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Innspill til saksnr 2014/2915 Rullering av kommuneplanens arealdel
for Farsund-Lista
Vi viser til brev om oppstart og høring av planprogram fra 28.10.14, og takker for muligheten til å
komme med innspill.
Samarbeid og medvirkning
Planprogrammet legger opp til seks planfaser, der medvirkning er satt til planfase 1 i form av innspill
til planprogrammet. Vi foreslår at et bredt spekter av lokale interesseorganisasjoner for natur og
friluftsliv får spille en aktiv rolle også i planfase 2 Utredning, og at de får muligheten til å være med i
samrådsgruppen under planfase 3 Planutforming dersom de ønsker det. De lokale
interesseorganisasjonene kan bidra med kunnskap, og komme med innspill på forslag til
utbyggingsområder som kan være til stor hjelp for planutformingen. Eksempler på lokale
interesseorganisasjoner er Lister Friluftsråd, Norsk ornitologisk forening v/ Lista lokallag, og Farsund
og Lyngdal jeger- og fiskerforening.
Utredningsbehov
Man har i planprogrammet listet opp seks punkter som en foreløpig oversikt over
utredningsbehovet. Man ønsker blant annet kartlegging av arealinteresser og arealanalyser som viser
mulige interessekonflikter mellom utbygging og arealbevarende interesser.
På Lista-halvøya er det mange arealbevarende interesser. Området tiltrekker seg både turister og
friluftsutøvere fra store deler av Sørlandet og Rogaland. Det som tiltrekker er det flotte
kulturlandskapet, den ville og svært vakre naturen, fuglelivet og flotte muligheter for friluftsliv. Store
områder av kystsonen er vernet, flere områder regner som regionalt svært viktige for friluftsliv
(Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020), og Vest-Lista regnes som et
verdifullt kulturlandskap. Listas våtmarksområder er ett av de mest fuglerike områdene i Norge, og
dette er et svært viktig område for fugler på trekk. Vi ber om at dette er hensyn som vektlegges når
planen skal utarbeides.
Vi vil også be om at man i planen ikke vurderer nye akvakulturanlegg, da de er en stor kilde til lokal
forurensing og kan ødelegge det biologiske mangfoldet lokalt. Lakseoppdrett langs Vestlandet og

nordover har ført til et stort luseproblem som truer bestanden av villaks og sjøørret der. Man ser en
tilbakegang i sjøørretbestandene langs kysten, og det er bekymringsfullt. I tillegg opplever man
jevnlige rømninger og det vil kunne påvirke bestanden av villaks i elvene. Gjennom å ikke tillate slike
anlegg i nærheten av Kvina og Lygna kan man bidra til en fortsatt vekst i disse elvene, og å holde
Skagerrakkysten på et minimum av slike anlegg. Elvene på Sørlandskysten er nå de eneste
lakseelvene i Norge hvor bestanden holder seg noenlunde stabil.
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