
Del av Hoveodden - reguleringsplan

Innspill fra private - 2019



  

Høring og offentlig ettersyn - innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

18.06.2019 22.36.39 

Bjørn
Fornavn 

Bratland
Etternavn 

Hampemyrveien 8
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

bjorn@bratland.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hoveodden bør ikke lenger være en plass for overnatting. Hytter/hotell, 
campingvogner, bobiler og telt bør knyttes til Hove leir hvor 
mulighetene er mange. Etter at de faste campinggjestene forsvant ser man 
at plassen er perfekt som parklignende møteplass for dagsturister og 
turgåere. Det bør være en enkel kafé og toalettanlegg, rikelig med 
benker og bord og grillplasser. Med nasjonalpark på alle kanter bør 
fokus være på naturvern. Det er viktig at folk beholder 
eierskapsfølelsen til stedet og ikke blir fremmedgjort. Større anlegg og 
omfattende fantasifulle aktiviteter bør ha utgangspunkt i leiren. 
Enkeltstående dager med idrettsarrangementer som Hove tri, Hove Max og 
orienteringsløp er greit på Hoveodden. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Høring og offentlig ettersyn - innspill (v. 6) - AKO120-1070035
Side 1 av 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

25.06.2019 20.12.39 

Anne møllendal
Fornavn 

Eikland
Etternavn 

Karlstadgata 29
Adresse: 

0553 OSLO
Postnr/sted 

Anneeikland@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Støtter at canvas hove drifter videre og får bygge hytter
Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1070784
Side 1 av 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

25.06.2019 19.44.35 

Merete Lund 
Fornavn 

Fasting
Etternavn 

Høyveien 17
Adresse: 

4838 Ukjent postnummer
Postnr/sted 

Merete.l.fasting@uia.no
E-post 

48295737
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg synes at Canvas Hove skal få utvikle campingen slik at det blir en 
helårsdestinasjon. Da må de få lov til å bygge noen hytter. Dette blir 
veldig bra for Arendal. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1070778
Side 1 av 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.06.2019 08.41.34 

Inger Johanne 
Fornavn 

Pihlfeldt 
Etternavn 

Høyveien 16
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

inger_joh86@hotmail.com
E-post 

91568125
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Det er flott at det er gjort tiltak for å verne naturen i Raet. Det er 
viktig for fremtidige generasjoner og for miljøet vårt. Hove er et 
området som brukes av mange. Å gjøre dette fantastiske området enda mer 
tilgjengelig for allmennheten på en bærekraftig måte, tenker jeg er helt 
nødvendig. Slik Canvas Hove har ryddet opp på campingen og ivaretar 
naturen med deres flyttbare yurter, båttelt og svevende 
overnattingsplasser, er i trå med raets interesser og vernet av miljøet 
vårt. I tillegg legger denne form for camping/glamping tilrette for 
aktivitet hos folk og det kan være med å sette Arendal på turistkartet. 
Denne form for turisme er bærekraftig og vil være en trygghet for at 
området blir ivaretatt på en god måte. Ja til glamping på Hoveodden.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1070818
Side 1 av 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

03.07.2019 10.19.39 

Sanna
Fornavn 

Witzøe
Etternavn 

Vesterveien 8
Adresse: 

4836 ARENDAL
Postnr/sted 

sannaw@broadpark.no
E-post 

93244370
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg støtter helårsdrift.
Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1071290
Side 1 av 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

03.07.2019 10.56.43 

Ingunn
Fornavn 

Walaas
Etternavn 

Revesandveien 293
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

ingunn@walaas.name
E-post 

95242750
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hoveodden bør være bevart som en del av nasjonalparken for å ivareta 
allmennhetens interesser. Ingen kommersiell virksomhet. Tilbakeføring 
til naturområde ønskes og anbefales. 
Folk i Arendal trenger natur og tilgjenglighet til sjø. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1071293
Side 1 av 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

03.07.2019 10.38.37 

Monica
Fornavn 

Jacobsen 
Etternavn 

Harstenveien 2
Adresse: 

4810 EYDEHAVN
Postnr/sted 

monbott@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Tilbake føre Hoveodden til naturen. Event camping men ikke fast med 
platting og div. Kan feks være tidsbegrenset eller drop in

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1071292
Side 1 av 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

28.07.2019 18.36.26 

Line Hannevik
Fornavn 

Olsen
Etternavn 

Furukollen 5
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

linehann@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Kommentar til saken: Jeg bruker Hove i hovedsak som fastboende, altså 
for tur og trening. I det siste, etter at Canvas Hotel åpnet, har jeg 
hatt større motivasjon for å ta med venner dit for å trene. Etterpå 
spiser vi en is og drikker en kopp kaffe på Cuba (resepsjonen til 
campingen). Strålende forbedring av rekreasjonsområdet for min del!

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072510
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

29.07.2019 22.02.16 

Cecilie Lunden
Fornavn 

Gundersen
Etternavn 

Høyveien 13
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

cecilielg@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Canvas Hove er et kjempeløft for byen og landsdelen! Den gamle campingen 
var nitrist og ekskluderende. Vi dro aldri dit. Nå er det åpent, 
inviterende og aktiviserende, samtidig som det er blitt mye hyggeligere 
å bare gå tur forbi. Flott med en god restaurant i tilknytning til 
turområdet! Håper det går med helårsdrift! Det er også topp med ny 
brygge og ferge! Nå er det dit vi tar med gjester for å vise frem byen! 
Ja til fortsatt camping på Canvas Hove!  
 
Mvh Cecilie Lunden Gundersen

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072583
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.07.2019 22.05.22 

Anne Steller
Fornavn 

Mortensen
Etternavn 

Nedre Skilsø 10 J
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

anne.steller.mortensen@arendal.kommune.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Vi er mangeårige brukere av stiene rundt tidligere Hove camping. Det har 
i år vært spennende å se forvandlingen av område. De nye aktivitetene 
har ikke påvirket vår aktivitet som er å løpe eller spasere. Vi tenker 
det ville være spennende å oppleve naturen på Hove gjennom hele døgnet i 
en av Canvas Hove sine jurter. Alt fra å sitte ved leirbålet om kvelden 
eller oppleve soloppgangen fra rullesteina. Vi opplever at området har 
blitt mer tilgjengelig slik det er nå. Vi heier på Canvas Hove.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072617
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.07.2019 19.47.39 

Oda
Fornavn 

Aakre
Etternavn 

 
Adresse: 

 
Postnr/sted 

Odaaakre99@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Et fantastisk prosjekt! Ved å ha mange ulike aktiviteter vil dette skape 
noe for alle i samfunnet. Aktiviteter som passer barn, ungdom, voksne og 
godt voksne. Vannsport er absolutt noe barn og ungdom er svært 
interessert i, så vannsport i mange varianter vil føre til aktiv ungdom. 
Jeg er selv 20 år og kunne tenke meg å reise hit, med venner eller 
kjæresten. Noe av grunnen for at jeg ønsker å reise er også den vakre 
naturen. 
 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072612
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

01.08.2019 10.23.02 

Liv
Fornavn 

Ekeberg
Etternavn 

Høyveien 31
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

lekeberg@me.com
E-post 

99261900
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg mener at området har blitt langt mer åpent og tilgjengelig for oss 
som bor i Arendal etter at den gamle campingen ble fjernet og Canvas 
Hove tok over. Disse gründerne er nytenkende og har skapt et område som 
er gøy og barnevennlig for alle, ikke kun de som bor på campingen. 
Tidligere følte jeg meg som en inntrenger hvis jeg skulle komme for nære 
campingvognene. Det falt meg ikke inn å bruke lekeapparatene med barna, 
og enda mindre å ta med telt for å overnatte der. Jeg leser at kritiske 
røster mener at området er mer privatisert etter endringen. Det motsatte 
er jo tilfelle! Nå bruker vi området mye mer, det er bilfritt og man kan 
se tvers over odden, fra hav til hav, noe som ikke var mulig før.  
Utendørsbadstue og restauranten er svært positive tilbud. Jeg støtter 
Canvas Hove.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072656
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

03.08.2019 19.58.52 

Vigdis
Fornavn 

Guttormsen
Etternavn 

Peders Vei 12
Adresse: 

4823 NEDENES
Postnr/sted 

vigdis.guttormsen@austagderfk.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Vi besøkte Canvas Hove i sommer. Det ble en flott opplevelse med nærhet 
til naturen. Mange aktiviteter for store og små som var lett 
tilgjengelig. God og rolig atmosfære. Det var så godt å se vann helt fra 
Kilen og ut mot havet gjennom trærne nå. Luft! Vi hørte turister fra 
andre deler av landet vårt og utlandet skryte av tilbudet og 
naturopplevelsene. Noe å være stolt av! 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072704
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

06.08.2019 16.31.35 

Marte
Fornavn 

Lund-Eriksen
Etternavn 

Hauges vei 3
Adresse: 

0871 OSLO
Postnr/sted 

Marte.lunderiks1@gmail.com
E-post 

47245554
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg besøkte Hove i sommer, og jeg synes det som er gjort med stedet er 
flott. Området er åpent for alle, og jeg nøt spesielt den vakre utsikten 
og de artige aktivitetene for både voksne og barn, i vann og på land. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072918
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

06.08.2019 12.21.11 

Åge
Fornavn 

Håland
Etternavn 

Stuenesveien 35
Adresse: 

4815 SALTRØD
Postnr/sted 

aage-haa@online.no
E-post 

91524561
telefon 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072883
1 / 2



Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Som ivrig bruke av Hoveodden tillater jeg meg å komme med følgende 
innspill til reguleringsplanen.  
 
Med Canvas Hoves storstilte planer om et sjønært turist aktivitetssenter 
+ at de har leid stranden i 45 år vil det med stor sannsynlighet føre 
til at almenheten blir fortrengt fra stranden + at den store aktiviteten 
vil være ødeleggende for fuglelivet i området. 
 
Hvis dagens avtale med Canvas Hove hvor de har leid strand i 45 år 
opprettholdes må Hove Camping reguleres til et LNF område for å unngå 
ovenfornevnte ødeleggelser. 
 
Hvis man kunne endre avtalen slik at stranden ikke er utleid, men styres 
av kommunen vil kommunen i mye bedre grad kunne kontrollere bruken av 
stranden og dermed aktivitetene i området og dermed kan man regulere 
Hove Camping til en camping plass. 
 
I vedlegget Innspill til reguleringsplan for Hove Camping er listet mine 
innspill for regulering hvis man går for 
- LNF alternativ 
- Camping plass alternativ 
 
Har også lagt ved et brev fra Norsk Ornitologi Forening hvor de 
beskriver sårbarheten i området for fuglelivet og hvilke 
konsekvenser/ødeleggelser Canvas Hoves planlagte aktiviteter kan medføre 
for fuglelivet i området. 
 
Håper disse innspillene blir tatt hensyn til. 
 
Vennlig hilsen 
 
Åge Håland

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072883
2 / 2



                                                                                                                                     6/8-2019/Åge 

 

     INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN ARBEIDET HOVE CAMPING. 

Mine mål/ønsker for området: 

1. Opprettholde fri tilgang til stranden for Arendals befolkning som i dag. 

2. Ingen kommersiell utnytting av stranden og naturen rundt som setter natur/fugle- og 

dyreliv i fare og fortrenger allmenhetens adgang til området. 

3. Ingen graving i campingplass området som ødelegger skogbunn og trær. 

4. Ingen privatisering av området med private hytter/yurter o.l. 

5. Begrenset aktivitet slik at den ikke blir større enn i dag og setter naturen/fuglelivet i fare. 

6. Parkeringsplass for besøkende til stranden og Hoveodden som i dag. 

 

Jeg ser for meg to alternativer for campingområdet på Hoveodden. 

1. LNF alternativet hvor det er friområde med restaurant og kiosk. 

2. Campingplass med begrenset aktivitet som naturen tåler. 

 

Med Canvas Hoves storstilte planer om ett turist aktivitetssenter + at de har leid stranden i 45 år vil 

det med stor sannsynlighet føre til at allmenheten blir fortrengt fra stranden + at den store 

aktiviteten vil være ødeleggende for fuglelivet i området. 

Hvis dagens avtale med Canvas Hove hvor de har leid stranden i 45 år opprettholdes så må Hove 

Camping reguleres til et LNF området for å unngå ovenfornevnte ødeleggelser. 

 Hvis man kunne endre avtalen slik at stranden ikke er utleid, men styres av kommunen vil 

kommunen mye bedre kunne kontroller bruken av stranden og dermed også aktivitetene i 

området og kan man regulere Hove Camping til en campingplass. 

Når man går langs stranden på våren/forsommeren er det et yrende fugleliv der som vil bli ødelagt 

av f.eks. seilbrettaktiviteter. Ref. vedlagte brev fra Norsk Ornitologi Forening. 

 

LNF ALTERNATIVET 

1. Friområde med kommunalt vedlikehold 

2. Kafeteria/restaurant som nå 

3. Kiosk 

4. Område med lekeapparater/spill 

5. Informasjonsplansjer om Raet Nasjonalpark. 

6. Flere grupper med bord/benker/bålpanner langs asfaltveien inn til restauranten. 

7. Båtbrygge for dagsturister til restaurant/strand. 

8. Båtbrygge for rutebåt til/fra Arendal/Sightseeing båt i Raet NP 

9. Parkeringsplasser som i dag. 

10. Forbud mot teltovernatting i området. 

 

 



CAMPINGPLASS ALTERNATIVET. 

1. Kafeteria/restaurant som nå. 

2. Kiosk 

3. Område med lekeapparater/spill 

4. Parkerings plass for campingens gjester innenfor campingplassområdet. De eksisterende 

parkeringsplassene må være for brukere av stranden og friområdet. 

5. Ingen faste installasjoner (hytter, yurter o.l )  innenfor 100 meters beltet fra sjøen.  

6. Ingen innretninger/bygninger nærmere en 4 m fra Folkestien/Nasjonalparken. 

7. Plass for alt utleieutstyr o,l må være innenfor campingplassen. Ikke på stranden. 

8. Ikke graving av vann/kloakk til hytter/tretopphytter/yurter/telt. Dette for å spare 

skogbunnen og trærne i området.   

9. Begrense til et max antall hytter/tretopphytter/yurter/campingvogner/telt. 

10. Begrenset antall campingbiler til området. Det blir for mye biltrafikk på den dårlige veien 

til /fra Hoveodden. 

11. Hytter må ha hjul slik at de enkelt kan transporteres bort. 

12. Campingen inndeles i soner og det anlegges veier/stier inn campingområdet som åpner 

opp for allmenheten. Disse stiene har forbindelse med Folkestien.  Stiene må kunne brukes 

av rullestolbrukere og andre. 

13. Mest mulig gjenbruk av eksisterende stier for å redusere nye naturinngrep. 

14. Mest mulig gjenbruk av eksisterende veilys. 

15. Ansvarlig kvalifisert fagperson (aborrist) ved enhver graving i området. 

16. Ikke mer personer/aktivitet i område enn i dag – det av hensyn til naturen 

17. Båtbrygge for dagsturister til restaurant/strand. 

18. Båtbrygge for rutebåt til/fra Arendal/Sightseeing båt i Raet NP. 

19. Flere grupper med bord/benker/bålpanner langs asfaltveien inn til restauranten. 

20. Dagens røde små hytter har ikke vann/kloakk men har strøm. Hyttene står på Lecablokker. 

Ingen graving eller påler. Er vel mye mer naturvennlig enn de yurtene som Canvas Hove har 

satt opp i sommer. 

 Det bør ikke tillates bygging av dyre hytter for utleie. Dette fordi at det vil være stor mulighet for 

at slik utleie ikke vil være lønnsom og det vil oppstå press for å få lov til å selge dem til private for å 

unngå tap. Ved et slik salg er Hoveodden privatisert, kanskje for all fremtid. 

Dagens kontrakt med Canvas Hove gjør det mulig å omgå salg av hytter ved å leie dem ut til private 

i inntil 45 år. Ved å ta forskuddsleie eller benytte andre finansieringsformer kan hyttene bli 

privatisert som ved salg.  I dagens kontrakt er det Canvas Hove (dvs Low Camp med 66% eierandel) 

som bestemmer hvem som skal eie hyttene som blir tillatt bygd – ikke kommunen.  

                              

Vennlig hilsen 

Åge Håland 

 

 







  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

08.08.2019 14.11.09 

Arie 
Fornavn 

Krijgsman 
Etternavn 

Sommerfrydveien 9
Adresse: 

4842 ARENDAL
Postnr/sted 

aristok@gmail.com 
E-post 

91565315
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hoveodden 
 
Jeg ønsker å bevare Hove som eget rekreasjonsområde – ikke selge og leie 
det bort til private. Vår adgang til området skal være fri og gratis. 
Folk trenger fredfylte, grønne områder de kan oppsøke uten kjøpepress. 
Jeg ønsker gjerne en plass som Moysand i Grimstad, drevet av kommunen, 
med proffesionell ansatt ledelse og ordnede forhold, kjanske en arkitekt 
med i bildet. 
Ikke det tilfeldige rot der hersker nå. 
 
Jeg vil Annullere alle avtaler inngått med Hove Canvas AS 
 
Oppløse Hove Drift og Utvikling AS 
 
Bevare Hove som et gratis rekreasjonsområde for alle 
 
Beholde kafé og toaletter på stedet, oppgrader til bedre standart. 
 
På sikt ønsker ønsker jeg Hove campingområde blir innlemmet i Raet 
Nasjonalpark 
 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073031
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

08.08.2019 07.29.10 

Brit
Fornavn 

Andersen
Etternavn 

Skogfaret
Adresse: 

4900 TVEDESTRAND
Postnr/sted 

britandersen1@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Dette gjelder hva jeg mener om hva som en håper vil bli en del av Hove 
Camping.Det jeg håper er at Hove består av faste plasser til 
campingvogner men med et visst antall kvadrat med platting på utsiden av 
forteltet.ønsker også at det gjøres om droppin plasser til bobil,vogner 
og telt.eller så mener jeg at plassen må bli oppgradert med nye 
plener,sanitæranlegg,og opprydding av strand. 
Det er en sårbar gruppe her som sitter igjen uten noen campingtilbud 
etter at di ble oppsagt i våres.noen har fått ny plass men ikke 
alle.oppfordrer dere til å tenke på dette da Arendal nå har mistet et 
bra campingtilbud. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1072995
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

09.08.2019 10.24.55 

Ellen
Fornavn 

Knudsen
Etternavn 

Revesandveien 154
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

ellen.knudsen@outlook.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Håper følgende kan hensyntas: 
At det legges til rette for at større grupper kan arrangere 
skoleasvlutning, bursdager el. Det er mange store klasser i Arendal, og 
de aller fleste har ikke anledning til å ha hele gjengen i selskap 
hjemme. Alle klasser oppfordres til å invitere alle jenter, eller alle 
gutter. Vi trenger flere alternativer for å kunne arrangere lavkost 
bursdagsfeiringer. Det er med på å utjevne forskjeller og skape en 
inkluderende kultur. Får vi flere steder alle kan feire sammen, skaper 
vi flere møtepunkter og ikke minst muligheten for å ha fellesbursdager 
også oppover i ungdomsskolen.  
Slik det er blitt i Barbu park er helt topp. Plass til mange som kan 
sitte, og tak over slik at det går an å spise selv om det dusker litt.  
Et trygt grillområde ville også vært bra siden det er mye uvettig 
grilling i dag.  

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073080
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

10.08.2019 21.41.21 

Anne M
Fornavn 

Risdal
Etternavn 

Kirkeveien 40
Adresse: 

4816 KOLBJØRNSVIK
Postnr/sted 

amr@sor.no
E-post 

97994211
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Bør være et område for allmenheten, sanitæranlegg og enkel kiosk/kafé. 
Camp 2-3 netter. Stedet bør uansett få hvile fra september til april, 
ingen telt, vogner e l der i denne perioden. Ingen graving eller faste 
installasjoner. Barn må kunne leke fritt på strand og i vann uten 
hindring fra seilsport e.l. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073131
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

10.08.2019 19.45.03 

Bjørg
Fornavn 

Lund
Etternavn 

Øvre ulstad veg 26
Adresse: 

2686 LOM
Postnr/sted 

Joaakr@frisurf.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Spanande med eit nytt campingprosjekt. Veldig bra at alle har tilgang 
til mange ulike aktiviteter på sjøen. Det er bra at folk i alle aldre 
har eit lavsterkseltilbud, som er berekraftig og bilfritt, og i kort 
avstand frå byen. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073123
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

10.08.2019 19.44.16 

Ella 
Fornavn 

Lund
Etternavn 

Høyveien 17
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

ellafasting@gmail.com
E-post 

91646601
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hoves nye aktivitets- og overnattingstilbud er i mine øyne noe helt nytt 
og spennende. Jeg har tilbrakt mye tid i området denne sommeren og har 
sett utviklingen fra det å skynde seg forbi gjerdet som tidligere 
stengte folk ute fra campingplassen, til at folk går rundt overalt med 
nysgjerrige blikk. Oj! Så åpent det har blitt, jeg har aldri fått sett 
meg ordentlig rundt her før, er kommentarer jeg har hørt. De nye 
aktivitetstilbudene virker som en veldig fin innledning til enkel 
vannsport for både små og store, samtidig som det finnes tilbud for de 
allerede mer erfarne. Jeg har aldri sett så mye folk der ute- og så mye 
ulike typer folk. Både turister og lokale strømmer til for å se hvordan 
det har blitt og for å prøve de nye tilbudene. Med god mat og spennende 
overnattingsplasser er det en helt ny stemning der ute, og jeg gleder 
meg til å se utviklingen fremover. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073122
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

10.08.2019 19.46.16 

Hege
Fornavn 

Myhre
Etternavn 

Tyinvegen 4963
Adresse: 

2975 VANG I VALDRES
Postnr/sted 

Hege_myhre93@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Et fremtidsrettet og innovativt prosjekt som jeg har stor tro på. 
Prosjektet er i tråd med den fremtidige og fremvoksende turismen hvor 
spektakulære overnattingsmuligheter og brede aktivitetsmuligheter for 
alle aldre står i fokus. Dette tror jeg vil generere mye turister til 
regionen, og særlig en kjøpesterk gruppe. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073126
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

10.08.2019 01.01.49 

Hilde Merete
Fornavn 

Wallstedt
Etternavn 

Myra 3
Adresse: 

4817 HIS
Postnr/sted 

h-walls@hotmail.com
E-post 

90784660
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Arendal kommune både trenger og bør ha mer enn en liten campingplass! 
Hove bør derfor fortsette å være camping. 
F.eks med følgende reguleringer for plassen. 
Campingbiler og campingvogner må få egne oppstillingsplasser og 
begrenset liggetid og må være flyttbare/ kjørbare og registrerte. 
Treterasser eller spikertelt forbud. Fortelt og tepper er lov. 
Blomsterkasser skal ikke utenfor oppmerket område for leieplass. Ingen 
faste plasser, maks 3 uker sammenhengende før en må ut av området for å 
søke seg inn i gjen, eller etter avtale. Ingen får automatisk 
forlengelse av liggetid. Åremålsleie ikke lov. Utleier er ansvarlig for 
oppmåling og merking av plasser og beplantning som skjermer hver enkelt 
plass. Campingvogner kobles av bilen og bilen parkeres utenfor campingen 
på biloppstillingsplasser. Bobiler skal frontes samme vei slik at 
utkjøring foregår uten å rygge. Utleieplassen tilpasses av utleier. 
Unødig kjøring med motorisert kjøretøy/ el.sykkel etc. forbudt. 
Bålbrenning kun på oppmerket område. Minsteavstand mellom boenhetene 
ifølge brannforskriftene. Påbudt med slukkeutstyr i alle boenheter. All 
utslipp/ søppel skal bringes til deponiet. Området skal holdes ryddig og 
reint. Støyregler innføres, og advarsel gies før bortvisning. Private 
arrangementer innenfor campingområdet utenfor leid plass må varsles og 
godkjennes.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073106
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

10.08.2019 19.45.08 

Magnus
Fornavn 

Fasting
Etternavn 

Høyveien 17
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

magnuslundfasting@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hove er en stor forbedring for friluftslivet og turismen i Arendal. Det 
er en god måte å oppleve Raet nasjonalpark og å lære flere vannsporter.  
 
Området er et sted for store og små og jeg kan ikke vente på å se 
hvordan stedet utvikler seg fremover.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073125
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

11.08.2019 22.52.36 

Bjørn
Fornavn 

Bratland
Etternavn 

Hampemyrveien 8
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

bjorn@bratland.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Se vedlegg
Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073155
1 / 1



Innlegg til plan for Hoveodden 
 
Slik jeg ser det er det tre interessegrupper med til dels motstridende interesser i denne saken. Dette 
har ført til harde konfrontasjoner. 
 
Den første og største gruppen er lokale turgåere som bruker området hele året og nå føler området 
truet. 
Den andre gruppen er campere som er sinte og lei seg over å miste området sitt. 
Den tredje er Canvas som allerede har startet sin virksomhet. Disse har til formål å: 

a) Gjøre dette til et økonomisk innbringende prosjekt og levebrød for eierne 
b) Gjøre området til nasjonalt og internasjonalt windsurfingsenter. 

 
Hove camping er et så begrenset og lite område at man ikke må tro at alt dette kan kombineres. Det 
kunne være en fristende politisk løsning så man ikke blir uvenner med noen av gruppene. Dette tror 
jeg er dømt til å mislykkes. Politikere må velge noe og velge bort noe annet.  
 
Canvas har i sommer ikke drevet det som folk oppfatter som en campingplass, altså kjøre inn med 
bilen, sette opp teltet eller campingvogna. Derfor har det nesten ikke vært telt der i sommer. Canvas 
kommer ikke til å drive en campingplass. Det vi ser begynnelsen til nå er et originalt hotell.  Vi ser 
også at en stor andel av Canvas støttespillere kommer fra windsurfermiljøet i hele Norge. 
Reguleringsplanen må si om kommunen ønsker windsurfersenter på Hove. 
 
Jeg mener at denne vanskelige situasjonen må løses ved å gjøre dette til LNF område og eventuelt 
siden forsøke å innlemme det i nasjonalparken. Det vil bli et vakkert rasteområde for dagsturister, 
med badestrand, benker, bord, grillplasser, toaletter og gjerne en enkel kafé. Overnatting bør skje i 
Hove leir og ikke ute på odden.   Jeg er sikker på at Hoves venner vil holde området i god hevd. 



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

15.08.2019 23.42.07 

Anita Hartveit
Fornavn 

Hauge
Etternavn 

Kaffijordet 24
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

Ahartv01@hotmail.com
E-post 

99467726
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Vi er en familie på fire, som gjennom året bruker Hoveodden mye: 
Sykling, stisykling, jogging, turgåing, oppdagelsesferd, husking i 
huskene fra trærne, pølsegrilling, bading, snorkling, padling på 
SUPboard, soling og strandliv, og sist men ikke minst nyting av hav og 
natur. Ser gjerne at Hoveodden innehar muligheter for oss til å prøve ut 
nye ting, til å være aktive sammen ute i naturen. Kanskje lære å dykke, 
oppdage Hove også under vann. Området må være åpent og tilgjengelig, 
ikke lukket bak gjerder eller oppdelt slik at man føler man går på 
andres grunn. En restaurant er et must, etter min mening. En restaurant 
med hyggelige priser og velkommen atmosfære hvor man enten bare kan 
slenge innom etter søndagsturen, eller ta med tilreisende venner og 
familie for å vise frem indrefileten i Arendal i kombinasjon med et 
bedre måltid. Kanskje et glass øl eller vin i kveldssolen, for dem som 
liker slikt. En kiosk med litt å få kjøpt for de små, vil være viktig i 
deres verden. Jeg tror det vil være viktig å skape noe helt unikt ute på 
Hoveodden, tiltrekke en jevn strøm av mennesker fra alle lag i 
samfunnet. Det bør være noe for alle, både fattig og rik, nær og fjern. 
Med Hove har man en mulighet til å sette Arendal på kartet, sette raet 
på kartet. Turister som kommer for å oppleve og nyte, ikke utnytte. 
Kanskje kan Hoveodden bli et naturlig samlingspunkt for både små og 
store begivenheter for oss som bor på Tromøy, St.Hans, 17.mai, 
konfirmasjon, bryllup etc. Ikke masseturisme, men nok til å generere 
oppmerksomhet og kapital til området. Være kjent som et sted hvor man 
får en helt unik opplevelse som turist. Canvas Hove, er i mine øyne, i 
ferd med å skape noe unikt på Hoveodden.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073457
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

15.08.2019 22.59.51 

Egil andre 
Fornavn 

Hoel
Etternavn 

Steinsås Terr 3
Adresse: 

4846 ARENDAL
Postnr/sted 

Egil@hoelvvs.no
E-post 

91605844
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hva som er iferd med å skje på Hoveodden er helt fantastisk! Har vært 
turist i egen by i år, og det var magisk! Canvas hove prøver virkelig å 
skape noe som er tilgjengelig for alle!!! Har hatt gjester fra fjern og 
nær med ut til hove, og begeistringen er stor! Mitt ønske er at canvas 
hove får litt medgang og får realisert planer som vil gagne arendal i 
stor grad! De er genuint interresert i lage noe utenfor boksen, og det 
trenger vi!

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073451
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

15.08.2019 23.19.48 

Gro
Fornavn 

Kvammen
Etternavn 

Sildevikveien 4
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

groroinaas@hotmail.com
E-post 

47063591
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Det er viktig at Tromøy og Hove fortsetter å ha en camping. Med raet 
nasjonalpark og nytt senter på Hove er det behov for overnattingsplasser 
i nærheten. Canvas Hove har vist at det går an å kombinere ulik type 
drift av camping. Her er plass for alle- fra oss med et enkelt telt til 
de som ikke lenger vil ligge på liggeunderlag. Området har med å få 
fjernet faste installasjoner som campingvogner med plattingen fått åpnet 
opp området og det glir lekkert og naturlig inn i det som er 
naturparken. Jeg støtter videre drift og utvikling av Canvas Hove. De 
har med de tiltak de til nå har gjort egner seg til forsvarlig drift som 
passer inn i området. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073454
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

15.08.2019 21.24.00 

Helene
Fornavn 

Fladmark
Etternavn 

Revesandveien 301
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

Helene.fladmark@gmail.com
E-post 

48010532
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg synes det er viktig at det etableres gode overnattingstilbud og 
tilbud i området som er tilpasset nasjonslparken. Moderne og fleksibel 
camping, spennende aktivitetstilbud og kafé/restaurant som er attraktive 
både for norske, utenlandske turister og oss lokale. Raet er en 
naturperle som flere vil få tilgang til ved et bærekraftig 
campingtilbud. Evt hytter må ha minst mulig fotavtrykk, og ikke fremstå 
private. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073419
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

15.08.2019 22.42.49 

Karoline
Fornavn 

Tidemand-Boyd 
Etternavn 

Bukkevik 33
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

Karoline@sandvold.as
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Området bør holdes så åpent som mulig for lokale, med attraktive 
aktivitetstilbud (som Canvas har påbegynt) for både lokale og 
midlertidige gjester. Campingen som var der tidligere virket veldig 
privatisert og utilgjengelig for dagsbesøk. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073448
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

15.08.2019 21.23.20 

Linda Pedersen
Fornavn 

Haugerud
Etternavn 

Selåsveien 10
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

lindaped@gmail.com
E-post 

95247090
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg ønsker at området utvikles i tråd med planene til Canvas Hove, både 
i forhold til ulike typer overnattingsmuligheter, aktivitetstilbud og 
ikke minst en flott restaurant. Skal det være mulig å drive økonomisk 
forsvarlig, så er det avgjørende at det legges opp til muligheten for 
helårs drift. Det betyr at det må tillates infrastruktur for strøm, vann 
og avløp i deler av området, samt tillatelse til isolerte hytter.  
Hoveodden er et fantastisk område og planene til Canvas Hove vil 
innebære en bærekraftig og fornuftig bruk av området, samtidig som det 
åpner opp for både lokalbefolkningen og tilreisende turister. Dette vil 
også være med å sette Arendal på kartet med tilbud om aktive ferier og 
unike overnattingsmuligheter. Vi er utrolig mange som heier på Canvas 
Hove og deres konsept og syntes dette er helt supert for Arendal!

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073418
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

15.08.2019 22.38.02 

Lisa
Fornavn 

Berg-Hornnes
Etternavn 

 
Adresse: 

 
Postnr/sted 

lisalagesen@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg syns Canvas Hove har gjort fantastiske endringer på Hove, og iløpet 
av de 15 årene jeg har bodd i Arendal har området aldri vært bedre eller 
mer tilgjengelig for allmennheten. De tar alltid hensyn til naturen og 
tilfører mye til både Hove og Arendal. Min stemme går til Canvas Hove. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073444
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

15.08.2019 21.58.59 

Martin
Fornavn 

Albrektsen
Etternavn 

 
Adresse: 

 
Postnr/sted 

Martin.albrektsen@gmail.com
E-post 

94189358
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hvis Arendal kommune har som mål å vokse må det tilrettelegge for å 
skape arbeidsplasser. Dersom hoveodden reguleres til campingplass vil 
man gjøre nettopp dette. Så og si hele Arendal kystlinje er regulert til 
nasjonalpark. Dersom ønsker er besøk i nasjonalparken må det 
tilrettelegges for dem som ønsker å få til nettopp dette. Ikke bare på 
sommerstid, men hele året. Canvas Hove er kanskje det mest spennende som 
har skjedd i Arendal siste årene mtp Helårsturisme. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073432
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

15.08.2019 22.57.35 

Odd Inge
Fornavn 

Hauge
Etternavn 

Kaffijordet 24
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

oddinge.hauge@gmail.com
E-post 

93400754
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Dagens campingløsning Canvas Hove har vist seg å være et spennende og 
nytenkende produkt som passer godt inn på Hove. Canvas Hove har 
realisert mange nye tilbud for barn og voksne som padling, 
undervannssafari og seiling. Dette har blitt godt mottatt. Området er nå 
fritt tilgjengelig for alle og det gir en fin opplevelse å gå på stiene 
rundt og i campingområdet.  
Canvas Hove har også vist å levere god mat med nyoppusset restaurant. Is 
til ungene i kiosken er også et bra tilbud.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073450
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

15.08.2019 13.50.43 

Richard
Fornavn 

Larsen
Etternavn 

Tollef Omholts Vei 11
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

richard@eracom.no
E-post 

 
telefon 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073348
1 / 2



Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

For å se fremover er det alltid viktig å ha med historien, for å få 
balanse i utviklingen. 
Hove med historien har vært utfartssted nr. 1 for alle innbyggere i 
Arendal Kommune, ikke bare for de som bor på Tromøy. 
Dette kommer også frem med historien der Staten solgte Hove billig i 
1998 for ivaretagelse av hensyn til allmenhetens friluftsinteresser. 
Nyere tids hendelser sier også historien dessverre noe om. At HDU aktivt 
jobbet for å selge Hoveodden (utenfor sitt mandag som sier drift og 
utvikling, som bekreftes av politikere) gjør saken svært vanskelig i 
dag. (kan dokumenteres) 
Med avtalen som er inngått fremstår det nå som at Arendal Kommune ønsker 
å pusser opp andre og tredje etasje i et hus der det er full fyr og 
brenner i første etasje, det er nærmest umulig og ikke realistisk.  
 
Så til ønske for Hove.  
Det første som må gjøres er å annullere allerede inngåtte avtaler for å 
få ro, selv om dette selvfølgelig vil koste penger og sikkert ta litt 
tid.  
Så må en ut i en åpen demokratisk reguleringsplan der flertallet 
bestemmer. Når dette er gjort kan en evnt. utlyse en forespørsel i 
Doffin på tilbud som reguleringsplanen evnt. legger til rette for. 
Av innhold mener jeg helt klart at Hove skal være friluft og 
rekreasjonsområde for alle innbyggere i Arendal Kommune, dette må ikke 
under noen omstendigheter utvides som en internasjonal 
reiselivsdestinasjon med betalbare aktiviteter. 
Dette må være en arena for kommunens innbyggere uansett hvor du er i 
livet, gammel / ung – rik / fattig – frisk / syk. Hverdagen for svært 
mange er i dag fylt med svært mange stressfaktorer av mange forskjellige 
årsaker. 
Det å ha et sted du kan trekke deg tilbake uten å få overøst 
forskjellige tilbud og aktiviteter er mangelvare. Dette har Hove vært 
for oss, det er en arv vi må ivareta videre og ikke minst for 
generasjonene etter oss. 
Område må likevel gjerne har et tilbud for et måltid mat, griller, 
lekeplasser eller mulighet etter friluftsloven §9 andre ledd / camping i 
maksimalt to døgn hvis man ikke har grunneierens samtykke til å bli 
lengre. 
Det argumenteres med arbeidsplasser og skattekroner, vanskelig å 
argumentere mot for alle skjønner viktigheten av det men finn for all 
del en annen plass enn folkets plass for å generere dette. 
 
Resultatet i dag er dessverre en voldsom splitt, jeg ferdes på Hove men 
mindre og mindre for det føles ugreit da en ikke vet hvilken leir / for 
eller imot mennesker du møter på turen er i. 
Denne splitten, sammen med prosessen som har produsert splitten kan ikke 
Arendal Kommune være kjent av. 
Jeg setter min lit til at Arendal Kommune tørr å sette handling bak alle 
erkjennelsene om dårlig prosess, brudd på lovverk, inhabilitet, resultat 
og ellers alt hva saken dessverre inkluderer. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073348
2 / 2



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

16.08.2019 06.53.16 

Bente
Fornavn 

Jonassen
Etternavn 

Høyveien 11
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

bente.jonassen@gard.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg håper det blir fortsatt drift av camping på Hoveodden. Jeg bruker 
(og har gjordt i mange år) Hove til turområde. 
Jeg synes Hoveodden har blitt BETYDELIG flottere, lysere, åpnere, MINDRE 
PRIVATISERT og det er flere tilbud/aktiviteter jeg kan tenke meg å bruke 
selv sammen med mine barn etter at Canvas Hove overtok drift på området.  
Jeg synes at kommunen må legge til rette for camping på mere enn 1 
omtåde i Kommunen (hvis Hoveodden ikke skal ha camping, blir det bare 
Nidelv Camping som tilbyr dette?) 
Jeg skulle ønske Kommunen regulerte områder til Camping slik det alltid 
har vært. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073461
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

16.08.2019 08.22.18 

Ellen
Fornavn 

Knudsen
Etternavn 

Revesandveien 154
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

ellen.knudsen@outlook.com
E-post 

 
telefon 

Velg plansak
Hvilken sak gjelder det? 

Arendal kommune må bestemme seg for om de skal være en 
turistdestisnaosjon. Turisme står for 5% av bnp og er en viktig 
inntektskilde for Norge. Jeg mener at den kan bli en mye større 
inntekstkilde for Arendal også. Det er viktig at vi også skaper 
bærekraftig turisme. Både ifht at det ikke skal forurense, men også ifht 
slitasje på naturen.  
 
Slik vi nå har sett Canvas har benyttet området er dette fremtidens 
turistdestinasjon. Ifjor var det kanskje to på seilbrett på 
Merdøfjorden, i År er det mange! De har greid å skape sunne aktiviteter 
som tiltrekker seg fastboende og et unikt konsept som tiltrekker seg 
turister fra andre steder.  
Vi må tørre å være unike i Arendal, vi må tørre å gå foran som den 
miljøbyen vi ønsker å være og vi må tørre å satse på næring.  
 
Skal vi få et godt tilbud for ALLE på Hove, så må det også være en 
kommersiell aktør som tenker utover landegrensene. Slik det er blitt i 
dag, ser vi et mye mer åpent Hove, og en natur som er ødelagt av 
Campingvogner. For første gang går det an å gå fra ene siden av 
hoveodden, til den andre for turgåere, og etter å ha brukt området i 
over 20 år så jeg for første gang en lekeplass der. 
 
Ja til næring og at det kan legges til rette for helårsdrift. Skal vi 
skape arbeidsplasser så må det være mulig å drive hele året.  
Arendal har et skrikende behov for vekst, og bedre økonomi. Eneste 
mulighet for å få det til er å være en ja kommune med fokus på 
bærekraft, da både økonomisk og ifht miljø. 
 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073467
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

16.08.2019 07.57.59 

Karen
Fornavn 

Landmark
Etternavn 

Høydebakken 10
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

karen.landmark@me.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

En drifting av området slik det nå er i igangsatt av Cancas Hove ser ut 
til å fungere veldig bra. Området er åpnet opp og fremstår som mye mer 
tilgjengelig for alle. Jeg har personlig brukt området mye mer etter 
denne endringen. Jeg stoler på aktørenes genuine ønske om å drive stedet 
med lav negativ miljøpåvirkning til glede for mange. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073464
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

17.08.2019 18.27.37 

Geir Øyvind
Fornavn 

Moen
Etternavn 

Ridebaneveien 13
Adresse: 

4843 ARENDAL
Postnr/sted 

78moen@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Ønsker at hoveodden skal være en tradisjonell campingplass for alle,hvor 
det er rom for familier med egen campingvogn,bobil eller telt. Også en 
andel faste plasser.Dette trenger Arendal. Mvh Geir Moen

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073552
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

17.08.2019 23.29.21 

Gunstein
Fornavn 

Rudlende
Etternavn 

Stuenesveien 39
Adresse: 

4815 SALTRØD
Postnr/sted 

rudlende@online.no
E-post 

 
telefon 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073564
1 / 2



Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

1. Ønsker at området skal være friområde med benker og bord med noen 
tilrettelagte grillplasser samt lekeområde for barn.  
Det burde fjernes noen trær slik at det kommer mer sol inn på området. 
2. Område med sandstrand/badeplasser må ikke benyttes til betalte 
aktiviteter.  
Eventuelt kan område på andre side av campingområdet i et begrenset 
område benyttes. 
3. Veien som går fra Hove leir og inn på veien som går ned til Hoveodden 
bør stenges med bom slik det var tidligere.  
Det er stor sjenanse med all biltrafikk for oss som går rundtur fra Hove 
leir og til Hoveodden og med retur. 
4. Skal campingplass fortsatt benyttes så bør de faste teltene som er 
satt opp fjernes da dette minner mer om en militærleir.  
Da er det penere med campingvogner som tidligere. 
5. Det må ikke være lov for campinggjester å parkere på eksisterende 
parkeringsplasser, men de må parkere inne i selve campingområde. 
6. Ingen parkeringsplasser må fjernes. 
7. Ingen asfalt må fjernes. Tenk på rullestolbrukere. 
8. Eksisterende campinghytter bør rustes opp eller bygges nye og få 
dagens fasiliteter som dusj og toalett.  
Men graving av grøfter må gjøres med varsomhet slik at trær som ønskes 
beholdt ikke skades. 
9. Det må bare være HDU (kommunen) som bygger/eier faste bygg på området. 
10. Trematerialer/ved som er plassert nærme den nye kiosken (og helst 
også badstue og badekar) som ødelegger synsinntrykk av området bør 
flyttes slik at det er utenfor synsvidde fra gangstier. 
11. Det må være offentlige toaletter og avfall kontieinere/søppelbøtter 
el. 
12. Det er fint med restaurant/kafeteria.  
13. For øvrig har det liten betydning for meg hva det blir inne i selve 
campingområdet dersom det fortsatt blir camping. Det er aktiviteter 
utenfor som kan komme til å skyve oss bort. Gjelder spesielt punkt 2, 5, 
6 og 7. 
14. Men i Arendal kommune bør det være campingplass for bo-biler og 
campingvogner samt vanlige telt og med flotte fasiliteter. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073564
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

17.08.2019 12.05.39 

Ingerid
Fornavn 

Røinaas
Etternavn 

Fergemannv.15
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

ingeridroinaas@hotmail.com
E-post 

97650773
telefon 

Velg plansak
Hvilken sak gjelder det? 

Området har blitt finere etter at campingvognene er borte, men det er 
viktig at det fortsatt er overnattingstilbud på Hove. Flott at området 
nå tilbyr flere aktiviteter for innbyggerne og tilreisende. Nytt 
spisested var trengt for området. Fint at området er åpent for alle, 
strendene inkludert og at parkeringen er gratis. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073545
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

17.08.2019 18.02.56 

Knut
Fornavn 

Vallheim
Etternavn 

Neskilveien 4
Adresse: 

4815 SALTRØD
Postnr/sted 

knutvall@gmail.com
E-post 

91164721
telefon 

Velg plansak
Hvilken sak gjelder det? 

Ønsker at Hove skal bli slik det var før med campingvogner og bobiler . 
Vi trenger en camping plass.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073548
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

20.08.2019 22.41.52 

jan olaf frich
Fornavn 

jobsen
Etternavn 

knekken 34
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

janolaffrich@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Har innvending mot det som skjer på Hove idag, og avslutte avtaler med 
Canvas. 
 
- Det er lagt ned mye dugnadsarbeid for å gjøre området attraktivt. 
- Hoveodden er det mest brukte fritidsområdet i Arendal kommune. 
- Stedet hører til Arendals befolkning og må ikke under noen 
omstendighet privatiseres til økonomisk gevinst. 
 
Ønsker at Hove skal forbli naturområde for almenheten og eventuelt inngå 
i Raet Nasjonalpark

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073693
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

20.08.2019 14.51.11 

Stina
Fornavn 

Pedersen
Etternavn 

Gjert Sørensens Vei 60
Adresse: 

4879 GRIMSTAD
Postnr/sted 

stinaped@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Sånn som Hoveodden blir brukt i dag, med Canvas Hove i tankene, funker 
bedre enn det tidligere alternativet med campingen. Området har blitt 
mye mer åpent og tilgjengelig for folk flest. Det føles som at man kan 
gå overalt uten å være til bry for de som overnatter der. Området har 
trengt denne endringen og jeg mener at Canvas Hove bør få lov til å 
fortsette driften og fortsette å utvikle området.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073679
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

21.08.2019 15.00.12 

Ingvild Brinch
Fornavn 

Gundersen
Etternavn 

 
Adresse: 

 
Postnr/sted 

ibg90@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg synes det har blitt så mye finere og åpent på Hoveodden slik det har 
blitt i dag, de endringene som har blitt gjort har vært sårt tiltrengt. 
Det føles ikke lenger som jeg går i andres hage når jeg er der ute på 
tur slik det føltes som da alle campingvognene stod der. Tidligere har 
det vært lukket og privat, sånn synes jeg ikke det bør være. Området har 
også blitt mer tilgjengelig for folk flest, og det føles friere uten å 
være til sjenanse for overnattende gjester.  
 
Derfor mener jeg at Canvas Hove bør få lov til å fortsette driften og 
fortsette å utvikle området slik de har gjort. Det er så flott der ute 
nå, og så mye roligere. Det er også flott å se at det er blitt startet 
opp morsomme aktiviteter, det er herlig bare å sitte og kikke på alt som 
skjer, uten at det er noe mer bråk av den grunn.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073721
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 22.34.27 

Anne Cathrine 
Fornavn 

Nygård
Etternavn 

Eigesvingen 25 
Adresse: 

4817 HIS
Postnr/sted 

cathrnyg@online.no 
E-post 

99410915
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Ønsker med dette å gi innspill om å bevare vernet på Hoveodden, og 
regulere til LNF. Ønsker at kommunen må ta grep, og ikke etterkomme det 
som står i inngått avtale med Canvas, der selskap kontrollert av HDU 
eller Canvas kan bygge hytter for utleie. (tilleggsavtalen). 
Kafe/restaurant og nye toalett er supert. Håper dere ser hvor viktig 
dette området er for innbyggere i Arendal. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073825
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 16.27.32 

Berit
Fornavn 

Rickhard
Etternavn 

Øvre Tyholmsvei 32
Adresse: 

4836 ARENDAL
Postnr/sted 

beririck@online.no
E-post 

90259333
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg ønsker ikke kommersiell drift på Hove. Naturen bør restaureres og 
området bør legges inn i nasjonalparken.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073788
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 22.22.47 

Dagfinn Wold
Fornavn 

Haavik
Etternavn 

Stintebakken 19 A
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

dwhaavik@gmail.com
E-post 

95200753
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Se vedlegg: 
1.Et helsefremmende Hove er viktig for folkehelsen. 
2. Hva må gjøres for å bevare Hoveodden som et helsefremmende 
rekreasjonsområde? 
3.Hva må Arendal kommune gjøre for å få Hoveodden inn i Raet 
Nasjonalpark? 
 
Konklusjon:  
Arbeidet med å få Hoveodden inn i Raet Nasjonalpark innebærer at en 
kommunal enhet (eksempelvis Kultur-Idrett og Fritid) får et 
administrativt ansvar for denne prosessen og at HDU så snart som mulig 
fratas Hoveodden som virksomhetsområde. Alle avtaler med Canvas Hove 
heves. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073823
1 / 1



Innspill til reguleringsplan Hoveodden. 

 

Et helsefremmende Hove er viktig for folkehelsen. 

Folkehelsearbeidet skal påvirke alt kommunen gjør og inkluderer alt fra eksempelvis drikkevann, 

sosial ulikhet til fysisk og psykisk helse. Koblingsparagrafene mellom folkehelseloven og plan- og 

bygningsloven er paragrafene 4 og 6 i folkehelseloven og paragrafene 10-1 i plan- og bygningsloven.  

Et av kjernebegrepene i lovverk knyttet til eksempelvis reguleringsplan er at kommunen har et ansvar 

med å ivareta «helsemessige hensyn»; hvilke faktorer som direkte eller indirekte fremmer folks helse 

og trivsel. 

Så; hva er helsefremmende på Hoveodden – og dermed hva er det som administrasjon og politikere i 

Arendal kommune må vektlegge gjennom reguleringsplanen? 

Hove et viktig bidrag til fysisk og psykisk helse. Først og fremst som en del av hverdagslivet for byens 

innbyggere, dernest besøkende gjester. Gjennom egne erfaringer og andres via media synes mange å 

være opptatt av følgende: 

Folk i alle aldre søker til naturen på Hove med dens lyder, lukter og sanseinntrykk. Folk trenger 

fredfylte, grønne områder i nærheten til bruk i hverdagen. Stillhet er en sjelden luksus som vi må ta 

vare på for framtidige generasjoner. 

Folk er opptatt av å nyte naturen uten kjøpepress, uten omfattende næringsbaserte fritidsaktiviteter. 

Hva må gjøres for å bevare Hoveodden som et helsefremmende rekreasjonsområde? 

Det innebærer at Hoveodden og «campingområdet» må defineres som et helsefremmende 

rekreasjonsområde som skal være fri og gratis for befolkningen. Et område som ikke skal selges eller 

leies bort til private. Et område som er fritt for næringsutvikling og kommersialisering. 

Da må arealet til campingplassen inntas i nasjonalparken. Organisert virksomhet med overnatting i 

campingvogner og (mobile) hytter henvises til Hove leir. Organisert, kommersiell fritidsaktivitet må 

skje utenfor Hoveodden. Vurdere et definert område til telting, max 2 døgn jfr Friluftsloven. 

Kaféen og serviceanleggene som finnes på den nåværende campingplassen bør videreføres. Området 

er så mye besøkt at det er nødvendig med blant annet toaletter.  

Hva må Arendal kommune gjøre for å oppnå dette? 

Arbeidet med å få Hoveodden inn i Raet Nasjonalpark innebærer at en kommunal enhet 

(eksempelvis Kultur-Idrett og Fritid) får et administrativt ansvar for denne prosessen og at HDU så 

snart som mulig fratas Hoveodden som virksomhetsområde. Alle avtaler med Canvas Hove heves. 

 

Dagfinn Wold Haavik 

Arendal 

22.08.2019 

 



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 22.38.22 

Elin
Fornavn 

Munthe-Kaas
Etternavn 

Haavar Gibøensgt. 10
Adresse: 

3675 NOTODDEN
Postnr/sted 

elinkath@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg har fulgt saken om Hoveodden, og har brukt området mye. Naturen der 
er viktig for mange som et rekreasjonsområde. Derfor mener jeg at dette 
unike området bør være LNF, natur og friområde. Ikke bebygges med hytter 
og markedsføres som destinasjon for turister fra hele verden. Både 
plante- og dyreliv vil være sårbart for stor pågang, utbygging og 
slitasje året rundt. Nå som campingvogner er fjernet, er det en gylden 
sjanse til å la naturen få ta over, og til at alle vi som er glade i 
denne naturen kan gå turer og sitte og se utover, og gå hjem etterpå.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073828
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 21.32.32 

Inger
Fornavn 

espeland
Etternavn 

Sletteheia 20
Adresse: 

4842 ARENDAL
Postnr/sted 

Inger.es@online.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Er flittig turgåer på Hove og gleder meg over det som skjer med nye 
tilbud og overnattingsmuligheter. Campingen trengte en oppgradering og 
de faste plassene med store plattinger virket veldig privatiserende. Men 
jeg synes det blir veldig smalt å bare satse på dyre overnattingstilbud 
og telt. Det bør åpnes for campingvogner igjen, men bare 
korttidsplasser, og de plassene kan trekkes litt tilbake og en stor del 
av området kan forbli bilfritt, slik som nå. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073814
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 20.44.42 

Jon Håvard 
Fornavn 

Jensen
Etternavn 

Barbugårdsjordet 13b 
Adresse: 

4844 ARENDAL
Postnr/sted 

Jonhavard80@gmail.com 
E-post 

95758591
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Meget positiv til videre drift av Canvas- og dertil "glamping"-
konseptet. Videre bør det legges mer til rette for helårsdrift gjennom 
flere (mindre) hytter, samt mulighet for utvidelse av restaurant-bygget 
til noe kurs/konferanse.  
 
Camping-delen bør dog gjøres åpent for campingvogner og bobiler for å 
øke belegg, inntekter og for å gjøre plassen mer attraktivt- dog med 
maks 7/14-dagers overnatting, for å unngå "fastgroing". Priser på 
teltovernatting bør minst halveres. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073803
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 20.31.12 

Oddvar Godø
Fornavn 

Elgvin
Etternavn 

Hansnesåsen 13
Adresse: 

4839 ARENDAL
Postnr/sted 

oge@elgvin.org
E-post 

99637736
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg synes planene til Lowcamp og Canvas Hove har vært eksepsjonelle 
siden dag 1. Arendal trenger en helårs-attraksjon for hele familien, for 
alle priser og alle interesser, og Canvas Hove dekker mer av dette enn 
jeg tror man kan se for seg. Sommerjobber for ungdommer, opplæring i 
windsurfing, teambuilding-turer for bedrifter i hele landet/utland og 
nasjonal oppmerksomhet er bare noen få av punktene jeg kan bruke til å 
argumentere FOR Canvas Hove. Man ser allerede i dag at det har blitt en 
enorm positiv oppmerksomhet rundt hva de har skapt på bare noen måneder, 
så hvem vet hvor stort dette blir i fremtiden.  
 
I tillegg til alt dette passer den klimavennlige profilen godt inn som 
nabo til Raet Nasjonalpark. Få til ingen biler på området, gresset og 
planter får gro igjen, lite avtrykk på naturen og hovedsakelig vind/ro-
dreven aktivitet på vannet. Her er det lite skade på natur og dyreliv, 
og bedre kan det ikke bli.  
 
Canvas Hove har min fulle støtte. Jeg følte meg aldri velkommen til den 
forrige campingvogn-campen, med gjerder og store hvite vogner på faste 
plasser, men nå er Hoveodden blitt attraktiv for alle. Bedre kan det 
ikke bli. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073800
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 20.37.22 

Rut-iren
Fornavn 

Skjervik
Etternavn 

Seelabders bakke 1b
Adresse: 

4839 ARENDAL
Postnr/sted 

Rutskjervik@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Fantastisk tiltak!! Områdene rundt blir ivaretatt og lagt til rette for 
at vi som bor i området skal kunne nyte Hove på alle måter. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073801
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 21.18.56 

Stig A.
Fornavn 

Nilsen
Etternavn 

Oterveien 2
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

stig.nilsen@olavthon.no
E-post 

90672772
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Tidligere Hove Camping bør etter min mening reguleres til det prosjektet 
som Canvas har igangsatt nå. Arendal og Tromøya trenger en godt 
vedlikeholdt overnattings- og campingplass i strandsonen, hvis vi ønsker 
å tiltrekke oss turister året rundt. Det må selvfølgelig legges tilrette 
for attraktive plasser for telt og bobil, og samtidig settes 
begrensinger for hvor mye Canvas får bygge ut på området. 
 
Mvh Stig

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073808
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

22.08.2019 21.43.59 

Trond
Fornavn 

Edsberg
Etternavn 

Myra Terrasse 4
Adresse: 

4848 ARENDAL
Postnr/sted 

T@edsberg.org
E-post 

98808090
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Det er alltid den som er misfornøyd som roper høyest og som man hører 
mest til. Alle de andre, fornøyde, drukner litt i tausheten. Jeg er en 
av dem. De nye planene som involverer Canvas er fantastiske. Å kunne gå 
fritt rundt på Hove, uten terrassebyen med alle campingvognene, er en 
velsignet frihet. Å se og oppleve det lille, men spennende Canvas 
allerede har fått til, er moro for store og små. Resten som er planlagt 
at skal komme blir enda mer spennende. Langveisfarende får en utrolig 
opplevelse i naturen på Hove, og et fantastisk opphold i en "bolig" ikke 
mange har sett og opplevd maken til. Kortveisfarende blir ikke avkortet 
med mindre naturopplevelse, heller det motsatte. Det lages spektakulære 
utsiktspunkter ved landets serverdigheter. Vøringsfossen, Trollstigen, 
Dronningstien i Hardanger... for å nevne noen. Tenk å moro det hadde 
vært om en Vestlending med en fjord som nabo, som alle reiser til for å 
se, ønsker å besøke Hove med flott natur og gang-/taubaner oppe i 
trærne, og overnatte i en cocoon - fordi det er en fantastisk 
opplevelse. Eller en Lofotværing, en Bærumsoss (unnskyld...), en 
Trønder... Kanskje til og med en Danske eller Ungarer... Og likevel er 
det plass til meg og mine barnebarn. Ikke vær så redde for de som 
skriker høyest om Hoves (verdens) undergang. Gi både lokalbefolkningen 
og tilreisende muligheten til å oppleve fantastisk natur i 
nasjonalparken og samtidig en overnatting av de helt sjeldne. Fri oss 
fra gamle, stygge campingvogner med store frihetsberøvende terrasser. 
Vær modige ved å stå for avtalen som ble inngått med Canvas tidligere, 
ikke feig ut fordi noen få roper høyere enn de mange.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073816
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

23.08.2019 15.24.41 

Berit 
Fornavn 

Auglænd
Etternavn 

Snipeveien
Adresse: 

4318 SANDNES
Postnr/sted 

Beritaugl@hotmail.com 
E-post 

91339979
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

La hove være et lavterskelsted slik det var og  
2.  
bring campingfolket tilbake.  
Nei til privatisering og hyttesalg. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073897
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

23.08.2019 18.47.42 

Birte
Fornavn 

Sætrang 
Etternavn 

 
Adresse: 

 
Postnr/sted 

Birte.elen@yahoo.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Et fantastisk sted som endelig er åpent for alle. Gleder meg til å komme 
på besøk på ny, en fantastisk opplevelse jeg unner alle å få med seg. 
All ære til de som tør og våger gjøre noe utenfor boksen. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073904
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

23.08.2019 08.01.28 

Liv
Fornavn 

Arneberg
Etternavn 

Skilsøveien 174 B
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

livenoliven@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Mitt ønske for Hoveodden er at det blir tilbakeført til naturen, blir 
ett LNF området. Men lage ett fellesområde for grilling, lekeplass til 
barna. En plass man kan ta med familie og venner og kose seg. Ruste opp 
doer o.l.Ha en plan/restreksjoner for å ta vare på dyrelivet og 
plantelivet vi har der ute. Vi har bl.a lappuglen der ute som er 
kjempesjelden! Ta vare på restauranten/kafeen/ kiosken ved å sysselsette 
arbeidsledige, de som er på arbeidstrening o.l. Ta vare på strandområdet 
og holde det så naturlig som mulig.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073849
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

23.08.2019 11.17.00 

Solvejg Kristin Helene
Fornavn 

Knagenhjelm
Etternavn 

Hoveveien 5
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

s.knagenhjelm@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Ønsker med dette å gi innspill om å bevare vernet på Hoveodden, og 
regulere dette til NLF. Ønsker at kommunen tar grep, og ikke etterkomme 
det som står i inngått avtal med Canvas, der selskap kontrollert av HDU 
eller Hove Canvas kan bygge hytter for utleie (tilleggsavtalen). 
Det er greit med Cafe og nye toaletter. Håper dere ser hvor viktig dette 
området er for innbyggerene i Arendal.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073873
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

24.08.2019 11.21.23 

Anne Lene
Fornavn 

Tønnessen
Etternavn 

Tollef Omholts Vei 11
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

anne.lene.tonnessen@gmail.com
E-post 

97621400
telefon 

Velg plansak
Hvilken sak gjelder det? 

Arendal Kommune må gjenopprette vernet på Hove, Hove med historien og 
fremtiden til oss og generasjonene etter oss kan ikke ødelegges med 
prosess og aktører som i dag. Området må reguleres til LNF, dette må 
Arendal kommune med administrativ og politisk ledelse ta ansvar for å 
rydde opp i. Avtalen med Canvas Hove må kanselleres for å kunne starte 
på nytt på en ordentlig måte, Canvas Hove må ryddes ordentlig ut av 
Hoveodden. Etter dette må det gjerne komme fasiliteter som cafe, sanitær 
forhold. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073919
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

24.08.2019 13.22.50 

Anne Marie
Fornavn 

Falck
Etternavn 

Skilsøveien 357
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

anmafalck@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

At dette kjerneområdet på Hoveodden er unndratt Raet Nasjonalpark har 
ingen naturbasert forklaring. I tillegg vil eventuell kommersiell 
aktivitet bli en visuell og følgelig konkret del av opplevelsen for alle 
besøkende til Nasjonalparken, noe som vil forringe naturopplevelsen i 
betydelig grad. Uten slike aktiviteter vil området være et fristed for 
alle - også de med svak økonomi. Her bør alle kunne kjenne på at det 
finnes andre verdier enn de økonomiske! 
Å åpne opp for kommersielle aktiviteter i dette området vil også stå i 
sterk kontrast til Arendal som miljøby. En tur til Hove gir kortreist 
glede og mulighet for de aller fleste. Tellinger av besøkende viser 
høyeste besøkstall målt i Norge. I tillegg har naturen antagelig nådd 
over sin tålegrense. Dette er uforenlig med foreliggende planer.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073926
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

24.08.2019 09.15.27 

Merete 
Fornavn 

Fasting 
Etternavn 

Høyveien 17
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

Merete.l.fasting@uia.no
E-post 

48295737
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Canvas Hove er opptatt av å ta vare på natur. De er også opptatt av å 
tilrettelegge for gode naturopplevelser for de som ønsker å prøve 
glassbunnkano, sup, kajakk eller seiling. De ønsker at barnefamilier 
skal komme til Arendal før de reiser til Dyreparken. De ønsker at 
ungdommer skal få et forhold til havet og se de unike mulighetene havet 
gir for opplevelse, bevegelse og glede. De ønsker å ha helårsdrift og 
dette tenker jeg er viktig for å holde på flinke ansatte som ønsker en 
helårsjobb. De har allerede hatt en del bedrifter på besøk. I september 
kommer et svensk firma og skal være i området i 4 dager. De skal padle, 
fiske, bo i telt ute på en av øyene, seile og sykle i Tungvekteren. Og 
de skal overnatte i de koselige hytte-teltene på Hove. Det at området er 
bilfritt er unikt. Det gir en følelse av frihet i hvert fall for 
barnefamilier. Jeg er opptatt av barndom, folkehelse og bærekraft og jeg 
tenker at dersom flere kan feriere i eget land er dette veldig positivt. 
I sommer møtte jeg en familie som syklet fra hjemme, bodde i hengetelt, 
var med på yoga med familien, padlet glassbunnkano og syklet hjem. Mange 
fra Arendal har kommer og bodd i de unike teltene i sommer. Det 
debatteres hvordan en skal få unge folk til å etablere seg i Arendal. 
Jobbmuligheter og spennende prosjekter slik som dette vil kunne være med 
å bidra til at unge ønsker å etablere seg. Det debatteres også en del 
rundt hvordan en kan bidra til folkehelse. Det å ha et konsept som 
vektlegger bevegelse og uteaktivitet for bedrifter og ferierende er med 
og bidrar til at interessen for uteaktivitet øker, og på sikt kan bidra 
positivt inn i forhold til folks helse. Nye interesser kan gi my glød og 
ny entusiasme. Canvas Hove ble startet opp fordi eierne ønsket å bidra 
inn og gjøre noe positivt for Arendal og Arendals bebyggelse og jeg 
håper de får lov å gå videre med dette. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073914
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

24.08.2019 13.53.17 

Tarjei
Fornavn 

Ravn
Etternavn 

Vesterled 115
Adresse: 

4877 GRIMSTAD
Postnr/sted 

tarjei.ravn@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg har i løpet av sommeren vært så heldig å fått se hvordan Canvas Hove 
har begynt sin virksomhet der ute, og gleder meg enormt til 
fortsettelsen. 
 
Jeg mener at planen må sikre gode driftsvilkår for Canvas, som vil bli 
til glede for alle oss i distriktet, og landet for øvrig. Det er dermed 
viktig at de sikres det antall boenheter der som de selv mener behøves 
for helårsdrift. 
 
Gjennom dette vil bruken av Hove øke vesentlig, til glede for oss alle!

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073930
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

25.08.2019 21.17.32 

Ingunn
Fornavn 

Thomassen 
Etternavn 

Rådhusgaten 4
Adresse: 

4836 ARENDAL
Postnr/sted 

Iktho@arendal.kommune.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Det er viktig at det legges til rette for allmenheten, samtidig som det 
legges til rette for helårsdrift for de som skal drive virksomhet der.  
 
Dersom området reguleres til LNF vil det fortsatt kunne være tillatt å 
sette opp telt der (utmark). Men det vil da ikke være noen som 
organiserer dette. Det vil være uheldig, og heller ikke være et godt 
tilbud for publikum.  
Nasjonalparken trenger et bærekraftig og spennende overnattingstilbud. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073958
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

25.08.2019 21.37.32 

Øyvind
Fornavn 

Bratland
Etternavn 

Hampemyrveien 10
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

oyvind@bratland.no
E-post 

90851813
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg ønsker å ta området inn i nasjonalparken og/eller regulere område 
som LNF. Jeg ønsker at denne svært kjære delen av det mest brukte 
rekreasjonsområdet i Arendal/Aust-Agder drives til det beste for ALLE 
innbyggere og ikke av private som spesialiserer driften mot begrensende 
aktiviteter. Noe som ALLE kan nyte godt av, ikke bare de som betaler for 
seg og som har de spesielle interessene Canvas tilbyr aktiviteter for. 
Cafe og toaletter er flott og naturlig i et slikt område. Jeg ser for 
meg muligheten for benker, faste bålplasser og ellers natur og fri 
ferdsel i hele området. Betalte aktiviteter er ekskluderende og passer 
derfor ikke inn i dette området som bør være for ALLE. Overnatting kan 
tilbys gjennom Hove Leir.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1073961
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 09.57.57 

ALF MARTIN
Fornavn 

SANDBERG
Etternavn 

Postboks 151
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

sandberg.alf.martin@gmail.com
E-post 

48164245
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hoveodden må ikke reguleres til campingplass. Området har vært 
befolkningens friområde i 100 år. Campingplassen skulle ikke ha fått 
utvikle seg slik den gjorde etter at Tromøy kommune ble presset til å 
akseptere en campingplass i området. Befolkningens bruk av Hove har økt 
til det mangedoblede siden dengang, og man må ikke anlegge virksomheter 
der som vil tiltrekke enda større folkegrupper. Det helt naturlige er at 
området, nå ryddet for campingvogner, legges inn i Raet nasjonalpark, 
slik et flertall i befolkningen klart ønsker. Canvas Hove er ikke ønsket 
til å etablere seg i området, med medfølgende aktiviteter i 
nasjonalparken og Hovekilen, der naturen er svært sårbar og sterkt 
forringet av bruk allerede. Det må heller ikke graves i området slik 
Canvas Hove har begynt med, av hensyn til arkeologiske forhold, plassen 
er omringet av fredede gravplasser, som aldri har vært arkeologisk 
undersøkt. Naturvern interesser må ivaretas i langt større grad enn man 
har sett til nå, og alle kommersielle interesser må begrenses til selve 
Hoveleiren. Alle mindre bygg, all asfalt, alle betong elementer i 
området må fjernes. Kafebygget er sprengt inn i fjell og vil kunne 
vurderes å beholdes, dog uten å utvides, det er allerede anlagt over 
grensa til det området Arendal og Tromøy kommuner kjøpte spesielt til 
rekreasjon for befolkningen før krigen. Dette er siste historiske 
anledning til å få tilbake det Hove som engang var.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074004
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 09.25.32 

Anne Therese
Fornavn 

Falck
Etternavn 

Skomakerveien 4
Adresse: 

4839 ARENDAL
Postnr/sted 

annetherese77@yahoo.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

At dette kjerneområdet på Hoveodden er unndratt Raet Nasjonalpark har 
ingen naturbasert forklaring. I tillegg vil eventuell kommersiell 
aktivitet bli en visuell og følgelig konkret del av opplevelsen for alle 
besøkende til Nasjonalparken, noe som vil forringe naturopplevelsen i 
betydelig grad. Uten slike aktiviteter vil området være et fristed for 
alle - også de med svak økonomi. Her bør alle kunne kjenne på at det 
finnes andre verdier enn de økonomiske! Å åpne opp for kommersielle 
aktiviteter i dette området vil også stå i sterk kontrast til Arendal 
som miljøby. En tur til Hove gir kortreist glede og mulighet for de 
aller fleste. Tellinger av besøkende viser høyeste besøkstall målt i 
Norge. I tillegg har naturen antagelig nådd over sin tålegrense. Dette 
er uforenlig med foreliggende planer. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074001
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 12.31.29 

Bjørg B
Fornavn 

Bratland
Etternavn 

Hampemyrveien 8
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

bjorg@bratland.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg synes at hele området bør reguleres til rekreasjonsområde kun for 
dagsturer. Det bør ikke være campingplass eller annen overnatting. Det 
kan skje i Hove leir.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074026
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 22.37.26 

Brit Ingvild
Fornavn 

Fredriksen
Etternavn 

Tromøy Kirkevei 275
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

brit.i.fredriksen@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

For oss som er bevegelseshemma og synshemma er det viktig at området er 
universelt utforma. Området må tilrettelegges slik at vi kan ferdes 
trygt, planene med utbygging til stort aktivitetsnivå på land og i vann 
virker lite forenlig med trygg ferdsel for oss. Vi ønsker Hoveodden som 
et fredelig naturområde. 
Området må reguleres til LNF.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074082
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 12.12.46 

Erik
Fornavn 

Dunseth
Etternavn 

Mårveien 10
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

edun@online.no
E-post 

98233321
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg vil foreslå at det gamle campingområdet reguleres til allment 
rekreasjons formål, og at det ettableres noe alla det som er å finne som 
Fanø Skovlegeplads på Fanø utenfor Esbjerg, DK. 
Fanø Skovlegeplads er et område med lekeapparater, treskulpturer, 
overbygd spise- og grill område. Området driftes av en forening, noe 
alla dagens "Hoves venner". Hvorfor ikke invitere norske kunstnere til å 
bidra med tre-skulpturer? 
Jeg tenker at kommunen må stå som utbygger og eier, og bekoste 
vedlikehold via en type venneforening. 
For mer info om området på Fanø, se linker nedenfor. 
http://www.fanoeskovlegeplads.mono.net/ 
https://www.youtube.com/watch?v=arktDsRDVGQ 
 
Mvh 
Erik Dunseth

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 11.51.48 

Jørund
Fornavn 

Moseid
Etternavn 

Hasseldalen 9
Adresse: 

4816 KOLBJØRNSVIK
Postnr/sted 

moseid@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Som gjeninnflyttet Arendalitt etter flere år i utlendighet har byens 
bostedsattraktivitet vært vesentlig for å velge å etablere meg igjen i 
byen ved de to fyrtårn. Canvas Hove prosjektet fremstår nå som et av 
flere positive intitativ som gjør at jeg føler stolthet for byen, både 
som en lokal destinasjon for vannaktiviteter for min familie men også 
som en destinasjon for tilreisende venner og kjente.  
 
Jeg har kun positive ting å si om prosjektet, både i det som er 
realisert, med en mye mer inkluderende arena for alle(det estetiske på 
Hoveodden) men også aktivitetstilbudet på Canvas Hove. Det skinner 
gjennom at intitativtakerene har en gjennomført plan for hva folk ønsker 
å oppleve men det er også fantastisk å se nye aktivitetstilbud som vi 
ikke trodde vi ville - blue ocean strategi - det vi ikke visste vi ville 
ha. Dette siste er det som i mine øyne er vesentlig for å gi folk 
følelsen "DET vil vi ut å oppleve!" 
 
Jeg håper at kommunen legger til rette for at området kan brukes hele 
året, og at det vil være vesentlig i reguleringen. Arendal trenger 
aktivitet også tilbud vinterstid.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Jørund Moseid

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 22.27.46 

Monica
Fornavn 

Botterli Jacobsen
Etternavn 

Harstenveien 2
Adresse: 

4810 EYDEHAVN
Postnr/sted 

Monbott@gmail.com
E-post 

91374485
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Ønsker at Hove skal reguleres til LNF
Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 15.52.01 

Morten
Fornavn 

Andersen
Etternavn 

St.Hansveien 36
Adresse: 

4816 KOLBJØRNSVIK
Postnr/sted 

morten@ongre.no
E-post 

92030975
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

At det tilrettelegges for noe campingdrift, med faste installasjoner som 
dagens yurter, og teltplasser. Fokus på aktiviteter på land og til 
vanns. (Umitoriserte). 
Både betalte og ubetalte. Få opp hundebæsjesøppelkasser langs turstiene.  
 
Beholde en del grøntområder i deler av den gamle campingen.  
 
Gjerne en skatepark i enden ut mot parkeringen.  
 
Få rustet opp bryggene med kun gjesteplasser for dagbesøkende.  
 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074056
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 11.43.26 

sidsel
Fornavn 

krogh
Etternavn 

heimdalsbakken 9
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

k_sidsel@yahoo.no
E-post 

95932968
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg mener at Hoveodden bør endres til LNF område. Videre utvikling av 
Hoveodden, slik som er påbegynt nå, mener jeg vil forringe området med 
for mye utbygging av hytter osv. som trolig vil bli en belastning for 
naturen. Utviklingen som foregår nå tror jeg også vil fremme 
tilgjengeligheten for økonomisk sterke familier, og gå ut over 
barnefamilier med normal / lav inntekt. Forskjellen vil trolig bli 
sterkt synlig, og "vanlige" folk vil ikke lenger oppleve tilhørighet til 
et område de har benyttet seg av i en årrekke. 

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

26.08.2019 15.04.34 

Solveig P. 
Fornavn 

Hervik
Etternavn 

Revesandsveien 151
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

solpherv@gmail.com
E-post 

41243759
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Med den satsingen som nå Canvas Hove har gjort på en del av Hoveodden 
har området blitt forskjønnet, tilrettelagt for mer aktivitet og det er 
blitt mer åpent for alle. Jeg tror det vil bli en fordel for alle at de 
kan fortsette med slik satsing, for å skape aktivitet i området. Jeg har 
bodd på Tromøya i over 20 år, og går og bruker Hove mye. Det virker på 
meg som det er mer aktivitet her nå med ulike folk enn det noen gang har 
vært.  
Det vil også gi kommunen arbeidsplasser, en sosial møteplass for oss som 
bor på Tromøya og ikke minst godt omdømme for byen. Så lenge det 
fortsatt blir åpnet for alle, og ikke en høy pris på alle aktiviteter 
som tilbys, mener jeg deres satsing er veldig bra og viktig for Arendal.

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

27.08.2019 10.29.34 

Aud
Fornavn 

Schäfer
Etternavn 

Lofstadåsen 22 B
Adresse: 

4812 KONGSHAVN
Postnr/sted 

aud-sch@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Ønsker Hoveodden under nasjonalparken, gjerne med restaurant og 
toaletter for besøkende. Jeg er absolutt i mot noen form for 
campingplass, naturen der ute trenger å bli vernet fra for mange 
besøkende.

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

27.08.2019 22.07.08 

Eva Lisbeth Solberg
Fornavn 

Stave
Etternavn 

Ekornveien 7
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

eva.stave@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Se vedlegg
Din merknad eller innspill til saken:  
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Hei! 

Mine tanker og ønsker for Hoveodden og campingen! 

 

 La hele området være rekreasjonsområde: 

1) Hove har mykt underlag. Det er godt å gå der for de som sliter med nakke, rygg, kroppen osv. 

Dette vil igjen vil forebygge sykemeldinger. 

2) Fantastisk for alle å gå der, og kjenne sjølufta . Er faktisk mange som ikke er i jobb/ uførtrygdet 

som bruker det som et rekreasjonsområde. Er ikke alle som har råd til å bo ved vannet, har hytte 

eller båt. 

   3) Folk trenger et grønt-areal uten kjøpepress. 

    4) La folkestien være der den er nå, og ikke bygge noe rett ved den. Ikke lage nye stier for at 

    Canvas Hove skal få mer plass å boltre seg på. 

     5) Det må være gratis parkering og komme inn på området for all fremtid. 

 

 Få helt nytt styre til Hove Drift og utvikling: 
1) De har dummet seg helt ut i forhold til Hove saken. Bare det å skulle selge bygninger på 

Arendals fineste tomt til private. Og godta salg av hytter til 3. mann. 

 

 Annullere alle avtaler med Canvas Hove A.S 
1) Pga den måten de har fått tildelt campingplassen på.  

2) Sprøtt å skulle ha «Glamour» camping på Arendals fineste tomt, og eneste campingplass. 

3) Ved at det er såpass dyrt å bo der (hotell priser), er det mange som ikke har råd til å bo der. 

Igjen blir det de med penger. Ja, en kan ta med eget telt til rimeligere penge, men alle vet at 

det ikke er gøy og ligge der i et kjedelig telt, mens de med penger sover godt der. Stakkars 

barn som vokser opp i dag. Skal på Glamour camping tur!!!! Men ordentlige senger og 

badekar!!  

4) Canvas Hove planlegger jo 100 hytter der, så det blir ikke så grønt og åpent som det er nå. 

Når det blir så mange hytter, blir det automatisk mer privatiserende. Og ikke for all del ikke la 

dem få selge de hyttene eller langtidsleie til folk. Da blir det fort et eierskap til området. 

5) Ved det opplegget de planlegger, får ikke campingvogner/bobiler komme dit. Hvor skal de 

feriere i Arendal? Ønsker vi at bobiler parkerer rundt omkring der de finner en plass, eller 

skal vi ha definerte områder de kan komme til? I Arendal er del bare Nidelv camping som har 

et slikt tilbud. Det er flere som har kommentert at Arendal ikke har noe godt tilbud til 

bobiler/campingvogner. Så da kjører jo de forbi Arendal. 

6) Sprøtt at en campingplass, skal spesialisere seg så mye på vannsport. Og igjen de med 

penger, som har råd til det. Og skremme bort de gjestene som ikke er interessert i vannsport. 

Og ikke minst mye støy med den sporten. 

 

 Cafe` i stedet for restaurant: 
1)  Er ikke alle som har råd til restaurant mat.  Og igjen et sted for de med penger. 



 

 

 Veien ut til Hove, tåler den belastningen av alle bilene som Canvas 

Hove håper på. 

1) Tenker blant annet når en kjører i fra hovedveien og mot Hove. Tenker også på sikkerheten 

for alle barna som sykler der som skal på fotballtrening på banen. Og den siste veien inn til 

Hove. 

 

 La camping området inngå i Raet Nasjonalpark. Da får vi beholde 

det åpne og flotte området for alle. FOLK KAN TA MED SEG NISTE, 

OG KOSE SEG. Og ikke minst slappe av i en hektisk hverdag. 

 

Hilsen en som vil bruke Hove som helsebringende sted i stedet for å 

drikke god vin på restauranten! 

 

Eva Stave 

Færvik 

 

 



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

27.08.2019 23.12.15 

Inge
Fornavn 

Fredriksen
Etternavn 

Tromøy Kirkevei 275
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

inge@planteskolen.no
E-post 

 
telefon 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074169
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Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Området som ikke har nasjonalparkstatus på Hoveodden / Hove Camping bør 
få status LNF. 
 
Hoveodden er distriktets største utfartsmål og arealet som skal 
reguleres ( Hove Camping ) er viktig å føre tilbake til friluftsområde / 
LNF. I Utviklingsplan mai 2001 for Hoveområdet vedtatt av Arendal 
kommunestyre står det ang. camping på Hoveodden. Campingvognene må 
flyttes ut av hele Hoveområdet utenom sesongen fra 1.juni til 1. 
september. 
 
I atferdsregler for statlige og kommunale friluftsområder vedtatt av 
Fylkesmannen i Aust-Agder og Arendal kommune kunngjort i norsk 
Lysningsblad 21.06.1996 heter det : Buøya, Hove, Spornes, m.fl.. Telting 
forbudt Se vedlagt kopi under opplastet fil. 
 
Campingen på Hove har grodd frem i løpet av de siste tiårene uten noen 
regulering. På Hoveodden kjøpte Arendal og Tromøy kommune 
friluftsarealet av Hove gård før krigen, arealet skal være 125 da , noe 
som betyr at campingplassen sannsynligvis har grodd inn i 
friluftsområdet. Friluftsområdet hadde sitt eget gards- og bruksnr. , 
mest sannsynlig Gnr.10 Bnr.9 i Tromøy kommune. 
På et tidspunkt ser det ut som den eiendommen er lagt inn under 210/1 
som er Hove Leir, men friluftsområde kan neppe forsvinne av den årsak. 
Her må gamle grenser måles opp før det kan utarbeides en 
reguleringsplan. Går ut fra at et offentlig friluftsområde ikke kan 
reguleres til campingplass.  
At Hove camping har fått utvikle seg over tid med helårs campingvogner 
og plattinger ser ut til å være i strid med allerede vedtatt lovverk . 
 
Arendal Kommune har sterkt behov for en folkepark, en naturpark som folk 
kan utøve sitt friluftliv i all enkelthet og nyte stillheten og de 
brølende stormer. Hoveodden peker seg naturlig ut i denne henseende. Ved 
å beholde de nødvendige service-bygg for besøkende og tilrettelegge noen 
grill-/bålplasser i området som nå er camping vil det også avlaste 
bålbrenning og slitasje i Raet Nasjonalpark. 
Her trengs ikke noen aktivitetspark for at folk skal trives. 
Hoves venner har kø for å være med på dugnad, så å sjøtte disse områdene 
vil ikke by på store kostnader. 
 
All camping i sesong flyttes inn i Hove Leirsenter ( indre leir) der er 
det store arealer som egner seg godt for dette og mye infrastruktur 
ligger der allerede. Det er kort gangavstand til hele området fra Tromøy 
Kirke til Hoveodden. 
Dette vil styrke driften av Hove Leirsenter. 
 
Sandumkilen, Hovekilen og Færvikkilen er et svært yndet sted for 
båtturistene, både på smeigedagene og som nødhavn når uværet truer. I 
tillegg er det mange fastboende i området som har sine bryggeplasser. Å 
etablere destinasjoner med mange aktiviteter på sjøen i disse sårbare 
sjøområdene er svært uheldig for fuglelivet. Her er flere viktige 
gytebekker for sjøørret, området er allerede svært mye brukt av 
sportsfiskere, spesielt etter sjøørrett. 
 

Din merknad eller innspill til saken:  
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TRAFIKKEN har økt mye de siste år , spesielt mellom Færvik og Hove, den 
kommer til å øke ytterlig bare vad at området har fått 
nasjonalparkstatus. Ved en eventuell reguleringsplan for Hove Camping må 
det tas hensyn til og estimeres hvor mye trafikk området kan ta imot 
uten at det får store negative konsekvenser.  
 
Nasjonalparken består alt vesentlig av sjøområde med strandlinje som 
grense mot land. Området Botstangen til Hoveodden har mesteparten av 
landarealet i NP . Her er det lett å komme , ikke minst med ny 
innfartsvei direkte fra E18. Vi må se oss om og se hva som skjer med 
mange turistdestinasjoner nå, de blir overbelastet av for mye besøk , 
dette må tas alvorlig.  
 
I reguleringsplanarbeidet må hele området fra Arendal Herregård, Hove 
Stall og Hove Leirsenter også tas med i planarbeidet, i dette området 
allerede er svært stor aktivitet. 
Arendal Herregård er ikke ferdig utviklet og spørsmålet er hvor stor 
destinasjon kan det bli der. 
Dette er viktig for turistnæringen i hele Arendalsregionen, en 
overbelastning av dette området vil alle tape på.  
 
Ut fra siste tids problemer rundt utviklingen på Hove Camping / Canvas 
Hove er min bestemte mening at campingområdet må reguleres tilbake til 
LNF der naturverdiene i området ivaretas . LNF- status vil gi 
handlingsrom for enkel tilrettelegging for friluftsliv og dagsbesøk. 
 
Til slutt må også kommunen som eier i en stor reiselivsbedrift på Hove 
ta hensyn til at alle smågårdene som har gitt fra seg eiendom til Raet 
NP, de fleste ( hvis ikke alle ) uten erstatning. I fredingsprosessen 
ble forespeilet at det skulle gi muligheter for lokal verdiskaping, da 
må ikke kommunen og andre store aktører til sammen stikke av med hele 
kaka. Skal kulturlandskapet på utsida leve videre og tas vare på må det 
være liv laga å drifte smågårdene med eventuelle tilleggsnæringer.  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

27.08.2019 12.25.34 

Kjetil
Fornavn 

Hansen
Etternavn 

Lokes vei 10
Adresse: 

4846 ARENDAL
Postnr/sted 

kjetilhansen@live.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hvis regulerings planen ender på camping drift, må det åpnes for 
korttids plasser for camping vogn(ikke platting, hekk og spikertelt) og 
bobil. Disse 2 gruppene er utelatt og da passer beskrivelsen hove for 
alle dårlig. Det som skjer der ute nå er at dere bytter folk i grill 
dress ut med folk i dress, disse må kunne leke sammen. For min del håper 
jeg området tilbake føres til naturen og fremtidige generasjoner. Dette 
området er ikke egnet for masse turisme, det vil slite området ned. 
Hilsen Kjetil Hansen. 

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

27.08.2019 12.50.34 

Lene
Fornavn 

Krabbesund
Etternavn 

Tromøy Kirkevei 418
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

Krabbesund@hotmail.com
E-post 

41469092
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg ønsker meg mest mulig fredet natur med mulighet for å bruke stier, 
skog og hav. Det er nok bygging på Tromøya, og Hove/Raet er noe av det 
vakreste som finnes i Norge. La det være.

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

27.08.2019 16.38.59 

Sissel
Fornavn 

Tornes
Etternavn 

Strømsbuveien 64c
Adresse: 

4836 ARENDAL
Postnr/sted 

sissel.tornes@online.no
E-post 

99161068
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Mitt forslag er at området tilbakeføres til naturen, og at det ikke bør 
være kommersielle aktører eller aktiviteter her. Området bør i sin 
helhet innlemmes som en del av Raet nasjonalpark. Jeg er en av de mange 
som bruker området flere ganger i uken, og har gjort det i mange år. 

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

28.08.2019 14.21.03 

Judith
Fornavn 

Poppe
Etternavn 

Revesandsveien 249
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

Judith.poppe@student.nhh.no
E-post 

95080544
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg synes Canvas Hove gir et et fantastisk tilbud av aktiviteter samt en 
restaurant med variert meny som kan passe de fleste. Det er ingen tvil 
om at de kan drive og utvikle denne plassen på en mye mer profesjonell 
og lønnsomt måte enn det kommunen hadde fått til. 

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

28.08.2019 11.13.57 

Kent
Fornavn 

Lauritsen
Etternavn 

Skilsøveien 174 B
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

kenta_583@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Ønsker med dette å gi innspill om å bevare vernet på Hoveodden, og 
regulere til LNF.  
Jeg ønsker IKKE at Hoveodden skal bebygges med hytter, villavogner, 
yurter, seilsenter og andre andre ting som truer allmennhetens tilgang 
til området. Med dette mener jeg at Canvas Hove sine planer for området 
vil kun gagne i mitt syn investorene, seilerne og noen få turister. 
Altså en liten gruppe i forhold til felleskapet. Hove er for alle og da 
kan ikke kommunen regulere bort felleskapets interesser.  
Kommunen må ta grep og ikke støtte opp rundt en avtale som totalt 
mangler god forvaltningsskikk. Området må innlemmes i nasjonalparken og 
forvaltes etter friluftsloven.  
 
Området er svært viktig for veldig mange av Arendals innbyggere, 
inklusiv meg selv. Dette burde også alle politikkerende i Arendal 
kommune forstå og ta inn over seg.  
 
Å forsvare en prosess ved at avtalene er juridisk bindene er 
forkastelig. En avtale som er inngått med så mange vesentlige avvik iht. 
lovverket må uttrykkelig erklæres som ugyldig. Kommunen bør straks 
utarbeide hevingserklæring for å komme seg ut av dette uføret.  

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074193
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

28.08.2019 20.39.04 

Lena
Fornavn 

Halvorsen
Etternavn 

Revesandsveien 255
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

lena.halvorsen78@gmail.com
E-post 

93626606
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hoveodden bør reguleres til videre camping, turisme og rekreasjonsområde 
for lokalbefolkningen. Canvas Hove har vist et løft for området ved 
blant annet å åpne området opp, oppgradering av restauranten, spennende 
overnattingsmuligheter og aktiviteter. Strendene og stiene rundt må 
kunne være åpent for fri benyttelse som tidligere. Av 
overnattingsmuligheter bør det være rimelige alternativer for å sette 
opp eget telt på området. 

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

29.08.2019 23.20.11 

Bente Akselsen
Fornavn 

Rose
Etternavn 

Hegreveien 5
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

bente.a.rose@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg ønsker minst mulig utbygging og drift på Hoveodden. Jeg er i mot 
hele prosessen og at Canvas fikk drive der. Jeg ønsker at området 
tilbakeføres til naturen, slik at allmenheten kan benytte seg av området 
til rekreasjon. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074324
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

29.08.2019 18.03.19 

Fredrik Belland
Fornavn 

Olsen
Etternavn 

Bjellandveien 76
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

belland82@hotmail.com
E-post 

90139655
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg mener det er viktig at området blir regulert til videre drift for 
camping og/eller hytteutleie og ikke til grøntareal.  
 
Det er viktig å ha fokus på helårsdrift og arbeidsplasser på dette 
området da det er særdeles godt egnet og arbeidsplasser kan mann ikke få 
nok av i Arendal. Ved å legge tilrette for helårsdrift skaper man ikke 
bare faste arbeidsplasser på området, det vil også skaffe mange service 
bedrifter i de fleste yrkesgrupper mange oppdrag. Ringvirkningene her er 
store! 
 
Jeg mener planene som er lagt frem fra Canvas Hove er veldig gode. De 
har et bredt spekter av overnattingsmuligheter i alle prisklasser, vil 
skape arbeidsplasser og ikke minst holder de en god miljøprofil.  
Selv om planene er gode mener jeg at en reguleringsplan ikke bør sette 
for store krav og/eller begrensninger til driften. Her bør markedet få 
avgjøre hva som er lønnsomt slik at driften av området kan tilpasse seg 
i best mulig grad markedet. 
 
Avslutningsvis vil jeg påpeke at om området reguleres til grøntareal vil 
det i prinsippet bli en stor utgiftspost for kommunen med tanke på 
opprydding og vedlikehold på et området der folk kommer til å campe 
uansett om det er lov eller ikke!

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074300
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

29.08.2019 12.17.17 

Gunvor Sofia
Fornavn 

Almlie
Etternavn 

Opplandsveien 440
Adresse: 

4886 GRIMSTAD
Postnr/sted 

gunvor.s.almlie@uia.no
E-post 

48202791
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Canvas Hove: Canvas Hove er eit positivt tilskudd til Raet nasjonalpark. 
Min familie besøkjer Hove hyppig, både for sykling, surfing, turgåing, 
grilling og bølgetitting. Barna elskar å klatre i trea sjølvsagt. Sidan 
familien er halvt amerikansk får vi ofte besøk frå Amerika. Alle våre 
besøkjande får ein tur til Hove. Mange har spurt om vi kan 
telte/overnatte der, men for meg har ikkje campingplassen freista stort. 
Med Canvas Hove, derimot, har området eit mykje meir freistande 
overnattingstilbod. Eit tilbod vi stolt kan invitere med både lokale og 
internasjonale vener på. Vi håper at Canvas Hove får utvikle seg til å 
bli eit stabilt tilbod på Hove. 
Helsing frå Sofia og Andrew Almlie

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074260
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

29.08.2019 00.25.57 

Ingunn Hylen
Fornavn 

Thomassen
Etternavn 

Hoveveien 38
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

ingunn@trafoarkitektur.no
E-post 

92082694
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Se vedlegg, word fil: 190830 innspill plan del av Hoveodden.  
Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074233
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Arendal kommune 

30.08.2019 

Innspill til oppstart av planforslag for del av Hoveodden:  

 

1. Det forutsettes at planforslaget viser hva som er områdets verdier og ressurser, at disse 
prioriteres og at det sies hvem de er viktige for. 

2. Planens områdeavgrensning er begrenset. Det forventes derfor at innhenting av kunnskap og 
vurderinger av risiko og muligheter gjøres i forhold til et større omland. Dette i forhold til 
aktuelle tema. Ved vurdering av bebyggelse, eksisterende og evt. ny, må en se på mulige 
funksjoner også i for til eksisterende bebyggelse i Hove leirområde. Med mulighet for vinn/ 
vinn situasjoner og revitalisering av kommunens bebyggelse der. Planen kan vise et 
mulighetsrom ut over sitt konkrete planområde. 

3. Planen må stille krav til kvalitet og det må vises konkrete løsninger på hvordan kvalitet er 
sikret i planen. Med kvalitet menes her materialer, konstruksjoner, tilpasning og generell 
arkitektonisk kvalitet.  

4. Selv om området er viktig for allmennheten bør planens arbeid og gjennomføring ikke 
prioriteres høyere enn andre viktige kommunale oppgaver.  Jeg kan ikke se at det er noen 
negative konsekvenser for allmennheten av en normal fremdrift for planen i forhold til annet 
planarbeid i kommunen.   

 

 

 

Med hilsen  

Ingunn Hylen Thomassen 
Hoveveien 38,   
4818 Færvik 



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

29.08.2019 20.13.35 

Linda Wibe
Fornavn 

Namsvatn
Etternavn 

Eskestølveien 269
Adresse: 

4848 ARENDAL
Postnr/sted 

linda@sykkellinda.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Ja, til Canvas på Hove. 
Dette stimulerer inntekt til kommunen og næringslivet. Nye 
arbeidsplasser.  

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074309
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

29.08.2019 21.26.15 

Rune
Fornavn 

Tverbakk
Etternavn 

Fjellveien 35
Adresse: 

4838 ARENDAL
Postnr/sted 

r-tverb@online.no
E-post 

90666617
telefon 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074313
1 / 3



Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg mener at Hoveodden bør ha camping plass på tradisjonelt vis. 
 
Hove er liksom indrefilleen i Arendal, og den bør også tas godt vare på.  
 
Jeg mener at det bør være rom for en campingplass der en tør satse. 
 
Sammenlignet med Moysand Camping, har Hove en adskillig finere 
beliggenhet.  
 
At vi skal ha Hoveodden som et friluftsområde uten drift av noe slag, 
mener jeg ikke er rett.  
Det bør være lov og tenke at her er det plass til begge deler.  
Hoveodden er så stor at det er god nok plass til en campingplass og 
frilufts området rundt.  
 
En må kunne drømme litt om at en campingplass tilrettelagt for turister, 
som kommer i bobiler, som ønsker å bo med vanlige fasiliteter, kanskje 
en også skal tenke på å tilrette legge til et Hotell/ kurs og 
konferansene senter.  
Kanskje et senter tilrettelagt for handikappede. 
 
Dette kunne igjen skape arbeidsplasser.  
Vi har jo færre og færre arbeidsplasser i Arendal, ettersom den ene 
nærings tomten etter den andre forvandles til leiligheter.  
 
Tør en satse på turisme og tilrettelegge for den "normale" turisten vil 
en også lykkes med dette.  
 
Jeg mener at det bør være plass til normal campingplass, noen langtids 
plasser da trekt lengre bak og litt mindre synlig, oppstillings plass 
for bobiler samt en ny bygningsmasse med overnatting i hotellstandard.  
 
Slik jeg ser det er dagens drift feilslått. 
Dett er et tilbud som i beste fall kan være lønnsomt i sommerferien.  
Fra August til Mai vil dette ikke være lønnsomt. 
"Dette får være min spådom," men noe en kan ta med i videre planlegging 
av Hoveodden.  
 
Hoveodden er fantastisk fin. men det er plass til mange der.  
 
At det ville koke der i ferietider, vill vel bare være positivt.  
Selv om jeg personlig aldri har benyttet meg av campingplassen for 
overnatting i telt eller vogn, mener jeg at det er det rette for 
Hoveodden.  
 
Våg og tenk stort.  
Skal en lykkes i dag må en ha et tilbud som folk har glede av, et tilbud 
folk økser å komme tilbake til.  
 
Jeg mener også at videre drift av det som måtte komme på Hoveodden, bør 
være i kommunal regi. Det bør ikke overlates til private, som igjen 
tenker profitt fremfor tilrettelegging for den menige mann.  
 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074313
2 / 3



 
Hove er et attraktiv område for friluftsliv, sjøsport og rekreasjon.  
 
Håper dette blir vektlagt i videre planlegging av Hoveodden. 
 
 
Mvh Rune Tverbakk. 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074313
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

29.08.2019 10.03.29 

Tonje Holand
Fornavn 

Salgado
Etternavn 

Smith-Sørensensvei 7
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

tonje.holand.salgado@gmail.com
E-post 

41215278
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg ønsker at Hoveodden skal være et friluftsområde som kan benyttes av 
lokalbefolkning og turister. Område bør være tilrettelagt for 
aktiviteter og turområder som er åpent for alle, gjerne også med 
restaurant/kafedrift. Fokus på gode naturopplevelser uten at det skal gå 
ut over bevaring av naturen. Jeg er positiv til de endringen som Hove 
Canvas allerede har gjennomført og planene de har fremover. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074247
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 20.43.06 

Bjørg
Fornavn 

Rose
Etternavn 

Skilsøveien 369
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

Bjoerose@yahoo.no
E-post 

48467270
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg ønsker meg et sted for alle, ikke noe som sikter deg inn på 
betalingssterke kunder. Enkel camping kan aksepteres, men den 
prosesessen som har vært i denne saken gjør at vi må starte helt på ny 
med planer og utvikling av området.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074405
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 22.48.56 

Einar
Fornavn 

Fredriksen
Etternavn 

Tromøy Kirkevei 390
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

einar@fredriksen.net
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Se vedlagte dokument.
Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074426
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Innspill til prosjektplan for reguleringsplan «del av Hoveodden». 

 

Vi mener at prosjektplanen ikke tilstrekkelig tar inn over seg og belyser forventningen fra 

departementet ifm opprettelsen av Raet Nasjonalpark 16.12.16.  

 

I kongelig resolusjon for opprettelsen av Raet Nasjonalpark står det: 

 

«Departementer legger til grunn at naturverdier i dette området som nå ikke vil bli 

omfattet av vern etter naturmangfoldloven, blir ivaretatt gjennom kommunens forvaltning 

etter plan- og bygningsloven». 

 

Vi tar det for gitt at denne forventningen har et klart tilbakeblikk på verneforskriften for Raet 

Landskapsvernområde. I denne forskriftens formål står det:  

«Formålet med landskapsvernområdet er å bevare det egenartede natur- og 

kulturlandskapet med kvartærgeologiske forekomster og særegent dyre- og planteliv 

knyttet til Raet i Aust-Agders kystområde». 

 

Videre står det i forskriftens punkt 1:  

«Området skal være vernet mot alle aktiviteter og inngrep som vesentlig kan endre landskapets art 

eller karakter». 

 

For oss virker det urimelig å skulle gi området et mildere vern enn det området hadde da det var en 

del av Raet Landskapsvernområde. Området består selvsagt fremdeles av de samme naturverdiene! 

At området er selve indrefileten i Raet Nasjonalpark på land er hevet over enhver tvil – selv om 

området i seg selv ikke er omfattet av vernet i dag. Enhver plan som omfatter oppsetting av diverse 

teltløsninger og ny bygningsmasse ville ikke vært i tråd med tidligere vern, og bør heller ikke tillates i 

ny reguleringsplan, i all den tid det vil «vesentlig endre landskapets art eller karakter». 

Vi vil også vise til at i tidligere vern (altså Raet LVO) var det ikke bare fysiske inngrep som var 

begrenset. Også aktiviteter som «vesentlig kan endre landskapets art eller karakter» var begrenset. 

Vi vil også bemerke at reguleringsplaninitiativet levert av Canvas Hove den 29.10.2018 totalt 

ignorerte departementets forventninger i kongelig resolusjon for opprettelsen av Raet Nasjonalpark. 

Vi er derfor meget glade for at reguleringsplanen nå skal gjennomføres i kommunal regi. 



Vi mener derfor det eneste riktige er å regulere området til LNF, og på sikt jobbe for at området blir 

innlemmet i Raet Nasjonalpark. Området ligger omkranset av nasjonalparken på alle sider, og er en 

naturlig del av denne. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lene Olsen og Einar Fredriksen 



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 21.22.13 

Ellen
Fornavn 

Fredli
Etternavn 

Nidelvvegen 12
Adresse: 

4820 FROLAND
Postnr/sted 

Ellenfredli@hotmail.com
E-post 

92069038
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hove burde være en tradisjonell campingplass. Det er direkte pinlig at 
Arendal kun har nidelv camping å tilby turister i bobil/campingvogn. Der 
får man en stor turist-lekkasje til Grimstad. De tilbyr den ene perlen 
etter den andre. 
 
Skjønner ikke hvordan man kan si at canvas lager mindre sår i naturen 
enn en ordinær campingplass. De har laget store plattinger, gravd ned 
rør ( uten å søke) og ingen vet hvor mye røtter de har skadet. 
 
Slik hovesaken står i dag bør hele hoveodden føres inn i raet, vernes og 
kun være ett friluftsområde. 
 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074410
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 21.20.32 

Else Margareth
Fornavn 

Byholt
Etternavn 

Brones 3A
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

Else.byholt@outlook.com
E-post 

91708869
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Mitt innspill til reguleringsplan er at jeg tiltrer Norges 
Naturvernforbunds 5-punkts innspill i saken. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074408
1 / 1



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 22.56.52 

Frode Stalleland
Fornavn 

Strandli
Etternavn 

Østre Tromøyvei 605 A
Adresse: 

4812 KONGSHAVN
Postnr/sted 

frode@strandli.no
E-post 

97102080
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Sittende bystyres vedtak 2 i sak PS 32/16 den 3. mars 216 bør legges til 
grunn for reguleringsplan.  
 
(Det fremkommer blant annet forbud mot oppføring og ombygging av 
bygg/anlegg/innretninger, forbud mot graving, og forbud mot bygging av 
bruer mm. i forslag til forskrift for området - som bystyret gav sin 
tilslutning til.)

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074435
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 20.15.17 

Geir K.
Fornavn 

Knudsen
Etternavn 

Østre Tromøyvei 844
Adresse: 

4812 KONGSHAVN
Postnr/sted 

edelfisk@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

- Campingplassområdet bør tilføres Raet nasjonalpark. Inngrep på området 
må fjernes og naturen reetableres.  
- Dersom området ikke kan innlemmes i Raet nasjonalpark, bør området 
reguleres til LNF med hensynssone friluftsliv. Det må legges til rette 
for å ta vare på naturen på Hoveodden. Dersom dette prioriteres, er det 
uforståelig at resten av odden er blitt nasjonalpark.  
- Tiltak innen 100-metersbeltet må fullstendig unngås. 
- Organiserte aktiviteter som forstyrrer dyr, fugl og planteliv må 
unngås.  
- Avgjørelsen for Hoveoddens fremtid er så viktig at den bør behandles 
på et nasjonalt og uavhengig nivå.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074398
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 15.39.25 

Hege Therese
Fornavn 

Syversen
Etternavn 

Kvassebergveien 2
Adresse: 

4815 SALTRØD
Postnr/sted 

hegetsyv@online.no
E-post 

40400518
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Ønsker å gi følgende innspill til vern av Hoveodden : 
Området reguleres til LNF. 
Dette er for lokalbefolkningens beste og gir muligheter for rekreasjon 
og god helse. 
 
Ingåtte avtaler med privat aktør Canvas og HDU for privatisering og 
tilleggsavtale som inkluderer hyttebygging, bør ikke etterkommes. 
Dette for å sikre at området kan benyttes av alle innbyggere, uansett 
funksjonsninå og økonomiske muligheter. I dag benyttes Hove som 
turområde også for kommunens brukere fra forskjellige institusjoner. 
 
Kafeen/restauranten på Hoveodden kan med fordel oppgraderes for et 
hyggelig treffsted, med ordnede toalettforhold. 
Hoveodden bør på ingen måte privatiseres med aktiviteter som okkupperer 
strandområdet, dette bør være ved Hove leir. 
Hoveoddens strandområde bør være tilrettelagt for badegjester. 
Friområder med sandstrand er begrenset i Arendalsområdet. 
Området skal ikke skal selges eller leies bort til private. Men skal 
være ett område som er fritt for næringsutvikling og kommersialisering. 

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074392
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 08.42.13 

Helene
Fornavn 

Thorstensen
Etternavn 

sandnesøyren 5
Adresse: 

4812 KONGSHAVN
Postnr/sted 

hth2@broadpark.no
E-post 

90572184
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hoveodden må reguleres inn i Raet nasjonalpark! 
At denne delen av Hoveodden er tatt ut av nasjonalparken som en enklave 
fordi noen ønsker å drive foretning der, er helt uakseptabelt og 
skandaløst. 
Nå er det anledning til å rette opp de feil som er begått i denne saken 
det siste året. Siden området opprinnelig er regulert til friluftsområde 
for Arendals befolkning, bør dette være en selvfølgelighet. 
Foretningsvirksomhet, slik som Canvas Hove, må etablere seg andre steder.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074333
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 21.30.20 

Ingunn
Fornavn 

Norschau
Etternavn 

Hansnesveien 69
Adresse: 

4839 ARENDAL
Postnr/sted 

Ingunn@meyernd.no
E-post 

91608149
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hei. 
Å kunne ta ferja fra Tyholmen med barna ut til Skilsø. Så sykle ut 
langsmed Galtesund til Canvas Hove er en helt unik opplevelse. Så kan 
man prøve alle mulig aktiviteter med barna. Lære å leke ute i naturen. 
Oppdage livet under vann i glassbunn kano. Seile med katamaran eller få 
undervisning av proffe seilbrett seilere. Alt dette med en veldig bra 
restaurant gjør at vi har fått et kjempe tilbud for alle oss som bor i 
Arendal.  
En småbarns familie kan fint sove i telt på plenen ned mot vannet. Lage 
mat ved teltet. Så ut igjen i glassbunn kanoen å studere livet under 
vann. Tror barna lå med annsiktet mot bunnen av kanoen i nesten en time! 
Vi kan fortsatt få alt dette. Så lenge de fantastiske folkene kan leve 
av det restan av året. 
Håper dere får det til slik at Canvas Hove kan utvikles videre. Så får 
alle i Arendal et sted som kan bli Hove sitt unike samlingspunkt. For 
oss som bor her og de som kommer på besøk.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074413
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 20.21.44 

Janne
Fornavn 

Rose
Etternavn 

Alveveien 119
Adresse: 

4812 KONGSHAVN
Postnr/sted 

Janneland@hotmail.com 
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg er oppgitt, provosert og skremt over prosessen eller ikke-prosessen 
som har ledet frem til inntog av privat, kommersiell aktør på Hoveodden. 
Det at "gamle campingen" slik jeg oppfatter det nå har mistet sitt vern 
og ei heller er innlemmet i nasjonalpark synes jeg er utrolig ugreit, -
og når man ser hva som allerede har pågått av graving og vet hvilke 
utvikling driveren av Canvas Hotell/glamorøs camp ønsker i fremtiden er 
jeg ikke i tvil; jeg ønsker området innlemmet i nasjonalpark eller LNF-
område!! Vi er ikke de siste som skal vandre rullesteinslangs på Hove og 
Spornes gjennom (frem)tidene, måtte det bli en fremtid uten 
betalingspress og utvikling i form av naturnedbygging så godt som i 
vannkanten. Ta konsekvensene av alle feil som er begått her, rykk 
tilbake til start! 
Mvh en som har mistet det meste av tillitt til store deler av gjengen i 
bystyret og stemmer deretter i år.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074399
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

30.08.2019 21.28.49 

Karl
Fornavn 

Marius
Etternavn 

Hansnesveien, 69
Adresse: 

4839 ARENDAL
Postnr/sted 

karl@meyernd.no
E-post 

40496710
telefon 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074412
1 / 2



Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Fra etableringen av Raet nasjonalpark 2016 har det vært behov for et 
utgangspunkt til å ferdes i den vestlige delen av nasjonal parken. 
Canvas hove med friluftsbasert turisme er i tråd med en miljøvennlig 
turisme. Som skaper opplevelser og ferdigheter til å nyte den 
fantastiske naturen. 
Canvas Telemark i Treungen, som også driftes av samme eiere. Er bygd opp 
i et sårbart og unikt svaberg området. Dypt inne i Telemark. Jordsmonnet 
er ikke dypt og hvis man ferdes utenfor planke stier eller avmerkede 
stier setter det varige spor i lyng og mose. Derfor får alle gjester 
opplæring i hvordan den unike naturen må beskyttes for slitasje. Derfor 
er det fremdeles frodig lyng på området etter over 8 års drift. 
Nå ønsker de samme ressurspersoner å drive på Hove. Seiling, kajakk, 
snorkling, sup, badstue med bad i sjøen, turer i skjærgården med 
seilskute, sykling, eller spesial tilpassede natur opplevelser for 
privat personer, familier, foreninger og bedrifter. 
Dette er den type turisme miljø byen Arendal må ha. 
Alle tilbud vil være tigjbgelige for lokale beboere like mye som 
tilreisende. For å kunne holde an kompetent stab som drifter et så rikt 
aktivitets tilbud. Da er man avhengig å utvikle større kapasitet på 
helårs overnatting. 
Så må man gjerne legge føringer på klima og miljø belastninger. I form 
av ønsker om at bygg skal bygges med mål om å tilfredsstille en 
regulering som står i tråd med at det grenser mot en nasjonal park. 
Når turister kommer til Norge vil de se natur. Sør Norge har verdens 
vakreste skjærgård. Dette kan bli et motsvar til Cruiseskip turismen på 
Vestlandet. Her kommer man for å delta, oppleve, reise videre for å 
snakke varmt om det unike som skapes på vestenden av Raet nasjonal park. 
Realiteten er at slik overnatting vil skape stolthet blandt den yngre 
befolkningen i regionen. Ved en lønnsom helårsdrift av miljøvennlig 
overnatting. Har barn, unge, foreldre og besteforeldre mulighet til å 
bruke de samme fasilitetene. 
Allerede har flere lag og foreninger hatt sine samlinger på Canvas Hove. 
Som nå snakker varmt om alt de fikk oppleve. Ikke minst et fantastisk 
spisested som satser på å levere kvalitets mat til alle anledninger. 
I Arendalsuka var det flere som bodde på Canvas Hove. Et arrangement 
Arendal er heldige å kunne være vertskap til. Den store begrensningen er 
mangel på overnatting. De som bor i Lillesand, Tvedestrand og andre 
steder er mange. En ferjetur i Galtesund og solnedgang på Hove. Kunne 
blitt et minne for mange fler. 
Så det som stopper dette er en en føring fra utvalget som skaper en 
begrensning på hva som kan gjøres der ute. Det samme området som i mange 
år var privatisert, lukket og bebod med permanente spiker telt med 
gråvann som rant ut i grunnen. Kabler, rør og antenner montert fritt i 
alle retninger. At noen føler at de har mistet en hytte forstår jeg 
godt. Virkelig, det må være tungt. Camping plasser er ikke permanente, 
så nå er det tid for en ny camping drift. Så vil jo alle som var beboere 
der før kunne gjeste området i ny drakt.  
Turgåere har nå søkt inn i området. Så grense mellom camping og nasjonal 
park har blitt usynlig. 
Nå håper jeg dere som har ansvar ser på sak og glemmer personlig 
meninger og relasjoner. Tenker næring, miljø og nasjonal park. 
Lykke til i arbeidet! 

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 22.04.39 

Lars
Fornavn 

Aaness
Etternavn 

Sletteheia 23
Adresse: 

4842 ARENDAL
Postnr/sted 

Lars.aaness@gmail.com
E-post 

95248409
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

La Canvas få fortsette å utvikle sitt konsept innenfor tydelige rammer i 
en reguleringsplan for campingområdet. I den prosessen bør et visst 
areal av campingen settes av for besøkende med vogner og bobiler, men da 
med begrensning i varighet for oppstilling.  
Det skal være fokus på å ivareta natur og dyre/fugleliv, og opprettholde 
folkestien (slik det er gjort hittil). 
 
Seilsenteret som nå er en del av campingen er svært populært og gir 
barn, unge og voksne et tilbud som er helt unikt for Norge. Hovekilen 
med sine trygge rammer gjør den spesielt godt egnet til å lære 
windsurfing. I en tid der stadig flere unge blir passive, er et slikt 
seilsenter kjærkomment. Det bør derfor under alle omstendigheter legges 
tilrette for at dette kan bestå og også utvikles videre.

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 22.50.30 

Lars Axel
Fornavn 

Bergman
Etternavn 

Kaffijordet 38
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

kjeveortopeden@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Som hjem flyttet arendalitt etter tyve år utenbys/utenlands så opplever 
jeg at motstanden mot etableringen av Canvas Hove tidvis absurd. Det er 
nettopp slike initiativ vi så sårt trenger i vår region. Vi trenger 
mennesker som vil satse tid og kapital på å bygge opp noe som vil være 
positivt for vår region. Selskapet bak Canvas Hove har allerede vist at 
de at de har kompetanse og evnen til å etablere friluft basert, 
miljøvennlig turisme i sin konsept i Canvas Telemark. Vi trenger 
mennesker som vil bygge opp og styrke turist næringen og gjøre vår 
kommune mer attraktiv i konkurransen om med andre kommuner. Dette vil 
skape arbeidsplasser og jeg tror på sikt konsept som dette også vil 
gjøre det mer attraktivt for yngre mennesker å ville bosette seg i 
Arendal. Turistnæringen er i utvikling og ønsket om en aktiv ferie er en 
økende trend. Nettopp dette vil Canvas Hove kunne tilby gjennom seiling, 
kajakk, sup, windsurfing, kano, dykking med mer og det er et helt riktig 
supplement for et område med sin fantastiske beliggenhet og natur som 
Hove har. Et slikt tilbud vil også være attraktivt for foreninger og 
selskaper som ønsker å arrangere konferanser og ulike arrangement hvor 
det kombineres fag og opplevelser.  
Debatten har vært kraftig preget av usannheter for å skremme innbyggerne 
til å tro at Hove skal privatiseres og ikke være tilgjengelig for 
allmenheten. Overgangen fra den tidligere campingen med campingvogner, 
spikertelt, gjerder og følelsen av å være et privat område som man ikke 
gikk inn på kunne knapt ha vært større. Nå oppleves området som langt 
mer åpent, tilgjengelig for allmenheten og frem for alt mer tilpasset 
miljøet av å være nærmeste nabo til Raet nasjonalpark. Jeg håper dere 
som skal vurdere for og imot i denne saken greier å legge personlige 
meninger bak dere og ser fremover og ser hvilken unik mulighet dette er 
for vår by. Lykke til i arbeidet!  

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 23.13.10 

Marit
Fornavn 

Fredriksen
Etternavn 

Tromøy kirkevei 275
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

maritf@gmail.com
E-post 

93060582
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg håper virkelig Hoveodden blir et LNF-område. Vi er heldige som har 
en så fantastisk natur i vår kommune og den bør vernes og bevares for 
senere generasjoner.  
 
De 20 siste årene har hele utsiden av Tromøya økt i popularitet. Det er 
bra at folk holder seg i form og benytter seg av nærområdene, men det 
har også ført til økt slitasje på naturen og økt trafikk på veiene. 
 
Vi behøver ingen campingplass på Hoveodden, vi behøver grønn natur. 
 
Hovekilen er meget populær om sommeren, og økt aktivitet her vil kunne 
skade både dyre- og plantelivet og bety økt fare for mennesker som 
ferdes her. Det er smalt mellom fastland og øyer. 100 metersbeltet må 
respekteres.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074440
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

30.08.2019 08.20.33 

Mats 
Fornavn 

Rose
Etternavn 

Mulebakken 6 
Adresse: 

5036 BERGEN
Postnr/sted 

Mats_rose@yahoo.no
E-post 

95244466
telefon 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074330
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Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Et helsefremmende Hove er viktig for folkehelsen. 
Folkehelsearbeidet skal påvirke alt kommunen gjør og inkluderer alt fra 
eksempelvis drikkevann, sosial ulikhet til fysisk og psykisk helse. 
Koblingsparagrafene mellom folkehelseloven og plan- og bygningsloven er 
paragrafene 4 og 6 i folkehelseloven og paragrafene 10-1 i plan- og 
bygningsloven.  
Et av kjernebegrepene i lovverk knyttet til eksempelvis reguleringsplan 
er at kommunen har et ansvar med å ivareta helsemessige hensyn hvilke 
faktorer som direkte eller indirekte fremmer folks helse og trivsel. 
Så; hva er helsefremmende på Hoveodden og dermed hva er det som 
administrasjon og politikere i Arendal kommune må vektlegge gjennom 
reguleringsplanen? 
Hove et viktig bidrag til fysisk og psykisk helse. Først og fremst som 
en del av hverdagslivet for byens innbyggere, dernest besøkende gjester. 
Gjennom egne erfaringer og andres via media synes mange å være opptatt 
av følgende: 
Folk i alle aldre søker til naturen på Hove med dens lyder, lukter og 
sanseinntrykk. Folk trenger fredfylte, grønne områder i nærheten til 
bruk i hverdagen. Stillhet er en sjelden luksus som vi må ta vare på for 
framtidige generasjoner. Hoveodden er barnas flotte tumleplass med lek 
og aktivitet 
Folk er opptatt av å nyte naturen uten kjøpepress uten omfattende 
næringsbaserte fritidsaktiviteter. 
Hva må gjøres for å bevare Hoveodden som et helsefremmende 
rekreasjonsområde? 
Det innebærer at Hoveodden og campingområdet må defineres som et 
helsefremmende rekreasjonsområde som skal være fri og gratis for 
befolkningen. Et område som ikke skal selges eller leies bort til 
private. Et område som er fritt for næringsutvikling og 
kommersialisering. 
Da må arealet til campingplassen inntas i nasjonalparken. Organisert 
virksomhet med overnatting i campingvogner og mobile hytter henvises til 
Hove leir. Organisert, kommersiell fritidsaktivitet må skje utenfor 
Hoveodden. Vurdere et definert område til telting max 2 døgn jfr 
Friluftsloven. 
Kaféen og serviceanleggene som finnes på den nåværende campingplassen 
bør videreføres. Området er så mye besøkt at det er nødvendig med blant 
annet toaletter.  
Hva må Arendal kommune gjøre for å få Hoveodden inn i Raet Nasjonalpark? 
Arbeidet med å få Hoveodden inn i Raet Nasjonalpark innebærer at en 
kommunal enhet eksempelvis Kultur-Idrett og Friti) får et administrativt 
ansvar for denne prosessen og at HDU så snart som mulig fratas Hoveodden 
som virksomhetsområde. Alle avtaler med Canvas Hove heves.

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 15.20.43 

Petter Ludvig Vinje
Fornavn 

Svendsen
Etternavn 

Gunhildsboveien 6
Adresse: 

4846 ARENDAL
Postnr/sted 

vinsve@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Se vedlegg.  
Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074389
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Innspill til planen «Del av Hoveodden»     30.august 2019 

 

«Del av Hoveodden» er en viktig del av hele Hove, og ikke minst i Raet nasjonalpark. Planområdet 

bør derfor ikke sees på isolert. Aktiviteter i nasjonalparken vil påvirke «Del av Hoveodden» og vice 

versa. 

Jeg mener derfor: 

 Sårbarhetsanalysen for Raet må omfatte hele Hove, inkludert «Del av Hoveodden».  

 Funn/anbefalinger i denne må være førende for hvilket formål området blir regulert til.  

 

Hvis næring/campingformål er aktuelt foreslår jeg følgende: 

 Det reguleres inn sommercamping og bobiler på deler av området 

 Det legges enda mer til rette for allmenheten med offentlige brygger og grill/badeplasser 

 Det legges til rette for næring som cafe, vannsportsenter og «glamping» på resterende deler, 

og i de sesonger som sårbarhetsanalysen finner forsvarlig. 

 

 

Mvh 

Petter Vinje Svendsen 

Arendal 



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 14.50.12 

Ragnhild
Fornavn 

Krøglid
Etternavn 

 
Adresse: 

 
Postnr/sted 

ragnhik@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg mener Arendal vil være tjent med et alternativt overnatting- og 
aktivitetssenter på Hoveodden. Canvas har utviklet et unikt camping 
konsept, som kan være med på å få flere mennesker ut i naturen og 
oppleve gleden av å være på camping, ved å tilby alternative 
overnattings muligheter som telt hengende i trærne eller overnatting i 
mer glamorøse telt. Samtidig som man kan tilby unike aktiviteter for 
store og små, til vann og på land, kan Hoveodden bli et flott ferie- og 
utfluktssted for hele familien. En slik alternativ camping vil føre til 
at mange flere vil kunne få glede av Hoveodden, sammenlignet med 
tidligere og mer tradisjonell campingplass. En løsning med alternativ 
camping kan være med å øke antall turister til Arendal som også vil være 
en positiv bidragsyter for næringslivet i Arendal.  
Hoveodden er en naturperle som alle burde få muligheten til å oppleve!!  

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074382
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 20.23.39 

Randolph
Fornavn 

Endresen
Etternavn 

Brønner 3 A
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

Ran.endresen@outlook.com 
E-post 

45489771
telefon 

Velg plansak
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg viser til Norges Naturvernfobunds 5 punkts uttaelse i sak om 
regulering av Hoveodden og tiltrer denne.

Din merknad eller innspill til saken:  

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074400
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

30.08.2019 20.57.03 

Roger
Fornavn 

Marthinsen
Etternavn 

Adresse: 

4886 GRIMSTAD
Postnr/sted 

E-post telefon 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074407
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Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Jeg er født og oppvokst i Arendal og har mye venner og familie i Arendal 
kommune og tilbringer veldig mye av min fritid i Arendal kommune. Min 
familie har lang tradisjon i å bruke Hove, og min morfar har drevet Hove 
camping og kjørt ferje dit tidligere. 
 
Jeg mener at bryggene på Hove bør være gjestebrygger slik at brukere kan 
ankomme Hove sjøveien slik som man kan på Jomfruland i Kragerø kommune. 
 
Jeg synes de nye hyttene og teltene som er plassert på Hove er et 
skrekkelig/stygt brudd på norsk tradisjonell byggeskikk og ønsker at 
hytter i området skal være i tråd med norsk byggeskikk. 
 
Jeg synes man bør satse hytter heller enn telt da jeg tror at det er mer 
miljøriktig i det lange løp da hytter som vedlikeholdes har veldig lang 
levetid. 
 
Hvis NINAs rapport konkluderer med at det er forsvarlig, håper jeg at 
Hove i fremtiden skal gi et godt leietilbud både til familier med litt 
begrenset inntekt og til familier med god inntekt. 
 
Det med å gi et godt tilbud også til de med lav inntekt synes jeg er en 
fin kvalitet ved norske campingplasser. Samtidig trenger ikke det være i 
veien for at man også kan ha tilbud til de mer pengesterke. Men jeg tror 
det er viktig at kommunen ikke overlater dette til private investorer da 
jeg frykter at slike investorer vil satse mest på de pengesterke og også 
overbelaste området da de vil ha for stor fokus på å maksimalisere 
profitten. 
 
Eventuelt overskudd fra Hove bør komme Arendals befolkning til gode. 
 
Kommunen må være påpasselig så ikke spekulanter får anledning til å 
hente ut stor fortjeneste til seg selv og dytte store kostnader over på 
Arendals befolkning/kommunen slik som det virker som at de som driver 
Hove nå ser ut til å prøve på.

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 11.31.55 

Siri
Fornavn 

Lyngvi-Østerhus
Etternavn 

Ytre Revesandvei 34
Adresse: 

4818 FÆRVIK
Postnr/sted 

sirioesterhus@hotmail.com
E-post 

45869358
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Det bør legges til rette for god og lønnsomdrift for et camping- og 
aktivitetstilbud på Hoveodden fordi: 
 
1. Området på Hove er stort og det finnes mye uberørt natur å nyte 
ellers i området, derfor mener jeg området rommer en campingplass med 
aktivitetstilbud. 
 
2. Slik det driftes i dag med Canvas Hover har vi et unikt tilbud her i 
Arendal som er med på styrke Arendals omdømme både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
3. Canvas Hoves tilbud er blitt unikt og populært bare gjennom første 
sesongen. Jeg baserer dette på den dokumentasjonen på popularitet Canvas 
Hove legger frem og på egne erfaringer hvor vi som familie hadde noen 
flotte opplevelser med bl.a. camping, kano, bading og badstue.  
 
4. Ferieminner og gode opplevelser er viktig, men også er dette et flott 
og viktig tilbud i et folkehelseperpektiv og i kontekst av tiden vi 
lever hvor mange pasifiseres fysisk. Tilbudet ved Canvas Hove fremmer og 
tilgjengeliggjør fysisk aktivitet.  
 
Jeg håper Arendal kommune vet å benytte seg av denne muligheten når noen 
ønske å satse. Selv om det er med bakgrunn i skapertrang og idealisme 
Canvas Hove, med Jan Fasting i spissen, finner sin motivasjon, bør en 
reguleringsplan åpenbart legge til rette for en lønnsom og bærekraftig 
drift. 
 
Hilsen Siri Lyngvi-Østerhus

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

30.08.2019 22.49.58 

Torstein Thorsen
Fornavn 

Ekern
Etternavn 

St.Hansveien 10
Adresse: 

4816 KOLBJØRNSVIK
Postnr/sted 

torsteinthorsenekern@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Skjema for merknader og innspill (v. 7) - AKO120-1074429
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Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Høringsuttalelse – reguleringsplan del av Hoveodden 
Her kommer en høringsuttalelse for reguleringsplanprosess for del av 
Hove-odden.  
 
Uttalelsen kommer fra personer bosatt i Arendal som mener at planene til 
Canvas Hove er så spennende og bra for Arendal som by, at 
reguleringsplanen bør legge til rette for at Canvas Hove sine planer kan 
bli realisert. 
 
En rask bakgrunn: 
Det skjer mye positivt i Arendal for tiden, det er bra driv i kommunen 
og Arendal oppleves som inspirerende og fristende å bo i og flytte 
tilbake til.  
 
Dette skyldes blant annet gode initiativer fra mange engasjerte 
nøkkelpersoner som har gjort Arendal til en attraktiv by å bo i. Noen 
raske eksempler her er Arendalsuka, TedX Arendal, etableringen av Raet 
Nasjonalpark, Canal Street, Levende lokaler prosjektet i byen, planer om 
et blått kompetansesenter i Flødevigen med mer. Fellesnevner for de alle 
er at de skaper ny aktivitet og arbeidsplasser i Arendal – og alt dette 
kan også helt klart knagges til FNs 17 bærekraftsmål som nå skal være 
førende for utviklingen av Arendal kommune. 
 
Canvas Hove 
Vi mener at Canvas Hove er et godt, nytt initiativ som vil øke 
attraktivitet og stoltheten til oss som bor i Arendal.  
For oss fremstår Canvas Hove sine ønsker og planer på Hoveodden som: 
 
- Spennende med mange gøyale, interessante friluftsaktiviteter som 
knytter oss til sjøen og havet som vi Arendalitter alltid har hatt en 
dragning mot. Friluftslivsaktiviteter i skjærgården av Arendal bør 
derfor være midt i blinken av hva Arendal bør satse på. 
 
- Aktivitet skaper attraksjon. Å skape mer aktivitet i området året 
rundt vil være positivt både for lokalbefolkning som bruker Raet til 
nærfriluftsliv, for besøkende til Arendalsområdet og for gjester ved 
Canvas Hove. Vi ser ingen grunn til at det vil bli konflikt mellom disse 
interessene/brukere av området. 
 
- Nyskapende. Man kan oppleve friluftslivsaktiviteter på Canvas Hove som 
man ikke har opplevd andre steder (blant annet undervannssafari som 
mange testet i sommer, blant annet NRK Reiseradioen). Vi tenker at 
Canvas Hove har enda flere spennende, nyskapende tilbud i tankene hvis 
de får lov til å satse videre slik de ønsker 
 
- Mer åpent og tilgjengelig enn tidligere campingplass som opplevdes som 
lukket og privatisert 
 
- Alle kan bevege seg fritt, også med Canvas Hove sine planer. Hvis man 
ønsker å benytte seg av kiosk og restaurant kan man det, og hvis man 
ønsker spennende aktiviteter kan man betale og være med på det. 
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- Et attraktivt sted som vi lokale kan være stolte av og hvor vi kan ta 
med besøkende fra andre deler av landet og verden.  
 
- Bærekraftig verdiskaping med mange arbeidsplasser i forbindelse med 
opplevelser og aktivitet rundt Nasjonalparken. 
 
- Rent konkret bidrar Canvas Hove og Raet Nasjonalpark til innhold 
innenfor mange bærekraftsmål (SDG 3: Good Health and well-being, SDG 8: 
Decent work and Economic Growth, SDG 14: Life below water, SDG 15: Life 
on land) 
 
- En erfaren gjeng som virkelig kan friluftslivsbasert turisme, med Jan 
Fasting i spissen 
 
Vi som skriver under her håper derfor at Arendals politikere utformer en 
reguleringsplan som i størst mulig grad legger til rette for en 
utvikling av Hoveodden som samsvarer med Canvas Hove sine planer.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Torstein Thorsen Ekern 
Carina Louise Dale 
Roger Ehnebom 
Gudmund Synnevåg Sydness 
Morten Jørgensen 
Mari-Ann Thorsen Ekern 
Birte Hegerlund Runde 
(skrevet under lunsj den 30.august i Torvgata 7) 
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 23.40.32 

Trond
Fornavn 

Pedersen
Etternavn 

Støleveien 289
Adresse: 

4887 GRIMSTAD
Postnr/sted 

pedersen_trond@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Canvas Hove er et friskt pust i tilbud til sine innbyggere og turister i 
Arendal. Profilen og konseptet er helt i tråd med tiden, der økoturisme 
og miljøvern er fokuspunkter. Turister kommer til Norge for å se norsk 
natur. Det at Canvas ligger nettopp på Hove, helt omsluttet av Raet 
nasjonalpark, gir det urørte inntrykket mange turister vil ha. Noe ekte. 
Ringvirkningene rundt Canvas Hove er positive. De tilbyr et flott 
spisested med nydelig mat, naturaktiviteter som seiling, SUP, snorkling, 
bading, fotturer, sykling for å nevne noen. 
Helårsarbeidsplasser for noen, samt sesongarbeidsplasser for mange unge 
som gir gode referanser og arbeidserfaringer. 
Men for å få dette til må det utvikles flere overnattingsplasser til 
helårsbruk.  
Det som kan stoppe dette er en føring fra planutvalget som begrenser 
bruken av området. 
Tenk på hva dette har å si for Arendal og omdømmet. Lykke til. 
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 19.57.53 

Victoria
Fornavn 

Fuhr
Etternavn 

Østre Tromøyvei 844
Adresse: 

4812 KONGSHAVN
Postnr/sted 

vicfuhr@hotmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

- Campingplassområdet bør tilføres Raet nasjonalpark. Inngrep på området 
må fjernes og naturen reetableres.  
- Dersom området ikke kan innlemmes i Raet nasjonalpark, bør området 
reguleres til LNF med hensynssone friluftsliv. Det må legges til rette 
for å ta vare på naturen på Hoveodden. Dersom dette prioriteres, er det 
uforståelig at resten av odden er blitt nasjonalpark.  
- Tiltak innen 100-metersbeltet må fullstendig unngås. 
- Organiserte aktiviteter som forstyrrer dyr, fugl og planteliv må 
unngås.  
- Avgjørelsen for Hoveoddens fremtid er så viktig at den bør behandles 
på et nasjonalt og uavhengig nivå.

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

30.08.2019 09.30.51 

Øyvind Erik
Fornavn 

Kåss
Etternavn 

Gjervoldsøyveien 39
Adresse: 

4817 HIS
Postnr/sted 

gsandsa@online.no
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Ønsker området som er under regulering regulert til offentlig friområde. 
Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

31.08.2019 18.29.39 

Martin Andreas
Fornavn 

Runde
Etternavn 

Strømsbuveien 62
Adresse: 

4836 ARENDAL
Postnr/sted 

martinru@gmail.com
E-post 

 
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Hoveodden er et unikt sted i Arendal kommune der mange ferdes og finner 
aktiviteter og rekreasjon.  
Nylig er området åpnet opp, den avstengte campingplassen er borte og man 
kan endelig benytte hele området fritt.  
Arendal har de siste 15 årene vist mye innovasjon og er blitt en 
fremoverlent kommune, med festivaler, Arendalsuka, tedx mm. Hoveodden 
har potensiale for å sette Arendal nok en gang på kartet med en unik 
utforming av camping, aktivitets og avslapningstilbud som ikke finnes 
andre steder. Slike initiativ er svært viktige å støtte opp om om man 
vil sikre netto tilflytning til kommunen og bedre oppvekst og levekår 
for kommunens innbyggere. Canvas hove gir en skånsom inngripen i 
naturen, tvinger frem nye reiselivsperspektiver og vil kunne bidra til 
betydelig positive ringvirkninger. 

Din merknad eller innspill til saken:  
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

31.08.2019 00.00.37 

Pål Mikal
Fornavn 

Fostervold
Etternavn 

Skanseveien 2 B
Adresse: 

1445 DRØBAK
Postnr/sted 

pfostervold@yahoo.com
E-post 

 
telefon 
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Merknad/innspill

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Mitt navn er Pål Fostervold. Jeg har jobbet som Manuellterapeut i 28 år. 
Jeg har hovedsaklig rettet min innsats inn mot en kombinasjon av 
forebyggende og holdningsskapende arbeide gjennom å motivere mine 
klienter til å ta ansvar for egen helse gjennom fysisk aktivitet. Jeg 
har kombinert dette med kurativ behandling. Jeg har gjennom årene 
behandlet og trent ca 8000 pasienter, og drev i en årrekke et 
treningstilbud spesielt tilrettelagt for mennesker som trener for 
helsens skyld. Min samboer Miriam Rasmussen har jobbet sammen med meg i 
de ti siste årene som personlig trener på vårt felles treningsinstitutt.  
 
Vi deler en felles interesse for brettseiling, og vi har gjennom årene 
bygd opp en solid rekkevidde i sosiale medier, med ca 25000 følgere på  
 
https://www.instagram.com/miriam_rasmussen_windsurfing/ og 
https://www.facebook.com/ptmiriam/  
 
Begge konti skildrer Miriams progresjon som brettseiler, og gleden hun 
opplever gjennom å ha en aktiv livsstil.  
Vi når ukentlig fra 20-60000 mennesker med dette budskapet. Det som er 
så fint med sosiale medier er at man når folk hjemme på sofaen, og kan 
påvirke selv de som ikke oppsøker de forskjellige tilbud som finnes.  
Svært mange som kontakter oss oppgir at de har hørt om tilbudet på Hove 
via sosiale medier.  
 
I februar ble vi kontaktet av Jan Fasting, der vi diskuterte muligheten 
for å drive et vannsport aktivitetssenter på Hove. Vi var i tvil om 
dette lot seg gjøre, men bestemte oss for å holde en serie med kurs 
sommer 2019, og se hva som skjedde.  
Tilbudet fikk en helt enorm respons, og på to uker var Norges første 
surfesenter bygd, og fire mann sprang hele tiden på de travleste dagene 
for å hjelpe folk som ville på vannet. Vi leier ut utstyr til 
vannbaserte aktiviteter, alt fra lavterskel glassbunnkano, kajakker med 
utriggere (perfekt for rullestolbrukere når vi får rampe ned til sjøen), 
trimaraner og katamaraner,til padlebrett og seilbrett som er litt mere 
krevende. Vi holder også kurs i brettseiling, på times basis opp til 
firedagers kurs. I overkant av halvparten av de som kommer på kurs til 
oss er tilreisende, som bor på campingen mens de deltar på kurset.  
Vi prosesserte over 600 kunder med smått og stort fra den 1.juli til 
d.d.  
Barn under 18 får leie utstyr gratis, og får halv pris på kurs. Vi hadde 
flere dager der vi inviterte til gratis introduksjonskurs i løpet av 
sommeren. Neste år vil vi innføre gratis brettseiling til alle på 
torsdager. Prisene på utleie ved senteret vårt er trolig de laveste i 
hele verden (basert på et nettsøk og egen erfaringer fra div turer)  
 
Jeg tror vi bare har skrapet på overflaten av hva vi kan oppnå med et 
slikt tilbud i Arendal og i Norge. Jeg tror allerede neste år at vi 
kommer til å se en tredobling av aktiviteten her på Hove, der alle 
aldersgrupper og alle funksjonsnivåer kommer til å benytte seg av 
tilbudet som er her.  
 
Kombinasjonen av det særdeles egnede området på Hove, tilretteleggingen 
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og samarbeidet med Canvas Hove og Arendal seilforening, kombinert med 
vår ekspertise, fagkunnskap og ikke minst rekkevidde i sosiale medier 
har alle elementer som skal til for at vi skal kunne lykkes med å nå ut 
til svært mange med inspirasjon, motivasjon og kunnskap om hvordan 
fysisk aktivitet påvirker både fysisk og psykisk helse positivt.  
 
Neste sommer vil vi starte sesongen den 1.mai og holde på til over 
høstferien i oktober. Vi vil arrangere min. 2 firedagerskurs i måneden, 
samt drop in på individuelle timer. Vi er i prosessen med å forberede 
flere nasjonale og internasjonale vannsportfestivaler der vi skal 
forsøke å skape blest om aktivitetene vi promoterer.  
 
Grunnen til at dette aldri har blitt gjort før i Norge, er at 
forutsetningene ikke har vært tilstede tidligere. Den viktigste faktoren 
er beliggenheten til senteret, rett ved stranden her på Hove. Dette er 
altså et tilbud som ikke lar seg gjenskape noe annet sted i Norge, så 
hvis grunnlaget for videre drift på Canvas Hove ikke er tilstede legges 
senteret vårt ned på dagen.  
 
mvh; Pål Fostervold
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Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

31.08.2019 18.27.19 

øistein
Fornavn 

strømsland
Etternavn 

botteråsveien 9
Adresse: 

4848 ARENDAL
Postnr/sted 

oistein.stromsland@online.no
E-post 

41426460
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Viser til vedlegg: Del av Hoveodden - merknad 30.08.2019
Din merknad eller innspill til saken:  
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HØRING: DEL AV HOVEODDEN – MERKNADER: 

STIKKORD FOR VURDERING AV FRAMTIDIG BRUK AV HOVEODDEN: 

 Hovedodden bør primært innlemmes i Raet nasjonalpark: 

Det er uforståelig at arealet knyttet til campingområdet ikke ble grundig vurdert i 

tilknytning til etablering av Raet nasjonalpark. For lokalbefolkningen utgjør 

Hoveodden, inkludert campingområdet, kanskje den fineste og mest benyttede delen 

av friluftsområdene på Tromøy, men store deler av området er i dag altså ikke en del 

av Raet nasjonalpark. Det er derfor naturlig at kommunen snarest starter en prosess 

med sikte på å innlemme campingområdet i Raet nasjonalpark. Allerede etablert 

infrastruktur i området må muligens helt eller delvis fjernes, men dette kan overhodet 

ikke være noe vesentlig argument mot at området på sikt blir en del av nasjonalparken. 

Det er som kjent ikke uvanlig at det i ettertid er nødvendig å tilbakeføre både ulovlige 

og lovlige naturinngrep. 

 

 Hoveodden bør subsidiært bli et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) 

 

 Hoveodden som del av Raet nasjonalpark eventuelt LNF-område kan en vurdere: 

 Etablering av Arendal kommunes Trivselsskog – her kan en antakeligvis 

hente ideer og inspirasjon fra Gloppen kommunes Trivselsskog på Sandane 

 Etablering av dagsturhytte  -  jf. prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune 

der alle de 26 kommunene i fylket i løpet av 2019 har fått sin dagsturhytte i 

nærmiljøet 

 Tilrettelegging for folkehelsetiltak (”Folkehelsepark”?) 

 Tilrettelegge for grilling/piknik for å avlaste bålbrenning m.v. i verneskogen 

 Tilrettelegge kafédrift/restaurant og toaletter 

 

 Ikke tillate kommersialisering av området utover kafédrift/restaurant 

 

 Området må ikke privatiseres, og dagens eiendomsmasse tilhørende Arendal kommune må 

forbli kommunale. 

 

---------------------- 

Arendal, 30.08.2019 

Øistein Strømsland 



  

Skjema for merknader og innspill
Innsendt 

Innsender

Merknad/innspill

01.09.2019 10.51.02 

Hogne Stokke
Fornavn 

Lilleaas
Etternavn 

Tårnveien 4
Adresse: 

4843 ARENDAL
Postnr/sted 

hognesli@gmail.com
E-post 

46474597
telefon 

Del av Hoveodden
Hvilken sak gjelder det? 

Canvas Hove har startet noe helt nytt og unikt, noe det virkelig har 
vært behov for i den flotte byen vår. Aktiviteter og opplevelser som før 
var noe et mindretall fikk prøve er nå blitt til for allmennheten. Hva 
man mener med at Hoveodden er blitt privatisert skjønner jeg lite av. 
Selv var jeg aldri inne i området der campingvognene sto, mens nå er 
stedet blitt mye mer åpent og for alle.  
 
Et engasjement og en slik handlingsvilje som Canvas Hove har vist bør 
hylles, men istedet har de opplevd enormt mye ufortjent motgang. Mange 
av oss hadde nok gitt seg på flekken om en selv hadde fått så mye hets. 
Canvas Hove har gitt et tilbud helt utenom det vanlige og setter den 
vakre naturen i Arendal i fokus, hvordan man best mulig kan benytte seg 
av den, samtidig som man skåner den. 
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