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Innspill til verneforslag for elleve naturreservater i Aust- og VestAgder
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har sendt ut verneforslag av skog for elleve områder i Aust- og
Vest-Agder, og FNF Agder har følgende innspill;
FNF Agder mener at vern av skog kan være et godt virkemiddel for å sikre det biologiske mangfoldet,
og ønsker et vern velkommen. Verneforskriftene for de elleve naturreservatene ivaretar både det
biologiske mangfoldet og det tradisjonelle friluftslivet i områdene, derfor støtter vi verneforslagene.
Svingervann NR, Kristiansand kommune
I det eksisterende Svingervann NR er det ikke tillatt å sykle på stier som er merket på kart.
Bakgrunnen for dette kjenner vi ikke, og dersom det er viktig for verneformålet at dette også skal
gjelde i utvidelsen, så støtter vi det. I og med området er bynært og i mye bruk, bør bedre skilting
vurderes dersom sykling ikke skal være tillatt. I mange naturreservater av nyere dato tillates sykling
på sti merket av på kart, og mer informasjon rundt Svingervann er derfor nødvendig.
Kommentar fra DNT Sør:
Vi tenker at sykling på tydelige og merka stier gjennom dette naturreservatet bør tillates. Dersom
ikke må det begrunnes hvorfor sykling ikke tillates. Det er godt opparbeida stier gjennom dette
naturreservatet, stiene er for det meste ganske tekniske å sykle noe som medfører lite bruk og det
blir ikke et renn av sykler. Stiene har mye god kvalitet og er for det meste tørre og det blir da minimal
slitasje ved bruk av sykler. Det er lite dokumentasjon at sykler sliter mer på sti og terreng enn ferdsel
til fots der det er tørre forhold og ikke bratte kneiker (NINA rapport 1288
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2415562 og forskning fra USA og Canada.)
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