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Innspill til turvei Buhaven – Skudestrand, 
planident. 09062016-7 
Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder) viser til kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljplan på 

kommunens hjemmesider, og ønsker å komme med følgende innspill; 

 

FNF Agder er positive til forslaget til bestemmelser som sier at eksisterende stier og turveitrase skal opprettholdes, 

også av hensyn til naturmiljøet på stedet. Da det er konflikt rundt bruken av den eksisterende turstien, synes vi at en 

reguleringsplan virker som en fornuftig løsning. På den måten kan man sikre allmenn ferdsel i området, samtidig som 

det blir en avklaring på bruk i forhold til grunneiere. Det er viktig å sikre at allmennheten har mulighet til 

nærfriluftsliv, og tilgjengelighet til strandsonen. Samtidig er det viktig at brukere i området tar hensyn til 

grunneierne. Vi synes kommunen i denne saken imøtekommer grunneierinteressene ved at turstien ikke skal 

utvides. Det virker også som en fornuftig løsning å legge om stien noe for å minske konflikt for grunneier av 76/55.  

 

Planområdet og området rundt er kartlagt som viktig friluftslivsområde. Turstien er med på å sikre fremtidig bruk til 

friluftsliv og et bidrag til å bedre folkehelse. Arendals samfunnsdel av kommuneplanen, samt «Aktive austegder» 

regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, taler begge for betydningen av å tilrettelegge for lavterskel fysisk 

aktivitet. Det er godt dokumentert at nærmiljø og stedsutforming påvirker handlingsvalg og muligheter. Særlig 

innbyggeres oppfatning av nærhet til rekreasjonsområder er en viktig predikerende faktor for fysisk aktivitetsnivå (1) 

s. 39; 2) s. 262). Folkehelsemeldingen (3)) og friluftslivsmeldingen (4)) peker på egenorganisert fysisk aktivitet som noe 

alle bedriver, uavhengig av sosioøkonomisk status, og at hele 61 prosent oppga i en at fysisk aktivitet i nærmiljøet og 

naturen er den formen for aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer av i fremtiden (3) s. 58; 4) s. 7). Dette impliserer 

behovet for å tilrettelegge enda mer for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Fysisk aktivitet fører til en rekke fysiologiske 

helseeffekter, velvære og sosial kapital. 

 

Konklusjon 
Forum for natur og friluftsliv Agder støtter forslaget til reguleringsplan.
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