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Dette brevet sendes på vegne av 4H Agder, Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-

Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder. 

 

Vi mener at planprogrammet stort sett er bra. Det legger vekt på å bevare naturen både for friluftsliv 

og bevaring av arter. Vi håper at det også blir fulgt opp når planforslaget blir lagt fram.  

 

Folkehelse 

Et viktig satsningsområde for Kristiansand kommune er bedre helse i alle sosiale grupper. 

Arealpolitikken er et svært viktig verktøy for å oppnå det målet. De tradisjonelle idrettene har 

vanskelig for å nå de grupper som er lite aktive. Skal vi nå dem er det friluftsliv vi må satse på1. 

Terskelen for å komme ut på tur må være lav, det er derfor viktig at man bevarer viktige 

friluftsområder, spesielt nærturområder, for å oppnå målet om bedre helse for alle sosiale grupper. 

For å sikre at områder fortsetter å være attraktive til friluftsliv i framtiden er det viktig at man 

viderefør hensynssoner for friluftsliv gamle Kristiansand kommune har i sin kommuneplan. 

Tilsvarende områder rundt tettbebygde områder i Søgne og Songdalen kommune må også markeres 

med hensynssone for friluftsliv.  

Strandsone 

Vann gir åpne landskap som mange foretrekker å oppsøke når de går på tur. Strandsonen er derfor 

svært viktig for rekreasjon. Man må bevare de områder som finnes igjen og gjøre dem tilgjengelige 

for allmennheten.  

Man må huske på at strandsonen i stor grad bygges ned bit for bit. Hvert enkelt inngrep har liten 

påvirkning på tilgangen for allmennheten, men sammen er summen stor. Fra 2000 har kommunens 

innbyggere tapt tilgangen til en tidel av strandsonen2 gjennom bit for bit nedbygning. Det er en 
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 Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet (2017) Gunnar Breivik og Kolbjørn 

Rafoss  

2 SSBs strandsonestatistikk 2021 
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utvikling som må stanses. Det er også grunn til at kommunen bør gjennomgå egen 

dispensasjonspraksis for å kunne sikre en helhetlig forvaltning av gjenværende strandsoneareal. 

I planprogrammet står det at man vil åpne for å bygge i strandsonen gjennom å fastsette 

byggegrense. Vi mener at man må være svært restrektiv mot dette og bare akseptere bygging 

innenfor eksisterende tomter for å unngå en bit for bit nedbygning. På grunn av populariteten av å 

oppsøke vann når man utøver fysisk aktivitet mener vi at fortsatt nedbygning av strandsonen ikke er i 

henhold til målet om bedre folkehelse for alle.  

Nye arealer 

I henhold til planprogrammet er det en stor reserve av areal til boliger og næring i Kristiansand. Vi 

mener derfor man må være restriktiv mot å godkjenne nye områder for boliger og næring der det er 

konflikter med friluftsliv og biologisk mangfold. Man må derfor som hovedregel si nei til utbygning 

om det oppdages konflikter. Man må også huske at kommunens egne planer ikke er de eneste som 

går utover naturområder. Den samlede effekten av lokale tiltak og regionale tiltak som utbyggingen 

av E18/E39 risikerer å bli store både for friluftsliv og biologisk mangfold.  

Utredninger 

Vi mener man må gjennomføre feltarbeid i tillegg til digitalt tilgjengelig informasjon for å finne hvilke 

naturverdier som finnes i områdene som foreslås å bygges ut. For å rette resursene mot der de 

trengs mest må man diskutere med lokalkjente botanikere, ornitologer, zoologer og andre med mye 

kunnskap om naturen for å finne ut hvor potensialet er størst for at man finner truede arter og 

naturtyper som ikke er kjent fra før.   

I henhold til naturmangfoldloven skal man ta hensyn til samlet belastning når man fatter vedtak. Vi 

mener man må se på hvilke naturverdier som risikerer å forsvinne om man bygger i de foreslått 

områdene og se hvor vanlig er den naturverdien i kommunen. Deretter må man se på om andre 

lokaliteter også er truet av nedbygning gjennom å sammenligne foreslått kommuneplan, planer for 

E39 og andre kjente inngrep.  

Medvirkning 

Vi mener man må arrangere åpne møter for at allmennheten skal ha et lavterskeltilbud til å komme 

med synspunkter og for informasjon om planen. Kristiansand kommune kan også få gode innspill ved 

å kontakte lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner direkte, eller ved å invitere dem til egne 

temamøter. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Agder 

 
Camilla Moseid 

Koordinator 

FNF Agder 

 


