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Dette brevet sendes på vegne av 4H Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, 

Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-

Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen, Sørlandets krets av Norsk speiderforbund. 

 

Statsforvalteren i Agder har sendt ut melding om oppstart av vern av skog for seks områder i Agder, 

og FNF Agder har følgende innspill:  

Generelle innspill 

FNF Agder mener at vern av skog kan være et godt virkemiddel for å sikre biologisk mangfold, og 

ønsker et vern velkommen. Naturreservater er den strengeste formen for områdevern vi har i Norge, 

og det kan gi både positive og negative konsekvenser for friluftsliv. Verneforskriftene må utformes på 

en måte som gir minst mulig konflikter mellom natur- og friluftslivsinteresser. Vernet i områdene bør 

ikke være til hinder for utøvelse av jakt og enkel friluftsaktivitet, dersom det ikke foreligger helt 

spesielle grunner. 

Vi stiller oss positive til de avgrensingene som er foreslått. 

Innspill til Bjørnarådalen naturreservat 

Veiågjuvet og Gloppefoss ligger innenfor avgrensingen av verneområdet. Dette er et attraktivt turmål 

som er lett tilgjengelig (https://ut.no/turforslag/116140/gloppefossen). Her er det også etablert en 

løype for stisykling (https://trailguide.net/269). Verneforskriften må utformes på en måte som tar 

høyde for at disse aktivitetene kan fortsette. 

Saksnr. 2022/1691: Oppstart av frivillig vern av 
skog for seks områder i Agder 
Uttalelse fra FNF Agder 

https://ut.no/turforslag/116140/gloppefossen
https://trailguide.net/269
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Innspill til Sporkland naturreservat 

Fra gammelt av har det gått en sti fra Sporkland gård ned til Sirdalsvannet. Den står ikke inntegnet på 

nyere kart, men vedlegg 1 viser stien fra et gammelt kart (figur 1) og en inntegning fra lokalkjente 

(figur 2). Verneforskriften bør utformes på en måte som tar høyde for videre bruk og vedlikehold av 

stien. 
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Vedlegg 1 

 

 

Figur 1: Gammelt kart som viser sti fra Sporkland gård til Sirdalsvannet 

 

 

Figur 2: Inntegning av sti, mottatt fra lokalkjente 


