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0 Sammendrag 
 
Flerbruksplan for Budalen er en frivillig avtale mellom grunneierne som eier området. 
Planen beskriver en rekke tiltak som sikrer naturverdiene og friluftsverdiene i området. 
Målsetningen med flerbruksplanen er å bevare naturmiljøet og sørge for at Lillesands 
innbyggere skal ha et «ubehandlet» og fredelig refugium nær sentrum, uten at intensiv 
bruk eller uønsket adferd ødelegger idyllen. 
 
Som premisser for planarbeidet, vil det eksisterende planverktøyet for områdene omkring 
Grimevannene bli brukt. 
• Skjønnsbestemmelser ved etablering av Lillesand vannverk fastsatt ved Overskjønn i Sand 

herredsrett 
• Forskrifter for fredede vassdrag fastsatt ved Kongelig resolusjon 
• Vassdragsplan for Stigselvvassdraget vedtatt av kommunestyrene i Lillesand, Birkenes og 

Grimstad  
Flerbruksplanen vil også i stor grad bygge på det kontinuerlig pågående arbeid som 
Grimevann fiskelag og dets medlemmer driver, jfr lagets årsmeldinger. 
 
Det har i lengre tid vært arbeidet med forskjellige tiltak i Budalen. Friluftsplanen beskriver i 
tillegg til disse, en rekke nye tiltak: 
 
• Fiskekulturtiltak i Ydderstadkilen 
• Etablering av fiskeplass for bevegelseshemmede 
• Etablering av samarbeid med Møglestu videregående skole om fisketurer for 

utviklingshemmede  
• Fast avtale med fjellklatremiljøet 
• Oppsynstjeneste 
• Restaurering av kulturminnene i Nedre Buene 
• Restaurering av kulturminnene i Askevig 
• Restaurering av Bua i Budalen 
• Restaurering av Hårtveits hytte 
• Maskering av kjørespor i terrenget og skjerming av synlige inngrep 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Første skisse av den planlagte fiskeplassen for 
bevegelseshemmede med rullestolrampe 
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1  Innledning 
 
1.1 Grimevann fiskelag 
Grimevann Fiskelag er en sammenslutning av de 15 grunneierne som eier Østre Grimevann 
og Vestre Grimevann. I over 40 år, siden 1955, har gårdbrukerne ved Grimevannene solgt 
fiskekort og drevet kulturtiltak for å gjøre fiske i Grimevannene tilgjengelig for allmennheten 
og for å motvirke skadene fra den sure nedbøren. Grimevann Fiskelag driver et omfattende 
arbeid for å bedre vilkårene for fiskestammen. De siste ti år er flere tusen timer dugnadsarbeid 
utført: 
• rensking av gytebekker 
• restaurering av vassdragsløp 
• kalking av tilførselsbekker om fører surt vann 
• fullkalking av Østre og Vestre Grimevann med tilskudd fra Fylkesmannens 

miljøvernavdeling 
• utsetting av stedegen fisk i områder med svak fiskestamme 
• kontinuerlig prøvetaking og overvåking av vannkvalitet 
• oppsyn og brannvakt 
• utarbeidelse av informasjonsmateriell for allmennheten 
• fiskekortsalg 
• planarbeid ved utarbeidelsen av Vassdragsplan for Stigselvvassdraget 
 
 

Kartlegging av dybdeforholdene i 
Bukilen.  
Ekvidistanse 5 m. 
Største dyp 41 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Vern 
Østre og Vestre Grimevann og områdene omkring Grimevannene er strengt klausulert 
gjennom flere store offentlige inngrep: 
• 1974. Klausulering av hele nedbørsfeltet som drikkevannskilde for Lillesand kommune 
• 1993. Stigselvvassdraget vernes ved kongelig resolusjon. 
• 1993. Opprettelse av Olashei naturreservat ved kongelig resolusjon 
• 1995. Vassdragsplan for Stigselvvassdraget vedtatt i kommunestyrene i Lillesand, 

Birkenes og Grimstad 
  
1.3 Bruk 
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Bukilen er den delen av områdene omkring Grimevannene hvor det er flest brukerinteresser 
involvert, ut over tradisjonelt landbruk og jakt.  
• Det er i dag ikke noen konflikt mellom de tradisjonelle skogbruksinteressene og 

friluftsinteressene, men vi ser begynnende konflikter internt mellom ulike 
friluftsinteresser. 

• Den senere tiden er det foretatt endringer av naturlandskapet og kulturlandskapet som 
forandrer Bukilens opprinnelige preg i retning av frisert natur. 

• Det er viktig å være oppmerksom på friluftsaktivitetenes samlede volum, slik at en 
naturopplevelse i Bukilen ikke får et preg av kø-natur. 

 
 
1.4 Planområde 
Denne planen omfatter den delen av Vestre Grimevann som kalles Bukilen, og arealene langs 
denne delen av vannet i en avstand av 100m. Det vil si den samme avgrensning som gjelder 
for Vassdragsplanen for Stigselvvassdraget. Bukilen er vist på kartutsnittet nedenfor. 
 
 
1.5 Involverte eiendommer og grunneiere 
    
Vestre Buene  Gnr.30, bnr.3 og 5 Lillesand kommune 
Øvre Grimenes Gnr.29, bnr.3  Anders Grimnes 
Tjusnes Gnr29, bnr.6 Else Marie Wergeland Franck 
Bua i Budalen   Per Tollef Knudsen 
 
 
1.6 Kart 
 
 
     Ydderstadkilen   Bjortjønn   Askevig               Stebrådd odden    Glaefjell    Hårtveits hytte 
 

 
                 
                Synningtangen   Buenejordet   Bua i Budalen   Gåseflås plass  Tvieidkilen   Tvieidet 

Kartskisse over Bukilen i Vestre Grimevann 
 

1.7 Stedsnavn 

Bukilen - Flerbruksplan og forvaltningsplan  6 Grimevann fiskelag 1998

 



 
Navn Beskrivelse 
Bukilen Hele den søndre «armen» av Vestre Grimevann fra Kjeholmen/Bjørkekjerr. Innerst 

utvider Bukilen seg til begge sider, Tvieidkilen mot øst og Ydderstadkilen mot vest. 
Tvieidkilen Kilen under Glaefjell fra Stebrådd odden til Tvieidet 
Ydderstadkilen Kilen mellom Vestre Buene og Tjusnes fra Budalen inn til utløpet av bekken fra 

Budalstjønna 
Øvre Grimenes Gårdsnavn på gnr.29, bnr.3. Eier Anders Grimnes 
Vestre Buene Gårdsnavn på gnr.30, bnr.3,5. Eier Lillesand kommune 
Tjusnes Navn på Skogteig gnr29, bnr.6. Eier Else Marie Wergeland Franck 
Stedbrådd odden Odden på østre side av Bukilens innløp. 
Loreley Badeplass. Knause med svaberg i vannkanten like ved Glaefjell.  
Glaefjell Bratt fjellvegg lags nordsiden av Tvieidkilen 
Hårtveits hytte Badeplass. Liten odde innerst i Tvieidkilen med rester av lærer Hårtveits hytte. 
Yddre leet Grindfeste i veikanten ved Hårtveits hytte. 
Tvieidet Eidet mellom Vestre og Østre Grimevann. Starter i bunnen av Tvieidkilen. 
Gåseflås plass Badeplass og fiskeplass på liten odde på Sørsiden av Tvieidkilen 
Budalen Dalsøkket hvor bilvegen forlater vannet i retning Lillesand. Nederst i Budalen står Bua. 

Øverst i Budalen tar skogsbilvegen til Vestre Buene av.  
Budalskleiva Vegstykket gjennom Budalen. 
Bua i Budalen Vognskjul nederst i Budalen ved det gamle fergestedet for Grimenesgårdene. Eier: Per 

Tollef Knudsen 
Øvre Buene Navn på Våningshuset på gården Vestre Buene. Skilt fra gården og solgt av Hunsfoss 

fabrikker. Eier Anna K. Grimnes. 
Buenejordet Rasteplass. Nederste del av jordet mellom gårdsbruket og vannet, på utsiden av 

skogsbilveien, som ikke er tilplantet 
Synningtangen Flat sandtange på sørsiden av Ydderstadkilen. På folkemunne ofte kalt «Bjørkodden» 
Nedre Buene Ruin/hustuft etter det gamle gårdsbruket i Vestre Buene, like ved Synningtangen 
Bjortjønna Liten tjønn (egentlig bukt med smalt innløp) på nordsiden av Ydderstadkilen, vis a vis 

Synningtangen  
Askevig Ruin/hustuft på Tjusnes, vis a vi Stebrådd odden  
 

Det gamle 
vognskjulet som 
ble bygget da 
veien til 
Grimenes stoppet 
her, går under 
navnet «Bua i 
Budalen»
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2 Målsetning 
Grimevann Fiskelag ønsker, i samarbeid med  de involverte grunneierne og Miljøvern 
avdelingen i Lillesand kommune, å utarbeide en detaljert flerbruksplan og forvaltningsplan 
for Bukilen-området. Planen skal sikre flerbruksinteressene og naturkvalitetene i dette 
området på en best mulig måte, virke samordnende og hjelpe til at konflikter mellom 
forskjellige interesser forebygges. 
 
2.1 Delmål 
Vi ønsker å  
1. bevare det tradisjonelle naturlandskapet og restene som finnes av kulturlandskap 
2. forebygge konflikter mellom ulike friluftsinteresser i fremtiden og sørge for et 

aktivitetsnivå tilpasset områdets karakter. 
3. følge opp intensjonene og de konkrete tiltak i Flerbruksplanen for Stigselva, som ble 

vedtatt, som en følge av at hele vassdraget ble varig vernet. 
 
2.2 Omfang og form 
Denne planen vil bli gitt en knapp og konsentrert form. Det vil bli lagt mindre vekt på 
utførlige beskrivelser, drøfting av problemstillinger og gjennomgang av 
årsakssammenhenger. Planen skal først og fremst være et arbeidsredskap for gjennomføring 
av tiltak til felles beste for friluftslivet, de fastboende og ikke minst, for naturkvalitetene i 
Bukilen. 
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3 Status 
 
3.1 Registrerte brukerinteresser 
 

 

 

Glaefjell har fått 
navnet sitt fordi solen 
glader (stråler) på 
det. Denne siden av 
Tvieidkilen er svært 
populær hos alle som 
kommer på badetur, 
særlig fordi det er 
solrikt her hele 
ettermiddagen. De 
senere årene har et 
entusiastisk 
fjellklatremiljø tatt 
selve fjellveggen i 
bruk. 
 
 
 

Brukerinteressene nedenfor er ordnet skjønnsmessig etter omfang. Sted for aktiviteten er også 
angitt. 
 
1.  Biltur - langs Grimenesveien 
  
2.  Generell turbruk; spasertur, fottur, jogging, sykkeltur - hele området 
  
3.  Fritidsfiske  for barn og voksne - hele området 
  
4.  Bading - Glaefjell og Stebrådd odden, Synningtangen 
  
5.  Fjellklatring - Glaefjell 
  
6.  Skolebruk; turer, ekskursjoner, kanopadling 
  
7.  Hundelufting - hele området langs Grimenesvegen 
  
8.  Småfly - på isen ved Bua i Budalen og ved Stebrådd odden 
  
9.  Skogbruk og jakt - hele området 
  
10. Camping - sydsiden av vannet fra Tvieidet til Synningtangen 
  
11. Friluftsopplegg for funksjonshemmede (samarb. Møglestu v.g.s og Fiskelaget) 
  
12. Fest og fyll - Buenejordet og Synningtangen 
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3.2 Spesielle kvaliteter i Bukilen 
 
• Vakkert naturlandskap 
  
• Rikt dyre- og fugleliv med flere sjeldne arter 
  
• Fiskerikt vann - fiske tilgjengelig for publikum 
  
• Ypperlig badevannskvalitet, god badevannstemperatur (og lite maneter) 
  
• Stillhet og ensomhet (unntatt de varmeste badedagene om sommeren) 
  
• Ekstensiv bruk 
  
• Få estetisk forstyrrende menneskelige inngrep (bortsett fra vei) 
  
• Få privatiserende tiltak 
  
• Gamle kulturminner 
 
 
 
 

 
 

En kulturhistoriker ved et kulturminne. Fiskelagets medlem Per Mollatt ved tuftene av våningshuset i den gamle 
ruinen etter bruket i Askeviga. I følge flerbruksplanen skal murene sikres mot frostsprengning. Området 
omkring tuftene skal ikke tilplantes, og holdes fri for krattvekst. 
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4 Konfliktområder og tiltak 
 

Konflikten i ønsket om å bruke 
bilen helt frem for å slippe å 
gå, kommer tydelig til uttrykk i 
kjøresporene i gressvollen på 
det som er igjen av det gamle 
Buenejordet. Denne ødelagte 
delen av gressvollen er i dag 
erstattet av pukk og gjort om 
til parkeringsplass. Bilen har 
«vunnet». 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Støy 
• fra biltrafikk. Noenlunde jevnt fordelt på årstid og ukedager. På det meste kjører 

flere hundre biler forbi Bukilen i løpet av en dag (fin sommerdag, helg).  
• fra modellfly. Ved gunstige isforhold. Lørdager og søndager og enkelte 

ettermiddager. Intens og hørbar over lange avstander. 
• fra motorsag / skogbruk. Uregelmessig og sjeldent. 
• fra bensindrevet motorbåt. Sjeldent. Bruk av alle typer påhengsmotor er forbudt til 

fritidsbruk i følge Friluftsloven, men enkelte bryter forbudet. 
• fra ulovlig skytetrening med våpen 

 
Konflikt: 
Støyen forstyrrer turgåere, fiskere og fjellklatrere som ønsker en stille naturopplevelse. 
 
Tiltak: 
1. Dersom modellflymiljøets aktivitetsnivå ikke øker og avgrenses til vinteren som i dag, 

settes det ikke inn tiltak foreløpig. Ved klager eller aktivitet på andre årstider, vurderes en 
avtale om ro på søndager og en viss tidsavgrensning lørdag og andre ukedager.  

2. Oppsynet er spesielt oppmerksom på ulovlig bruk av påhengsmotor og skytevåpen.  
 
 
4.2 Forsøpling 

• langs veien. Søppel kastes ut fra biler. Beskjedent omfang. 
• ved badeplassene. Sjeldent med unntak av Buenejordet og Synningtangen. 

Buenejordet og Synningtangen har ofte søppel liggende i og omkring ildstedet. 
 
Konflikt: 
Forsøpling er en estetisk forurensning, og ødelegger naturinntrykket. Forurensningsfaren for 
drikkevannskilden er neppe stor, men glasskår og metall kan skade mennesker og dyr. 
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Tiltak: 
1. holde området ryddig for å unngå smitteeffekt. (Oppsetting av avfallsdunker er ikke aktuelt 

da det vil være fremmedelementer i landskapet) 
2. begrenset tilgang med biler til Buenejordet og Synningtangen 
3. Skilt på Bua i Budalen som minner om at søppel tas med hjem 
 

En slik vedforsyning 
er nok praktisk, men 
lite vakkert. En studie 
av bålstedet bak 
vedstabelen viste 
flere typer forbrent 
og «ferskt» søppel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4.3 Hærverk og skadeverk 
• på Bua i Budalen gjentatte ganger. Reparert flere ganger 
• på Hårtveits hytte gjentatte ganger. Ramponert 
• på Bua i Eldsommerdalen. Sprengt med dynamitt 
• på vegetasjon. Bjørkene på Synningtangen er sterkt skadet av neverflekking til 

bålbruk. 
• på skilt og bygninger og trær med skytevåpen 

 
Flere steder ved Bukilen brukes 
til å more seg med skytevåpen. 
Her har skiltet i Tvieidet fått sitt. 
Også ved Bua i Budalen, på 
Synningtangen og ved bekken i 
Ydderstadkilen skytes det ofte 
med skarpt. Dette skaper 
uhyggestemnig og fare for uhell. 
Foruten skiltene, skytes det i 
luften, på Bua, på utstoppet 
dukke, men antagelig mest på 
trær. Trær som har prosjektiler i 
seg ødelegger sagbladet når de 
senere skal skjæres til trelast.  
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Konflikt: 
Hærverk virker skremmende eller i beste fall utrivelig, på alle som ferdes i området. I tillegg 
kommer den estetiske ødeleggelsen og kostnadene forbundet med reparasjon. 
 
Tiltak 
1. Pusse opp Hårtveits hytte og Bua i Budalen for å unngå smitteeffekt 
2. Rydde bort restene etter bua i Eldsommerdalen 
3. Tiltak mot bålbrenning 
4. Synlig oppsyn 
 

 
Bjørker ved Buenejordet er 
svært utsatt for skadeverk i 
form av neverflekking til 
bålbruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Fyll og fest 
• på Buenejordet og Synningtangen. Lite problem på de andre rastestedene p.g.a. nærhet til 

offentlig vei 
 
Fyll og fest er støyende, virker avvisende på andre mennesker i området og fører som regel til 
forsøpling. Det største problemet er den medfølgende bruken av åpen ild i sommehalvåret og 
dermed skogbrannfaren. 
 
Tiltak 
1. Stanse biltrafikken på skogsbilvegen inn til Synningtangen 
2. Oppsyn 
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4.5 Bruk av skytevåpen 
• i forbindelse med ulovlig skytetrening. Problem på Synningtangen og i 

Ydderstadkilen. 
• i forbindelse med krypskyting og uregistrert jakt. Problem på eiendommen Buene 

som er uten regelmessig jaktoppsyn og hvor det drives jakt av uregistrerte jegere. 
 
Bruk av skytevåpen skaper utrygghet for alle. 
 
Tiltak 
1. Stanse biltrafikken på skogsbilvegen inn til Synningtangen 
2. Oppsyn 
 
 
4.6 Bruk av åpen ild 

• i forbindelse med bålbrenning. Hyppig i sommerhalvåret på Budenejordet og 
Synningtangen. Bålbrenning er det største problemet i Budalen i dag. Det brennes 
ofte bål i tiden med totalforbud mot åpen ild mellom 15.4. og 15.9. Til og med i de 
periodene det varsles daglig om ekstrem skogbrannfare brenner publikum bål 

 
Konflikt: 
En skogbrann som starter ved Bukilen vil raskt kunne spre seg innover til skogene omkring, 
som er svært utilgjengelige for brannslukkningsutstyr. Lidelse for levende vesner og 
økonomiske og naturmessige følger av en skogbrann er det ikke nødvendig å beskrive 
nærmere. 
 

Bål på Synningtangen. 
Bildet er tatt i juli 1997 i 
den aller tørreste perioden 
av sommeren, med daglige 
varsler om skogbrannfare 
i alle værmeldinger på 
radio og TV. Det ble 
observert bål på 
Synningtangen nesten hver 
helg i denne tørke-
perioden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 
1. Oppsyn hver helg på kveldstid om sommeren 
2. Stanse biltrafikken på skogsbilvegen inn til Synningtangen 
3. Oppsetting av skogbrannplakater 
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5. Direkte informasjon til skolene om lovgivning og farer 
6. Etablering av trygge grillsteder ved Buenejordet og Synningtangen til bruk i 

sommerhalvåret 
 
 
4.7 Spredning av fiskesykdommer eller uønskede fiskeslag 

• i forbindelse med bruk av levende agn eller bruk av kano som ikke er rengjort etter 
bruk i annet vassdrag 

 
Konflikt: 
fare for fiskebestanden, liten, men store konsekvenser om det skulle skje 
 
Tiltak 
1. Informasjon til fiskekortkjøpere 
 
 
4.7 Camping 

• på samme sted over lengre tid. Campingvogner og telt som beslaglegger samme 
plass over lengre tid. Problem på Buenejordet og på Synningtangen. 

 
Konflikt: 
Privatiserer stedet for turgåere og badende. Forbudt etter Friluftsloven. 
 
Tiltak 
1. Stanse biltrafikken på skogsbilvegen inn til Synningtangen 
2. Oppsyn 
 

Denne campingvognen la 
beslag på Buenejordet i fem 
uker i trekk, midt i den beste 
ferietiden. 
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4.8 Endring av naturlandskapet 
• som følge av parkmessig tilretteleggelse av rasteplasser 
• som følge av utbedring av vei 
• som følge av skogsdrift 

 
Konflikt: 
Skogsdrift som ikke tar flerbrukshensyn kan ha estetiske og økologiske konsekvenser. 
Parkmessig tilretteleggelse i et naturområde svekker opplevelsen av fri natur. Utbedring av 
Grimenesveien gjennom området medfører sprengning og masseuttak og fremmedelementer 
som skilt og kantfendre i stål og impregnert tre. 
 
Tiltak: 
1. Det gjennomføres ikke flere parkmessige tiltak eller tiltak som bringer fremmedelementer 

inn i naturmiljøet. Det eneste unntaket er etablering av fiskeplass for funksjonshemmede. 
2. På Buenejordet og Synningtangen beholdes ildstedet med plakat om når det er tillatt brukt. 

Krattskog ved innkjørslen får gro opp igjen for å skjerme brukerne av stedet for direkte 
innsyn 

3. På Synningtangen tilsås den ødelagte vollen med gress. 
4. Toilettet ved Synningtangen flyttes og maskeres best mulig med maling og vegetasjon. 

Eventuelt kan toilettet fjernes helt og erstattes av toilett i Bua i Budalen ved vegen hvor 
behovet er langt større. 

5. Sementfendre og eventuelle nye fendre langs bilveien erstattes av stabbestein med 
smijernskobling. 

6. Vegskilt i Tvieidet fjernes. 
7. Kanteslått langs Grimenesvegen utføres manuelt med motorredskap, ikke med 

kantslåmaskin, slik at ikke synet av istykkerslåtte og oppflisede busker og trær dominerer. 
8. Ved bruk av traktor i skogsdriften, repareres sporskader på terrenget i løpet av neste 

driftssesong  
 
 
4.9 Skade på kulturlandskapet 

• ved plassering av toilett i den gamle hustuften i Buene 
• ødeleggelse av murene i den gamle hustuften i Buene 
• helletyverier fra murene og fra steingjerdene 

 
Konflikt: 
Plassering av toilettet ved Synningtangen er svært uheldig og ødelegger den gamle 
gårdstuften. Helletyveriene har vært omfattende. 
 
Tiltak 
1. Toilett i tuftene til Nedre Buene flyttes. 
2. Hindre biltrafikk helt frem til Buenejordet og Synningtangen 
3. Hustuftene Nedre Buene og Askevig ryddes for krattvekst og rehabiliteres slik at de er 

beskyttet mot frostskader. Gjenvekst av gran unngås i umiddelbar nærhet av hustuftene. 
4. Steingjerdene synliggjøres ved forsiktig rydding av vegetasjon, repareres ved at stjålet 

stein erstattes, og rettes opp der det er nødvendig.  
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Restene av de gamle murene i 
hustuften etter Nedre Buene kan 
ses på begge sider av  doen ved 
Synningtangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.10 Tap av fred og ro 

• som følge av økt mennesklig aktivitet til lands og til vanns 
 
Konflikt: 
Et eller annet sted går det en grense for når man føler at man har naturen «for seg selv» og 
er omgitt av fred, ro og stillhet. Denne kvaliteten ved Bukilen må ikke gå tapt ved at 
menneskelig aktivitet blir for omfattende. Fred og ro er også en forutsetning for at ikke 
dyrelivet skal forstyrres unødig og at dyre og fuglearter som er vare for menneskelig aktivitet 
ikke skal forsvinne. 
 
Tiltak 
1. Den samlede aktiviteten i området økes ikke ut over dagens nivå, slik det er beskrevet i 

denne planen. Men nye aktiviteter kan erstatte gamle dersom samlet omfang ikke øker. 
Nye aktiviteter som er støyende eller privatiserende bør likevel unngås. 

2. Fiskelagets medlemmer er særlig oppmerksomme på endringer i forekomsten av dyre- eller 
fuglearter som er vare for mennesklig aktivitet. 

 
4.11 Parkering 

• langs bilveien, utenfor naturlige parkeringslommer. 
 
Konflikt: 
Til tross for 20-25 naturlige parkeringsplasser langs Grimenesveien, kommer parkering av 
biler til tider i konflikt med ordinær trafikk, særlig ved Bua i Budalen og ved stien ned til 
Stebrådd odden, fordi biler parkeres i vegbanen. 
 
Tiltak: 
1. Bileiere som parkerer i vegbanen gjøres oppmerksom på problemet ved muntlig 

orientering av oppsynet. Brukere av området bør venne seg til å kunne gå 50-100m fra bil. 
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5 Aktivitets og handlingsplan 
 
Aktivitets og handlingsplanen gjennomgår eksisterende og planlagte aktiviteter fordelt på 
hovedområder. Pågående aktiviteter, nye planlagte tiltak og de viktigste tiltak for å løse 
brukerkonflikter beskrevet under kapittel 3, er også oppsummert her. 
 
5.1 Fritidsfiske 
Grunneierne er organisert i Grimevann Fiskelag, som sørger for kalking, fiskekortsalg til en 
svært lav pris, samt en rekke fiskekulturtiltak, informasjonsarbeid og andre forvaltnings-
oppgaver. Dette fungerer bra og bør fortsette slik som i dag.  
  
Handlingsplan: 
1. Salg av fiskekort til lave priser fortsetter. 
2. Utvidet fiskekulturarbeid, særlig i Budalstjønna med bekken ned til Ydderstadkilen og 

bekken fra Eldsommerdalen 
3. Rydding av fiskeplass for fluefiskere ved Budalsjordet og ved Stebrådd odden. 
4. Bygging av fiskeplattform for funksjonshemmede på Gåseflås plass 
5. Etablering av samarbeid med Møglestu videregående skole om fisketurer for 

utviklingshemmede 
 
Ansvar: 
Pkt 1-4 Grimevann fiskelag. Grunneier, LK, hjelper til med bekkerenskning (pkt 2) v / Skog og miljøgruppen. 
Det søkes statsstøtte til fiskeplattform for funksjonshemmede (pkt 4) 
 
5.2 Fjellklatring 

Fjellklatring foregår i dag i Glaefjell og i Budalsåsen. En 
klatregruppe under ledelse av Trond Høykleiv er ansvarlig 
for det meste av klatringen, men privatpersoner benytter 
også de samme klatrestedene tidvis. Aktiviteten skjer i 
forståelse med grunneierne, og er ikke problematisk. Det 
er gunstig at aktiviteten begrenses til disse bergveggene, 
slike at andre bratte fjell, f.eks. Ravnefjell blir liggende 
urørt - til disposisjon for bl.a. rovfugl. Det forutsettes at 
aktivitetene skjer på hobbybasis og ikke omfatter 
næringsvirksomhet. 

 

 
Handlingsplan 
1. Fjellklatringsaktiviteten opprettholdes. Utøverne 

etablerer en ordning med skilting for biltrafikken på 
vegen nedenfor når klatring pågår i Glaefjell 

2. Dersom klatreaktivitet inngår som en del av 
næringsvirksomhet, utarbeides det skriftlig avtale med 
grunneier. 

 

 

Ansvar: 
Pkt.1  Grimevann fiskelag 
Pkt. 2 Grunneier (i samarbeid med fiskelaget som har utkast til 
standard for avtaler) 
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5.3 Bading 
Bading i Budalen er svært populært, og sesongen er lang. Mest populær er strekningen fra 
Hårtveits hytte langs Glaefjell til Stebrådd odden, dernest Synningtangen. Bading her har 
lange tradisjoner, ikke sjeldent i forbindelse med en bil eller sykkeltur med rast og mat.  
 
Handlingsplan: 
1. Bademulighetene opprettholdes med forbedringer av parkeringsmulighetene ved Loreley 

og Stebrådd odden. 
2. Vannstanden i Vestre Grimevann holdes så stabil som mulig sesongen igjennom 
3. Oppsynet er oppmerksom på forsøpling og bruk av åpen ild, særlig på Synningtangen. 
 
Ansvar: 
Pkt.1 Grunneier, AG3, i samarbeid med Grimevann fiskelag og Teknisk etat (preparere veiskulderparkering) 
Pkt.2 Lillesand kommune 
Pkt.3 Grimevann fiskelag 
 
 
5.5 Camping 
Budalen er egnet for camping, både med telt og campingvogn. Det vanlige campingstedene er 
Tvieidet, Gåseflås plass, Bua i Budalen, Buenejordet og Synningtangen. Det er imidlertid en 
åpenbar konflikt mellom campere som legger beslag på disse stedene og folk som er på 
dagstur/badetur. Så lenge campingen har et beskjedent omfang, som i dag, er det ikke 
problematisk. Men en forutsetning er oppsyn som sørger for at campinggjester ikke slår seg til 
for mer enn de to dager Friluftsloven maksimalt tillater. Campingvogner og bobiler bør ikke 
ha tilgang til Buenejordet og Synningtangen. Slik frigjøres disse stedene i større grad til 
dagstur/bading og til god gammeldags teltcamping. Kjøreskader på gressvollene unngås også. 
 
Handlingsplan 
1. Oppsynet er oppmerksom camping i strid med Friluftsloven. Skilting bør unngås. 
2. Bom for biler settes opp på skogsbilveien, like før Buenejordet, eller mellom Buenejordet 

og Synningtangen. (Jfr. tiltak vedtatt i Vassdragsplan for Stigselvvassdraget) Biler kan da 
prarkere på veiskulder før bommen og på begge sider av Budalskleiva. Nøkkel må være 
tilgjengelig hos LK for funksjonshemmede og for skolene. Det må være lett å passere 
bommen med sykkel, barnevogn og rullestol.  

 
Ansvar: 
Pkt.1 Grimevann fiskelag 
Pkt.2 Grimevann fiskelag i samarbeid med grunneier, LK 
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Fra hustuftene i Nedre Buene. Jord og stein er lagt 
opp langs og delvis oppå de gamle murene. Helletyver 
har tidligere forsynt seg i ruinen, blant annet med en 
kjempemessig dørhelle i naturstein. 
 
 
 
 
5.6 Kulturminner 
Eksisterende ruiner etter Nedre Buene (ved 
Synningtangen) og Askevika må konserveres 
slik at de kan ligge som minner for ettertiden. 
Området rundt ruinene bør holdes åpent - 
som gressvold, og ev. enkelte løvtrær.  Det 
eksisterende kulturlandskapet rundt de gamle 
Buejordene er også verdifult. Bua i Budalen 
er et viktig kulturminne, og bør holdes i god 
stand, i forståelse med eier, men uten kostnad 
for ham. Dette gjelder også Hårtveits hytte, 
som er et artig minne fra funksjonalismens 
tid. 
 
Handlingsplan 

1. Skadene på ruinen etter Nedre Buene repareres. Doen fjernes sammen med fyllmassen som 
er tilført. Den stjålne dørhellen erstattes med en av tilsvarende størrelse. Ruinen ryddes for 
trær og kratt og området like rundt ruinen holdes åpen med gressvoll. 

2. Steingjerdene ved Nedre Buene rettes opp og stjålet stein erstattes. Vegetasjon langs 
steingjerdene ryddes skånsomt slik at gjerdene blir mer synlige. 

3. Ruinene i Askevig ryddes for krattvekst og rehabiliteres slik at de er beskyttet mot 
frostskader. Området like rundt ruinen holdes åpen med gressvoll. 

4. Bua i Budalen repareres og males utvendig. Doen i underetasjen fikses opp. 
5. Hårtveits hytte restaureres.  
 
Ansvar: 
Pkt.1-5 Grimevann fiskelag, LK og de respektive grunneiere. Det søkes offentlig støtte til arbeidet. 
 

Hårtveits hytte ligger 
innerst i Tvieidkilen. Lærer 
Hårtveit i Lillesand fikk 
bygge sin lille fiskehytte på 
grunnen til Jens Grimnes på 
50-tallet. Selv med sin 
beskjedne størrelse er 
bygget et godt eksempel på 
funksjona-lismens 
innflytelse på hver-
dagsarkitekturen. Hårtveits 
hytte er i dag svært ødelagt 
av hærverk men skal i følge 
flerbruksplanen restaureres. 
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5.7 Biltrafikk, veier og parkering 
Budalen er svært utsatt for biltrafikk. Det letter tilgjengeligheten, men skader naturmiljøet. 
Soner uten biler er derfor viktig. For å gjøre bilvegen og skogsbilveien minst mulig estetisk 
dominerende i landskapet bør kantvegetasjon mot vannet få vokse i en høyde som skjuler 
veilegemet. Rydding av busker og kvisting av trær med kantslåmaskin må ikke forekomme, 
på grunn av de svært synlige skadene på vegetasjonen. Det er rikelig med 
parkeringsmuligheter langs Grimenesveien, men enkelte steder kan vegskulderen ryddes for 
kratt. 
 
Handlingsplan 
1. Skogsbilveien inn til Ydderstadkilen blir bilfri sone. Bom for biler settes opp på 

skogsbilveien. Biler kan da parkere på skogsbilveiens skulder før bommen. Det er også 
rikelig med parkeringsmuligheter i Budalskleiva. Nøkkel til må være tilgjengelig hos LK 
for funksjonshemmede og hos Lillesandsskolene for kanotransport og hos brannvesenet. 
Det må være enkelt å passere bommen med sykkel, barnevogn, rullestol, etc. (Jfr. tiltak 
vedtatt i Vassdragsplan for Stigselvvassdraget) 

2. Parkeringsmulighetene ved Loreley utbedres. Eksisterende veiskuldre ryddes der det er 
nødvendig. Det er viktig med minst mulig synlig tilrettelegging for biler. 

3. Rydding med kanteslåmaskin utføres ikke langs Grimenesveien i Budalen, for å unngå den 
brutale estetiske forurensningen. Arbeidet uføres motormanuelt. 

 
Ansvar: 
Pkt.1-2 Grimevann fiskelag i samarbeid med LK 
Pkt.3 LK 
 
5.8 Skogsdrift 
Skogsarbeid i området vil i lang tid fremover kun bestå av rydding, tynning og annet 
kulturarbeid. Tømmerdrift er ikke aktuelt da skogen for det meste er hugget ut. 
 
Handlingsplan 
1. Alt skogsarbeid skal foregå etter de anbefalte retningslinjer for flerbrukshensyn. 
2. Skader på terrenget som kjørespor etter traktor skal repareres  
 
Ansvar: 
Pkt.1-2 Grunneier 
 
5.9 Lovløs adferd 
Budalen har vært og er belastet med adferd som delvis er til ubehag for allmennheten og 
delvis er en fare for naturmiljøet. Det gjelder bruk av åpen ild i sommerhalvåret, lek med 
skytevåpen, hærverk og fyll.  Denne adferden er dessuten ulovlig i følge offentlige lover og 
bestemmelser. 
 
Handlingsplan 
1. Ulovlig bruk av åpen ild overvåkes nøye. I tiden 15.4. til 15.9. utføres regelmessige 

inspeksjoner i helgene på sen kveldstid, særlig i tørre perioder. Slike inspeksjoner vil også 
forebygge fyll. 

2. Det inngås avtale med brannmester om permanent tillatelse til bruk av grill på 
Synningtangen og Budenejordet i tiden 15.4. til 15.9.. Det settes opp skilt om at grilling er 
tillatt i de faste ildstedene.   
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3. Når innbyggerne på Grimenes hører skyting i Budalen, varsles oppsynet 
4. Ulovlig bruk av åpen ild, og ulovlig bruk av skytevåpen politianmeldes automatisk 
5. Bom på skogsbilveien langs Ydderstadkilen gjør området lite attraktivt for «bilbåret» 

festpublikum 
6. Oppussing av Bua i Budalen og av Hårtveits hytte og generell orden omkring minsker 

faren for hærverk 
 
Ansvar: 
Pkt.1-4 Grimevann fiskelag / Oppsynet 
Pkt.5 Grimevann fiskelag i samarbeid med grunneier, LK 
Pkt.6 Grimevann fiskelag i samarbeid med eier. LK bistår søknad om penger 
 
5.10 Bevaring av naturmiljøet 
Naturmiljøet i Budalen er allerede belastet og derfor sårbart for ytterligere påvirkninger og 
inngrep. Samtidig har allmennheten stadig større behov for på en enkel måte å kunne søke 
fred, stillhet og avkobling i et naturmiljø med minst mulig synlig tilrettelegging og 
apparatlandskap. Dette er kanskje ekstra viktig i Lillesand hvor skjærgården er svært presset i 
sommerhalvåret og de bynære friluftsområder bærer preg av tilrettelegging. 
 
Handlingsplan 
1. Tilrettelegginstiltakene på Synningtangen og Buenejordet avsluttes, og vegetasjonen 

omkring tilbakeføres til en tilstand som oppleves som «ubehandlet». Ildstedene beholdes, 
jfr. pkt. 5.9.2 

2. Synningtangen, Buenejordet og Gåseflås plass skjermes for direkte innsyn ved at krattskog 
får vokse opp omkring, særlig mot bilveien forbi. 

3. Veiene maskeres mot vannet ved hjelp av kantvegetasjon.  
4. Kanteslått utføres manuelt for å unngå dominerende sårene som vegetasjonen får. Vegskilt 

fjernes. 
Ansvar: 
Pkt.1-2 Grunneier, LK, i samarbeid med Grimevann fiskelag 
Pkt.3-4 LK 
 

Den grønne gressvollen på 
Synningtangen er tydelig 
merket av bilkjøring. 
Skjermen av kratt og 
småtrær mot skogsbilvegen 
er borte, slik at plassen 
ikke lenger ligger litt i 
skjul for innsyn fra 
forbipasserende. Her skal 
gressvollen repareres og 
tilsås. Krattet ved vegen 
skal få gro opp og danne 
en grønn vegg igjen i dette 
fantastiske friluftslysthuset 
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5.11 Andre tiltak 
Enkelte tiltak kan være naturlig å gjennomføre som en del av denne flerbruksplanen, selv om 
de ligger utenfor det definerte planområdet, eller tenkes gjennomført på lengre sikt. 
 
Handlingsplan  
1. «Brønnetroa» ved Kirketjønn, det gamle vanningstrauet for hester som ble ødelagt under 

en grøfterenskning, bygges opp på nytt 
2. Den defekte kalkmøllen ved Budalsbekken fjernes og sporene etter den maskeres  
3. Etter flere stygge trafikkuhell med biler som har kjørt ut i vannet / på isen ved Bukilen, bør 

arbeidet med å sette opp fendre prioriteres. Allerede i inneværende år må det settes opp 
fender ved Bua i Budalen, ved svingen i Tvieidet og i kleiva mellom Glaefjell og Stebrådd 
odden. 

4. På lengre sikt bør bilveien gjennom Budalen istedenfor stålfendre, få stabbestein med 
smijernskobling langs skrentene mot vannet for å gi den et sterkere «landeveispreg» 

 
Ansvar: 
Pkt.1-2 Grimevann fiskelag 
Pkt.3-4 Lillesand kommune 
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5 Gjennomføring 
 
5.1 Arbeidsfordeling og finansiering 
Grimevann fiskelag er hovedansvarlig for gjennomføringngen av tiltakene. Anders Grimnes 
vil lede dette arbeidet i samarbeid med Jens Thingsbæk. 
 
En rekke tiltak krever imidlertid ekstern finansiering eller bruk av Skog- og Miljøgruppen i 
Lillesand kommune. Det er derfor naturlig at disse tiltakene gjennomføres i et nært samarbeid 
med miljørådgiver Knarrum. 
 
Finansiering av tiltakene: 
• Dugnadsinnsats fra medlemmene i Grimevann fiskelag 
• Penger bevilget over Grimevann fiskelags budsjett 
• Arbeidsinnsats av Skog- og miljøgruppen i Lillesand kommune 
• Penger fra Miljøvernbudsjettet i Lillesand kommune 
• Offentlige midler etter søknad 
• Penger fra Norges handicapforbund 
 
5.2 Oppsyn 
Gjennomføringen av denne planen forutsetter at det eksisterer et organisert oppsyn.  
Grimevann fiskelag vil være ansvarlig for oppsynet i Budalen i kombinasjon med det 
alminnelige fiskeoppsynet i Grimevannene. Det er ønskelig at oppsynet uføres av en 
lokalkjent person som bor i nærheten. Nils Magne Ottersland er planlagt forespurt om å ta på 
seg oppgaven. 
 
Grimevann fiskelag vil betale den delen av oppsynsarbeidet som gjelder fiskeoppsyn og vil 
også yte et mindre årlig tilskudd til oppsynet med Budalen. De øvrige utgiftene til oppsyn i 
Budalen ønsker Grimevann fiskelag å få refundert av Lillesand kommune etter nærmere 
avtale.  
 
5.3 Oppfølging 
For å sikre at arbeidet blir gjort og deretter kunne følge opp med nye tiltak, vil det bli etablert 
et forum som møtes halvårlig. Forumet består av grunneierne, leder og sekretær i Grimevann 
fiskelag, miljørådgiver i Lillesand kommune og oppsynsmannen.  Leder i fiskelaget kaller inn 
til møtene. 
 
 
 
 
 
 

_________ 
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