fortsatt 
er gyldig. Vernskogsgrensen er ikke nevnt i forslaget, der er ingen konekvensutredning for 
vernskogen. 
Vernskogen må bevares og kan ikke utsettes for bygging og graving kun for kommersielle 
særinteresser. 
 

- Arendal Kommune bestilte konsekvensutredning fra Pir II med null punkt i gammel camping 
som på bestillingstidspunkt var fjernet og nok aldri kommer tilbake. Dette 
sammenligningsgrunnlaget gir helt gale KU og sårbarhetsanalyser videre så grunnlaget for et 
korrekt innspill nå er ikke tilstede. 
 

- Parkering kan ikke løses. I bystyrets vedtak av 05.03.2020 sier punkt 2 følgende om 
parkering: 

2. Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming 

tilstrebes. Eksisterende parkeringsplasser skal fremdeles forbeholdes 

allmennheten og skal ikke tillates brukt av campingens gjester. 

Bestillingen sier: Parkering forbeholdes allmenheten og skal ikke tillates brukt av campingens 

gjester. Parkering kan ikke løses mot et forslag på ca. 600 varme senger i campingen. Hele 

område grenser på alle kanter mot Nasjonalparken så parkering er ikke løselig. 

- 
-  Det mangler helt konsekvensutredning / sårbarhetsanalyse for Hovekilen og livet i sjøen. 

Dette er også påpekt av Havforskningsinstituttet. Desto flere mennesker som evnt. bor i bygg 



og telt desto større vil belastningen med aktivitet bli i sjøen. Mangelfullt grunnlag for innspill 
igjen. 

 
- Utleid areal så inngår stranden, brygga og Såta som er i Nasjonalparken. Hvordan skal en 

skille, sette grenser, styre aktivitet som ivaretar at gaven fra Staten som sier friområde for 
allmenheten opprettholdes. 

 
- Avtalen med staten av 1998 sier at gaven skal ha eget gnr/bnr. Første Rådmannen gjør etter 

opprettelse av HDU i 2002 er å slå sammen alle gnr/bnr på Hoveodden. Arendal Kommune 
bryter allerede her vilkårene i avtalen med Statsbygg. 

 
- En ordentlig konsekvensutredning på hvordan forslag til regulering vil påvirke furutrær, 

verneskogen (Hoveskov), dyreliv / innsekter og hele øko systemet mangler. 
 

- 2021 – 2030 er Naturrestaureringens tiår ifølge FN / 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/ 
Det må være helt umulig for Arendal Kommune å kommersialisere og bebygge med fullt V/A 
anlegg byens mest kjære natur på naturens bekostning, som i tillegg har stor historisk verdi 
vel viten om overordnede føringer. 

 

- Naturmangfoldsloven §9/ Føre var prinsippet: 

Nml § 9 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 mulig 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. 

 

- Naturmangfoldsloven / §49 med henvisning til §6 

Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 49 avklarer visse spørsmål når et tiltak 

omfattes av flere lover. Paragrafen sier at verneverdiene innenfor et 

verneområde skal tillegges vekt når det kreves tillatelse etter annen lovgivning, 

selv om tiltaket ligger utenfor verneområdet. 

 

Arendal Kommune må avvise forslag til regulering, grunnlaget i forslaget er svært mangelfullt og 
danner ikke grunnlag for forsvarlig behandling videre. 
Leieavtalen og prosess mot kommersielle aktører som avhenger av reguleringsplanen må stoppes 
umiddelbart og kanselleres. Hove med sin natur og egenhet tilhører byens befolkning. Det er 
skremmende opplevelse å være vitne til hvordan få utvalgte i politisk og administrativ ledelse vil gi 
bort Hove til kommersielle særinteresser på befolkningens og naturens bekostning. 
 
Hove må reguleres til LNF, for i etterkant føres inn i Nasjonalparken. 
Nasjonalparken vil gi og beskytte Hove med det vernet det er ment for, og behov for. 
 
 
Med hilsen  
Åse Liv Larsen. 
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/
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