
 
Raet nasjonalpark som ligger i Grimstad, Arendal og Tvedestrand, er den første i landsdelen og omfatter ca. 607 000 mål hvor 
98,6 % er sjøareal. Internasjonale erfaringer viser at natur og nasjonalparker har en unik tiltrekningskraft. Raet nasjonalpark 
kan bli svært interessant både i det nasjonale og internasjonale reiselivsmarkedet - og kan bli en merkevare for besøksnæringen. 

Nyhetsbrev  april 2017 

Til næringsnettverket rundt Raet nasjonalpark  
 

 

Takk for sist! 
 
Målet med dette nyhetsbrevet er å gi dere som deltok på 
workshop/næringsseminaret 23. januar og andre 
interessenter - en kort status på arbeidet med 
forberedelser til åpning av Raet nasjonalpark.  
 
Vi tar gjerne innspill fra dere på hva som røre seg og gode 
temaer vi bør ta opp på neste samling! 
 
Med vennlig hilsen Kåre Andersen, Bodil Slettebø og 
Anne Torunn Hvideberg, næringssjefer i hhv Arendal, 
Grimstad og Tvedestrand 
 

Åpning  

Den formelle åpningen av 
Raet nasjonalpark vil skje 
søndag 13. August 2017. 
Selve seremonien finner 
sted på Spornes, på 
Tromøya kl 16-18, hvor 
Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen vil være tilstede. 
Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder vil ha hovedansvaret 
for seremonien.  Alle oppfordres til å støtte opp om 
arrangementet og være tilstede under selve åpningen!  

Styret er klart 
Som et prøveprosjekt er grunneiere nå invitert med i styret 
for Raet Nasjonalpark. På et møte 27. februar ble følgende 
valgt inn for grunneierne: Tor Eivind Tingstveit og Anne 
Lien Studsrød med hver sine varamedlemmer. Fra 
kommunene og fylkes-kommunen er utnevnt Kjetil 
Glimsdal, Robert Cornels Nordli, May Britt Lunde og Gro 
Bråthen, med varamedlemmer.  Nå gjenstår bare en 
godkjenning fra Miljødirektoratet. 

Styret skal ha sitt første og konstituerende møte den 6. 
april, hvor en av de første oppgavene er å ansette en 
nasjonalparkforvalter. Styret skal forvalte området, som i 
første omgang innebærer å utarbeide en forvaltningsplan 
med en besøksstrategi. Det er denne planen som vil være 
grunnlaget for planlegging og prioritering av tiltak i 
nasjonalparken som for eksempel tilrettelegging for 
friluftsliv, informasjon, skilting, skjøtsel, etc.  

De tre velkomstsentrene  
Nasjonalparksenteret vil ligge på Hove på Tromøya.  
I tillegg vil det opprettes velkomstsentre i hver av de tre 
kommunene. Arendal kommune legger sitt velkomstsenter 
til Vitensenteret, Tvedestrand vil trolig legge sitt 
velkomstsenter til Gjeving, og Grimstad har valgt 
Dømmesmoen for sitt velkomstsenter. 
 

Prosjektgruppa sitt arbeid 

Prosjektgruppa som nå jobber med nasjonalparken, består 
av ansatte fra kommunene, fylkeskommunen og fylkes-
mannen. Gruppa har siden oppstart før jul hatt flere 
møter, og har hatt fokus på hva vi kan bidra med for å 
sikre god fremdrift frem til nasjonalparkforvalteren er 
ansatt.  
 
Blant tema og oppgaver i denne gruppen har vært: 
markedskommunikasjon, skilting, tilrettelegging for 
grunneiervalg, seminar med næringa, planlegging 
undervisningsopplegg, etc. 
 
 Det vil produseres rollups og enkle flyere som skal 

brukes i de tre kommunene i sommer. Det vil også 
legges informasjon på ulike språk på VisitNorway og 
VisitSørlandet sine turistsider.   

 En egen film om nasjonalparken er bestilt. 
 Det blir gitt ut en bok «RAET Sørlandets 

nasjonalpark» i løpet av året. 
 Prosjektgruppa har sendt inn et forslag til skilting til 

Statens Vegvesen. Skiltene skal vise vei fra E18 til 
definerte knutepunkt i de tre kommunene.    

Prosjektgruppa er nå opptatt av å sikre en god overlapping 
med nyansatt nasjonalparkkoordinator. Deretter er planen 
å invitere til en nettverkssamling i samarbeid med USUS i 
løpet av sensommeren.  

Samarbeid og nettverk 
Etter vår kjennskap er flere av dere i gang med planer og 
også konkrete tilbud koplet til nasjonalparken. Vi 
oppmuntrer til å fortsette dialogen dere imellom, og vi 
bidrar gjerne med formidling av kontaktinfo.  
 
Vi har også tett dialog med USUS mht hva vi kan få til 
sammen med dem for å gi et nettverk og en satsing et løft.  
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