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E39 Lyngdal vest - Kvinesdal
Varsel om planoppstart og høring av grovsilingsrapporter

Viser til kunngjøring av varsel om planoppstart og høring av grovsilingsrapport for E39 Lyngdal vest –
Kvinesdal. Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder) ønsker å komme med følgende innspill:

Generelt
Vi står overfor to enorme kriser – klimakrisen og naturkrisen. Klimautslipp og arealendringer er de
største årsakene til krisene, og utbyggingen av ny E39 vil føre til en ytterligere belastning på begge to.
Norge har forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 50-55 % innen 2030 for at målene i
Paris-avtalen skal nås. Og vi har nå i 2021 gått inn i naturrestaureringstiåret. Her må også Norge bidra
med å restaurere natur – i Norge. Vi kan ikke forstå hvordan man skal klare å oppnå Norges
forpliktelser hvis man fortsetter med store naturødeleggende prosjekter som vil føre til økte utslipp.
Teknologisk utvikling, klimaproblematikk og forandrete brukervaner endrer også behovet for
mobilitetsløsninger. Verden har endret seg siden planene for ny stamvegutbygging mellom Oslo og
Stavanger startet. Det er blitt mer oppmerksomhet rundt tilrettelegging for redusert bilbruk,
planlegging for aktiv forflytning til fots og på sykkel, og ikke minst, et mye større engasjement og
forståelse rundt klima- og naturkrisen – og at en endring må gjøres nå. Det betyr en videre utvikling
av alternativer til veitransport. Pandemien har også vist at digitale løsninger og hjemmekontor
fungerer godt for mange. I fremtiden vil vi jobbe mer hjemmefra og behovet for pendling blir mindre.
Vi ser ikke at det er behov for 4-felts høyhastighetsmotorvei. Derfor må det i E39-prosjektet foreligge
referanser som understøtter alle påstander om trafikkbehov. På strekningen som nå skal bygges, må
veiarealene som allerede eksisterer gjenbrukes i stedet for å bygge ny trasé på arealer som
inneholder viktige natur- og friluftslivsverdier. Videre er det ikke nok at hensyn til natur og miljø kun
skal baseres på kjent kunnskap. Det må gjøres egne utredninger for natur- og friluftslivsverdier. Vi
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frykter at det skisserte E39-prosjektet er en overdimensjonert løsning for veistrekningen, og at denne
planen er sløsing med fellesskapets penger og naturressurser.
Byggingen av E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal er bare en av store utbygginger i Agder. Vi har
også utbyggingen av flere andre delstrekninger av E39, E18-utbyggingen, planer om og pågående
utbygging av vindkraftverk, planer om kraftkrevende industri som batterifabrikker og
datalagringssentere, utbygging av store hyttefelt, oppgradering av strømnett osv. Alt dette krever
areal, og dette bør sees i sammenheng når man skal vurdere belastningen av enkelte utbygginger. Vi
ber derfor om at man strekker seg langt i å legge til rette for løsninger som kan kompensere og virke
avbøtende på konsekvensene planen har for naturmangfold og friluftsliv.

Naturverdier i planområdet
I planområdet finner man en rekke viktige naturtyper og inngrepsfrie naturområder (se Naturbase).
Det finnes en rekke registreringer av arter av nasjonal forvaltningsinteresse og ansvarsarter.
Indrevika i Fedafjorden er et lokalt viktig gytefelt for torsk. Det er viktig at man i den videre
planprosessen ikke bare støtter seg til eksisterende kunnskap, men at det også gjøres nye
undersøkelser i felt med tanke på å avdekke ytterligere naturverdier, både botaniske og zoologiske.
Planområdet berører flere vannforekomster som vil bli påvirket både gjennom de fysiske inngrepene
ved veiutbygging, men også gjennom at den kjemiske vannkvaliteten og dermed også miljøtilstanden
forringes. De fleste vannforekomstene i planområdet har i dag kun en moderat miljøtilstand, og
veiutbygging vil kunne redusere miljøtilstanden ytterligere og gjøre det enda vanskeligere å nå
vannforvaltningsmålet om god miljøtilstand i vannforekomstene. Kryssingen av vassdrag må bli gjort
slik at det blir minst mulig naturinngrep og at elvene ikke blir tilført forurensning fra vegen.
I denne delen av fylket er det store trekk av hjortevilt. Disse må kartlegges slik at naturlig terreng,
koller med bestående vegetasjon, blir krysningspunkter for vilt. Det betyr at der vilt har svært viktige
trekkveier må veien bygges som tunnel, og det må legges inn tilstrekkelig med viltoverganger og
viltgjerder. Men først må man få inn kunnskap om viltpassasjene i planområdet. Vi oppfordrer at det
videre i prosessen legges opp til aktiv medvirkning fra lokale interesseorganisasjoner underveis i
planprosessen slik at faunapassasjer legges på de beste stedene for viltet.

Friluftslivsverdier i planområdet
Det er viktig at den nye E39 bygges med passeringspunkter for turløyper og veier. Det er store
utmarksområder med viktige friluftsområder i regionen. Flere områder er tilrettelagt for fotturer,
toppturer og andre aktiviteter.
Fedaheia er et nærnaturterreng verdsatt til viktig friluftslivsområde som har stor brukerfrekvens, og
som også besøkes av regionale og nasjonale brukere
(https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00015764).
Frøitlandsheia/Veden er et utfartsområder verdsatt til viktig friluftslivsområde som har stor
brukerfrekvens, og som også besøkes av regionale og nasjonale brukere
(https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00015800).
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Elvestrekket Øye-Rafoss er område for laksefiske med fiskebuer og parkeringsplasser og er verdsatt
til viktig friluftslivsområde (https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00015774).
Busund er et utfartsområde som er verdsatt til svært viktig friluftslivsområde med stor
brukerfrekvens, og som også besøkes av regionale og nasjonale brukere
(https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00015769). Området er godt tilrettelagt turområde, og er også
viktig for jakt og fiske.
Vestsiden av Dunsædvatnet er et markaområde verdsatt til viktig friluftslivsområde - et turterreng på
naturlige stier uten tilrettelegging og ganske inngrepsfritt
(https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00032796). Dette er utenfor planområdet, men
veiutbyggingen vil også kunne få konsekvenser for opplevelsesverdien her.

Behov for konsekvensutredninger
Det må gjøres grundige utredninger rundt naturverdier og friluftsliv i forbindelse med den videre
planleggingen. Vi er klar over at metoden for vurdering av ikke-prissatte virkninger tar utgangspunkt i
etablert praksis og Håndbok V712 om konsekvensanalyser. Det synes ofte vanskelig å gi et likt
sammenligningsgrunnlag i den etablerte praksisen ved sammenligning av prissatte (milliarder) og
ikke-prissatte (rangering fra 1-7) verdier. Vi vil derfor understreke at det ikke er nok at hensyn til
natur og miljø kun skal baseres på kjent kunnskap. Det finnes mye kjent informasjon om klima og
natur- og friluftslivsverdier i databaser som naturbase.no, artsdatabanken, ut.no med flere, men det
er langt fra utfyllende. Derfor er det viktig at det gjøres nye kartlegginger og grundige
feltundersøkelser av naturmiljø og friluftslivsverdier.
I tillegg til konsekvensutredninger må det også utredes hvilke avbøtende tiltak som kan redusere
konsekvensene som en ny veiutbygging medføre, og hvor man kompensere for friluftslivsområdene
og naturverdiene som blir skadelidende eller går tapt.

Grovsilingsrapport og anbefaling av linjer for videre vurdering
FNF Agder ønsker at mest mulig av eksisterende E39 skal gjenbrukes dersom ny E39 må bygges, da
dagens vei allerede har ført til store naturinngrep i planområdet og vanskelig kan tilbakeføres til
naturområder. Derfor er vi spent på å se den videre utredningen av linje 10, som er en løsning for
redusert standard og gjenbruk av dagens vei. Vi registrerer at ingen av linjene som nå foreligger vil
være gode for alle temaer innenfor ikke-prissatte verdier, og at det bare er linje 5 som vil være blant
de beste for både naturmangfold og friluftsliv.
Vi er klar over at Nye Veier AS har et oppdrag der det å bygge vei med lav kostnad. Dette mener vi
også må gjelde lav kostnad for ikke-prissatte verdier. Forbruk av natur er ikke gratis, og de
økosystemtjenestene vi mister ved en slik utbygging blir sjeldent tatt med i regnestykket. Vi mener at
de ikke-prissatte verdiene må vektes høyt i vurderingen når man skal velge hvilke linjer man skal
arbeide videre med.
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Medvirkning
FNF Agder er opptatt av at det føres en inkluderende prosess som sikrer medvirkning og faglige
vurderinger i beslutninger som har betydning for natur- og friluftsinteresser i det berørte området.
Det er utrolig mye kunnskap som besittes i frivillige organisasjoner lokalt og regionalt og det er derfor
viktig å involvere disse til å delta i planprosesser, ikke bare via åpne folkemøter, men også ved å ta
direkte kontakt med dem og invitere dem inn før planer kommer på høring.
De aller fleste i natur- og friluftslivsorganisasjonene arbeider med aktiviteter og på frivillig basis. De
har annet arbeid eller skole på dagtid. Folkemøter og åpne kontordager må legges til
ettermiddag/kveld. Høringsperioder må ikke legges til sommerferien.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Agder

Camilla Moseid
Koordinator
FNF Agder

Kopi til Lyngdal kommune, Kvinesdal kommune, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder
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