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Dette brevet sendes på vegne av 4H Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og 

fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen, Sørlandets krets av Norsk 

speiderforbund. 

 

Forum for natur og friluftsliv Agder viser til varsel om oppstart av planarbeid, og har satt seg inn i 

forslaget til planprogram for kommuneplan 2021-2033 for Åseral kommune. Vi har følgende 

merknader til planprogrammet: 

- Vi mener det er positivt at folkehelse og miljø skal være gjennomgående perspektiv og håper 

det også kommer vises i den endelige planen. Friluftsliv aktiviserer svært store deler av 

befolkningen. Skal det fortsette å være slik må det være god tilgang til turområder. Det kan 

virke som en selvfølge at man har tilgang til bra naturområder i en kommune med så mye 

natur som Åseral. Bratte fjellsider kan imidlertid gjøre at man må ta bilen for å ta en kort tur 

etter jobb midt i uken. Det kan bli det som gjør at man lar være å ta turen. Når man kommet 

opp på fjellet kan vindkraft, støy fra skuterløyper og andre inngrep gjøre turer mindre 

attraktivt.  

 

- Hensyn til naturen må gjenspeiles i arealbruken. En stor del av de arter som er truet i Norge 

er negativt påvirket av arealendringer. Ofte er det ikke store utbygninger som tar store 

arealer for truede arter, men mange små inngrep som til sammen beslaglegger og splitter 

opp dyr og planters leveområder. Det er kommunene som forvalter arealene i Norge. 

Dermed hviler et stort ansvar på kommunenes politikere og administrasjoner for å ivareta 

det biologiske mangfoldet.    

 

- Vi mener man må legge til rette til en høringsfrist på mer enn 6 uker. Kommuneplaner er ofte 

store og viktige. Uttalelser skal i mange organisasjoner og foreninger behandles som 

styrevedtak. Man må gi nok tid lokalt engasjerte til å sette seg inn i planen, skrive et forslag 

til uttalelse og sende til styrer. Vi mener derfor man må ha en frist på minimum to måneder.  
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