
   Forum for natur og friluftsliv Agder 

 

Forum for natur og friluftsliv Agder 
Skippergata 21 
4611 Kristiansand 
agder@fnf-nett.no 
 

Kristiansand, 29.06.13 

Vest-Agder Fylkeskommune 
Pb 517 Lund 
4605 Kristiansand 

 

 

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Høringssvar til planforslaget fra Vest-Agder fylkeskommune 

Forum for natur og friluftsliv (FNF Agder) takker for muligheten til å gi innspill til plandokumentet 

som foreligger. Vi representerer organisasjoner innen friluftsliv og naturvern med til sammen 20.000 

medlemmer i Agderfylkene. 

Vårt hovedsyn er at den nye planen som presenteres er et solid stykke arbeid med gode og 

konkretiserte mål. Det sendes signaler om at politikere og administrasjon i Aust-Agder og Vest-Agder 

vil jobbe sammen for å bli en ledende folkehelseregion, dette finner vi svært oppløftende! Vi har 

forøvrig noen merknader og forslag som vi ønsker å fremme: 

Lokalisering av sikrede friluftsområder 

I nærområdene krymper grøntområdene på grunn av byggeaktivitet, dermed blir veien til de grønne 

lungene lenger og lenger, samtidig som kvaliteten forringes på grunn av kortere avstand til 

bebyggelse. Målet må være å sikre at også små, men viktige friluftsområder i nærmiljøet ikke ofres 

etter press fra private og offentlige utbyggere. Vi ønsker et klarere fokus på hvordan områder i 

innlandet og i de høyereliggende områdene kan sikres mot nedbygging i fremtiden. Hvis man trekker 

fra de mange sikrede - men lite tilgjengelige - holmer og skjær, så fremgår det klart at regionen har et 

stort forbedringspotensial.  

Informasjon om støtteordninger 

Vi ønsker et godt samarbeid med fylkeskommunene i Agderfylkene, og håper eventuelle 

støtteordninger gjøres bedre kjent for de frivillige organisasjonene som ikke er i jevnlig kontakt med 

fylkeskommunens politikere og administrasjon. Nettsidene har et stort potensiale, det er for mange 

klikk for å komme frem til målet. Vi ønsker oss bedre informasjon rundt støtteordningene, gjerne i 

form av en egen portal på nettsidene. Flere møteplasser for organisasjonene og representanter for 

fylkeskommunen er også ønskelig, for eksempel søknadsseminarer eller temakonferanser. 

Samarbeidsavtaler 

Når det gjelder frontingen av samarbeidsavtaler, så er vi redd dette vil gjøre at mange av de små 

organisasjonene uten lobbyapparat vil bli skadelidende. Vi er også svært skuffet over at kun 10-15 % 

av fylkeskommunens tildelinger på dette området går til friluftstiltak. Det bør helt klart komme noen 

tiltak for å rette opp denne skjevfordelingen. Vår påstand er at det kommer mest folkehelse ut av 

pengene når de bevilges til formål innen friluftsliv. 
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Ødeleggelse av villmarkspreget natur 

For mange av organisasjonene som driver med aktiviteter innen friluftsliv er det viktig at man har 

tilgang på naturområder som ikke er sterkt endret av menneskelig aktivitet. De statlig sikrede 

friluftsområdene ligger i hovedsak langs kysten, mens mange av de inngrepsfrie områdene (INON) 

ligger i innlandet. Her trues de av økende utbygginger (hytter, vindmøller, vei, strømlinjer). Vi mener 

det er forstemmende å se at nesten alle INON-områdene i fylket er i ferd med å forsvinne, uten at 

verken kommunene, fylkeskommunen eller fylkesmannen stopper dette. Vest-Agder har svært lite 

villmarkspreget natur igjen, bare 0,4 % eller snaut 30 km
2
 av fylket. Vassdragsreguleringer, veibygging 

og kraftlinjer er de viktigste årsakene. Vi ønsker at dette problemet belyses bedre i planen, med 

konkrete tiltak for å unngå at fylket mister sine gjenværende INON-områder. 

Jakt og fiske 

Jeger- og fiskerforeningene i fylket jobber aktivt med tilrettelegging av aktiviteter for alle 

aldersgrupper, og baserer seg i stor grad på frivillig innsats. Organisasjonene har behov for 

økonomisk støtte til informasjonsarbeid og kursing av ledere. I tillegg er det viktig at skolene får 

tilgang til fiskeutstyr o.l. slik at terskelen senkes for å begynne med disse aktivitetene i ung alder. I et 

større perspektiv er det også viktig at ordningen med tilskudd til kalking videreføres og at arbeidet 

med å unngå introduksjon av fremmede arter får fokus. Sportsfiskets år 2014 vil trenge utstyr i 

forhold til økt arrangementsaktivitet, deriblant seminarer, lavvo, digitalisering av fiskekart og økning 

av antall jegerprøveinstruktører.  
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