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Dette brevet sendes på vegne av:  

 
Aust-Agder Turistforening, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norsk zoologisk forening 

Sørlandsavdelingen. 

 

 

  
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel  - 
Arendal kommune 
Innspill fra FNF Agder 

 

Viser til brev mottatt per e-post 3. oktober 2019 om forslag til ny kommuneplan – samfunnsdel 

for Arendal kommune som er sendt ut på høring. Arendal kommune har valgt å fokusere på ti mål 

i kommuneplanens samfunnsdel ut fra FNs bærekraftsmål; god helse, god utdanning, likestilling 

mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, redusere ulikheter i og mellom land, 

bærekraftige byer og samfunn, stoppe klimaendringene, livet under vann, fred og rettferdighet, 

samarbeid for å nå målene. Vi takker for muligheten for å komme med innspill og mulighet for 

medvirkning fra frivillige interesseorganisasjoner i det videre arbeidet. 

Bærekraftige byer og samfunn 

Arendal kommune tar grep for å fortette allerede utbygde områder, og for å lage knutepunkt 

langs kollektivaksen i Arendalsregionen. Dette for å sikre en bærekraftig arealutvikling som skal 

minske transportbehovet og med klimaperspektiv.  

Gjennom kommuneplanens arealdel har det blitt gjort grep for å bevare viktige områder for 

friluftsliv med markaområder og nye hensynssoner for både natur og friluftsliv. Det står ikke noe 

om markaområder og markagrenser i «Forslag til kommuneplanens samfunnsdel», her kunne vi 

gjerne se at det også står at kommunen vil sikre varige grenser mellom utbyggingsområder og 

de bynære natur og friluftsområdene. Bynære natur og grøntområder er under et sterkt press. 

Reduserte natur og grøntområder gir mindre artsmangfold og populasjoner. Beboerne i byene 

må konkurrere om stadig mindre friluftsområder og det oppstår stadig oftere konflikter mellom 

forskjellige brukergrupper. Denne utviklingen pågår på tross av at det er en uttalt politikk å ta 

vare på natur, og ut fra et folkehelseperspektiv å få folk ut i naturen. Det er derfor svært positivt 

at det gjennom kommuneplanens arealdel har blitt satt av en mer varig grense mellom 

utbyggingsområder og de bynære natur og friluftsområdene, og at man har en 

kommunedelplan for grønnstruktur. Dette er i tråd med både regionale og nasjonale føringer. 
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Det er også svært positivt at det legges strategi for å utarbeide en kommunedelplan for 

biologisk mangfold som avklarer hvordan Arendal kommune lokalt kan håndtere de globale 

naturutfordringene FNs naturpanel har pekt på, og viser til FNs bærekraftsmål nr. 15 om «Liv på 

land». Den viktigste årsaken til tapet av naturmangfold er at artenes leveområder blir forringet 

eller går tapt som følge av endret arealbruk. 

Livet ved og under vann  

100-metersbeltet i kystområdene med strandsonen og skjærgården er også under sterkt press, 
og her er det viktig med kunnskap og ivaretakelse av forskjellige aktiviteter, hensyn til fri 
ferdsel, og tilrettelegging av kyststier. 
 
Akvakultur vil kunne bli en voksende næring i Agder. Både fiskeoppdrettsanlegg og anlegg for 
skjellproduksjon beslaglegger store arealer. Fortøyningene av anleggene under overflaten vil 
strekke seg langt ut over det som er synlig av installasjonen på overflaten. I tillegg gir 
fiskeoppdrett miljøutfordringer hvor mer fisk på flere lokaliteter gir økt rømningsfare som fører 
til økt genetisk innblanding, og lakselus på villaks og sjøaure. FNF Agder er derfor skeptisk til 
utbygging av akvakultur i Arendal kommune sin unike kyst, og med hensyn til 
miljøutfordringene bør utbygging av akvakultur gå ut på moderne teknologi dvs. lukkede 
anlegg. 
 
Arendal har mange dokumenterte viktige sjøaurebekker som er viktig for reproduksjon av 
sjøaure langs kysten (se link for kartoversikt: https://www.njff.no/fylkeslag/aust-
agder/Sider/Sjoaurekart.aspx). Tiltak som kan føre til forringelse av sjøaurens leveområder, som 
f.eks. inngrep som stenger eller endrer vannløpet, ulike typer forurensing og forsuring, må 
unngås og vi ber kommunen ha fokus på dette ved eventuelle tiltak som planlegges.  
 

Medvirkning og samarbeid for å nå målene 

FNF Agder er et samarbeidsforum mellom flere organisasjoner som ønsker å medvirke videre i 

planprosessen. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Agder 

 

Jorunn Haugen 

Fylkeskoordinator 

FNF Agder 

Forum for Natur og Friluftsliv Agder er et samarbeidsnettverk mellom 11 natur- og friluftsorganisasjoner i Agder: 4H 

Norge - Region Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, Lister Friluftsråd, 
Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, 

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