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Høringsuttalelse til kommuneplanen for Kragerø 2014 – 2026
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Telemark er kjent med at Kragerø kommune har
kommuneplanen til offentlig høring og ønsker å komme med innspill.
Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, FNF Telemark, er et nettverk for 9 av de største natur- og
friluftsorganisasjoner i fylket. FNF Telemark arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på
dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og
miljøet rundt oss. FNF Telemark arbeider også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv.
Følgende av våre medlemsorganisasjoner har aktivt sluttet seg til vår uttalelse:
- Naturvernforbundet i Telemark
- Telemark Botaniske Forening
- 4H Telemark
- Rovfuglgruppa i Telemark
I tillegg har flere andre berørte organisasjoner knyttet seg til høringsuttalelsen vår:
- NOF Telemark, avdeling Kragerø
- Kragerø Turistforening

Innspill til samfunnsdelen:
For å opprettholde og videreutvikle Kragerøs status som en av Norges mest attraktive
skjærgårdskommuner kreves en bærekraftig forvaltning av arealene. Det er positivt at
samfunnsdelen fokuserer på hvorfor det er viktig med en bærekraftig forvaltning av de allmenne
natur- og friluftsverdiene i Kragerøskjærgården. Allemannsretten er under hardt press langs
Telemarkskysten og må bevares og styrkes slik at allmennheten kan ta i bruk kystområdene på en
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naturvennlig og enkel måte, samtidig som man ivaretar næringslivet og andre brukere langs kysten.
Kystkulturen og landskaps- og naturverdiene kan gi grunnlag for et naturbasert reiseliv som bidrar til
nye og spennende arbeidsplasser og til gratis aktiviteter initiert av de frivillige organisasjonene for å
øke bo- og turistattraktiviteten til kommunen uten at ressursgrunnlaget blir forringet. Vi anbefaler
sterkt at alle byggetiltak skal gjennomføres i tråd med Statlige retningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen, og fraråder nybygg innenfor 100 meters beltet.
Kragerø vil som andre kommuner i vekst satse på fortetting, og dette ser vi som en positiv trend.
Fortetting krever mindre arealer, men det kan også sette press på viktige grønne lunger og
friluftsområder der utbyggingen er størst. Det er viktig å ta vare på friluftsområdene i nærheten av
der folk bor, og vi anbefaler at dette fremheves i samfunnsdelen av kommuneplanen (f.eks avsnitt 3,
s 46). Å ha tilgang til friluftsområder i gåavstand fra viktige sentrumsområder øker også folkehelsen,
da terskelen for fysisk aktivitet blir mindre, samt at det kan redusere folks bruk av biltransport for å
komme seg ut i friluft og på tur.
Forslag til endringer:
I tabellen på side 48 i samfunnsdelen kan det være nyttig å føye til «satsning på frivilligheten» eller
«styrke samarbeidet mellom frivilligheten og offentligheten» på temaområdet FOLKEHELSE. Å satse
på den frivillige sektor gir en samfunnsøkonomisk gevinst, da mange av de frivillige organisasjonene
legger ned mangfoldige dugnadstimer for å gi kommunens innbyggere gratis aktiviteter som øker
trivselen, gir tilgang til sosiale møteplasser og øker den fysiske aktiviteten.
I tabellen på side 52, temaområdet natur og miljø, bør man føye til dette punktet ved siden av
satningsområdet «Allmennhetens tilgang til naturarealene»: «Kartlegge og verdisette viktige
friluftsområder.» Dette er et viktig verktøy for kommunene i arealplanleggingen fremover for å sikre
den fremtidige bevaringen og tilgangen til by- og tettstedsnære friluftsområder. Veileder fra
Miljødirektoratet finner dere her:
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

Innspill til arealdelen:
Forslag til endringer:
På side 63 ønsker vi å føye til (uthevet skrift) «forvalte natur- og friluftsressursene» Natur og
friluftsliv henger tett sammen, og det er behov for å heve statusen til viktige friluftsområder i
arealforvaltningen.
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Andre innspill:
Fraråder utvidelse av steinbrudd:
Vi støtter kommunens forslag om å ikke ta inn forslaget fra NCC om å fjerne «ytterveggen» av dagens
brudd mot Bærøyfjorden og fråråder på det sterkeste å endre områdets status fra LNF til masseuttak.
I Swecos konsekvensutredning står det tydelig at fjerning av buffer mot sjøen vil ha stor negativ
effekt for landskap, natur og friluftsliv generelt, og at tiltaket kommer i konflikt med 2 verdifulle
naturtypeområder (A). Det er også registrert sterkt truede rødlistearter som vil bli direkte berørt
(CR, EN). Området er botanisk viktig, og er blant annet kjent for sine flere registreringer av den
rødlistede og truede arten buskvikke, som hovedsakelig har forsvunnet fra sine lokaliteter på grunn
av nedbygging av leveområder. Plantearten raggarve har også blitt registrert i området. Denne arten
har Kragerø kommune fått et spesielt ansvar for å ta vare på. Den lille planten raggarve er bare kjent
fra to voksesteder på tørrbakker og kalkberg i Kragerø. Begge voksestedene ligger nær vei og tråkk,
det ene også i et gruveområde, og er svært sårbare for tråkk, motorferdsel og utbyggingstiltak. Arten
er regnet som “kritisk truet” i Norge.
Bjørneknuten må bevares som friluftsområde:
Vi støtter forslaget om å starte opp et reguleringsarbeid av Bjørneknuten til LNF-område, noe som vil
sikre dette viktige friluftsområdet for fremtidige inngrep. I området er det dokumentert funn av
svært viktige botaniske forekomster. Særs viktig er det å ta vare på den sjeldne orkideen rød
skogfrue som er utpekt som prioritert art og er dermed beskyttet gjennom naturmangfoldsloven.
Plantearten fuglerede har også blitt funnet i området.
Bevaring av våtmarksområdet Kalstadtjenna:
Vi vil også bemerke viktigheten av å ta vare på våtmarksområdet Kalstadtjenna. På plankartet er det
tegnet inn en vei på ytterkanten av verneområdet. Vi fråråder sterkt at veien trekkes inn i dette
området, da det er et viktig som overnattingsplass, mat- og tilholdsplass for flere sjeldne fuglearter.
Området er blant annet overvintringsplass for den rødlistede arten vannrikse.
Vi støtter også kommunens forslag om å ikke ta inn Fritzø hall og et større boligområde i tilknytning
til Tåtøy gård på grunn av konflikter med naturverdier, nærmiljø og friluftsliv.
Vi tar gjerne mot henvendelser fra kommunen i saker og områder som berører våre medlemmers
interesser.
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FNF Telemark ønsker Kragerø kommune lykke til med å ferdigstille kommuneplanen og har tillit til at
natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt i videre saksgang.

På vegne av Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark
Mariken Kjøhl
Fylkeskoordinator, FNF Telemark
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Fylkesmannen i Telemark
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