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Temakart - Statlig sikrede friluftsområder 

 
Kartet viser statlig sikrede friluftsområder i Mandal pr. 1.5.2013. 

 
Kilde: Kilde: © Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning 

Mer informasjon på www.naturbase.no 

http://www.naturbase.no/
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Temakart - Viktige friluftsområder 

 
 
Kartet viser kartlagte friluftslivsområder. Områdene er kategorisert som svært viktig, viktig, registrert og 
ikke klassifisert (kilde: Mandal kommune/© Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning. Mer 
informasjon på www.naturbase.no)
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Temakart – Barnetråkk 

Kartet viser områder som barn har som favorittsted og områder som de unngår eller vil endre. 

Kilde: Barnetråkkregistreringer 2013, utført av alle barn på 5. og 9. trinn på skolene i Mandal. 
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Temakart - Barnetråkk 

Kartet viser områder som brukes av barn i skoletid og i barnehage. 

Kilde: Barnetråkkregistreringer 2013, registrert av skoler og barnehager.
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Temakart – Landbruk, fulldyrket jord 

 

 
 
Kartet viser fulldyrket jord pluss 30 meter buffer av arealet som tilstøter dyrket areal. Fargen indikerer 
størrelsen på det dyrkede arealet i hht. tegnforklaringen.  
 
Buffersonen er etablert på bakgrunn av AR5 (marksalgskart) for Mandal.
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Temakart – Faresone, aktsomhetsområde steinsprang 

 
Aktsomhetskart for steinsprang er modellbasert og viser potensielle utløsnings- og utløpsområder for 
steinsprang. Kartet sier ikke noe om sannsynligheten for steinsprang, og er først og fremst et grunnlag 
for nærmere vurdering av skredfare.  Det finnes tilsvarende kart for snøskred (ikke med i denne 
rapporten).  
 
 
Kilde: Norges geologiske undersøkelse (NGU). Detaljerte kart er tilgjengelig på www.skrednett.no 
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Temakart –Faresone 200-årsflom  

 
Kartet viser alle flomsoner ved 200-års flom. Kartet er utarbeidet på bakgrunn av beregninger utført av 
NVE i 2018. Flomsonekartet er basert på flomberegning, vannstandberegning, stormflo og 
havnivåstigning samt analyser av hvilke arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser. 
 
Kilde: NVE 
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Temakart – Kulturminner, automatisk verna kulturminne 

 
 
Automatisk fredet 
Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte etter teksten i kulturminneloven, uten 
særskilt vedtak. Alle faste kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredet.  
Det er forbudt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner. Forbudet omfatter også en 5 
meter bred sikringssone rundt kulturminnet.  
 
Uavklart vern 
Kulturminner med vernestatus uavklart betyr at videre undersøkelser er nødvendige for en endelig 
avklaring av vernestatus. 
Alle inngrep i uavklarte kulturminner må avklares med regional kulturminneforvaltning. 
 
 
Kilde tekst: Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning. Kilde kart: Temadata Norge digitalt 
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Temakart – Kulturminner, fredninger etter kulturminneloven 

 
Kartet viser fredede bygninger og anlegg i Mandal 

 
Vedtaksfredet 
Et vedtaksfredet kulturminne er fredet gjennom enkeltvedtak etter kulturminneloven.  
Alle inngrep i vedtaksfredete kulturminner krever dispensasjon fra regional kulturminneforvaltning. Det 
er ikke anledning til å dispensere for tiltak som innebærer vesentlige inngrep i kulturminnet. 
 
Kilde kart: Norge digitalt. Kilde tekst: Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
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Temakart – Kulturminner, kulturmiljø i Mandal sentrum 

 

 
 
 
 

Skravuren viser områder som er regulert til bevaring. 

Rødt omriss er hentet fra Riksantikvarens NB!- register, som er en database over byer 

og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. 
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Temakart – Kulturminner, kulturmiljøer 

 
 
Kartet viser viktige kulturmiljøer i Mandal. På plankartet er områdene vist som hensynssone. 
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Temakart – Naturvern, områder vernet etter Naturmangfoldloven 

 
Bilde: Naturvernområder i Mandal 

 
Kartet viser verneområder og vernet objekt fra Naturbasen: 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Uføra naturreservat, et fredet tre på Mandal kirkegård og flere 
sjøfuglreservater. Alle verneområder har en egen forskrift.  
 
Kilde: © Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning 
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Temakart – Naturvern, utvalgte naturtyper 

 
Kartet viser utvalgte naturtyper etter naturmangfoldlovens § 4. Av de fem utvalgte naturtypene som ble 
bestemt ved Kongen i statsråd 13. mai 2011, er 2 typer registrert i Mandal: 
 

Slåttemark 
Slåttemark er arealer som blir regelmessig slått, men ikke oppdyrket, gjødslet eller tilsådd. De blir slått 
seint i sesongen med ljå, eller tohjulstraktor med slåttekniv. Slåttemark omfatter også lauveng, som er 
slåttemark med spredte lauvtrær, der lauvet ble høstet som fôr til dyrene. 
 
Hule eiker 
Naturtypen hule eiker består av eiketrær som har en omkrets på minst 200 cm, og eiketrær som er 
synlig hule og har en omkrets på minst 95 cm. Eik er antagelig det treslaget i Norge som har flest arter 
knyttet til seg, kanskje så mye som 1 500. 
 

Kilde: © Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning.
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Temakart – Naturvern, naturtyper fra naturbasen 

 

 
Bilde: Naturtypeverdi 

 

Kartet viser terrestriske og marine forekomster av naturtyper som er lagret i Naturbase og som er 
vurdert som viktige og svært viktige for biologisk mangfold.. Utenom verneområdene må disse verdiene 
ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen og sektorenes arealbruk.  
 
Kilde: www.naturbase.no, Direktoratet for naturforvaltning 
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Temakart – Naturvern, vernet vassdrag med nedbørsfelt 

 
 

Lonavassdraget er vernet i Verneplan IV for vassdrag. Vassdraget har et nedbørfelt på 39 km2, 
hovedsakelig i Mandal kommune. 
 
Kilde: http://www.nve.no 

 

Verna vassdrag 


