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Offentlig ettersyn – Detaljregulering 
for Bastuvika i Farsund kommune 
Innspill fra FNF Agder 

 

Det vises til Farsund kommune sitt brev datert 23. oktober 2019 om offentlig ettersyn av 

reguleringsplan for Bastuvika. Planens hensikt er boligbebyggelse og småbåthavn med tilhørende 

infrastruktur. FNF Agder takker for muligheten til å komme med innspill. 

Reguleringsplanforslaget avviker til dels fra gjeldende kommunedelplan ved at det åpnes for 

bebyggelse og veianlegg i 100-metersbeltet langs sjøen. Til tross for at det har eksistert et 

byggeforbud i strandsonen langs sjø og vassdrag siden 1965, har det skjedd en dramatisk 

nedbygging av strandsonen i samme periode.  

Ett av formålene med strandsonevernet er å ta vare på kystlandskapet i Norge. Strandsonen 

inneholder ofte mange ulike naturtyper med et produktivt miljø som gir et stort og variert 

artsmangfold. Det er foretatt undersøkelse av biologisk mangfold med egen utredning av 

planområdet. Her er det registrert rødlistearter og naturtyper som rik edelløvskog, slåttevåteng, 

naturlig fisketomme innsjøer og hule eiker. I tillegg er arealene langs sjøen attraktive områder 

for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse (viser til kartlagte friluftsområder i Naturbase).  

100-metersbeltet i kystområdene med strandsonen og skjærgården er under sterkt press. 

Reguleringsplanen for Bastuvika vil føre til nedbygging av et naturområde i Farsunds skjærgård. 

FNF Agder mener at det ikke bør være nødvendig å gi dispensasjon til utbygging i 100-

metersbeltet, men at de planlagte tomtene heller trekkes lengre fra sjøen. Selv om kystlinjen er 

lang, er det fare for en bit-for-bit-nedbygging av strandsonen over tid. Strandsonen bør sikres 

slik at hensynet til kystlandskapet og fri ferdsel ivaretas til beste for allmennheten, både for 

gode opplevelser og sett i et folkehelseperspektiv. Det bør også settes krav om at utformingen 
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av byggene gjøres på en slik måte at boligområdet ikke blir dominerende i kystlandskapet, samt 

at registrerte rødlistearter og naturtyper i planområdet hensyntas. 

 

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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