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Dette brevet sendes på vegne av DNT Sør-Varanger turlag og Naturvernforbundet i Sør-Varanger.  

 

Forum for natur og friluftsliv er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i 
Finnmark.  

To store kriser preger verden i dag – klimakrisen og naturkrisen. Den største trusselen mot 
artsmangfold er arealendringer. Inngrepene gjøres stykkevis og delt, og medfører at både 
naturmangfoldet og friluftslivet forringes. For å stanse tapet av naturmangfold, samt bremse den 
globale oppvarmingen, må arealforbruket stoppes. Ivaretakelse av naturen er grunnlaget for et 
bærekraftig samfunn.  

FNF er bekymret for en bit-for-bit-nedbygging der natur og friluftslivsinteresser stadig taper mer 
areal.  

FNF Finnmark viser til innspillet sendt fra Naturvernforbundet i Sør-Varanger ang. reguleringsendring 
Jentoftbukta i Sør-Varanger kommune.  

Vi tilføyer: 

Friluftsliv og 100-metersbelte  

Friluftsloven slår fast:  

«å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold 
m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 

trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes»  

Strandsonen er av nasjonal betydning og skal forvaltes slik at miljøverdier og allmenne interesser tas 
vare på. Det er viktig å unngå uheldig utbygging. Mange enkeltinngrep i strandsonen påvirker 
naturen og landskapet over tid, og forringer kvalitetene til områdene. Ett av formålene med 
strandsonevernet er å ta vare på kystlandskapet i Norge. Strandsonen langs sjø og vassdrag har de 
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siste tiårene fått stadig økt verdi som arena for ulike fritidsaktiviteter, avkobling og som et sentralt 
element i moderne planlegging av byer og tettsteder. 

PBL §1-8 første og femte ledd:  

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. For 

områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og 
friluftsinteresser, eller for vassdragets kapasitet, skal kommunen i 

kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 vurdere å fastsette grense på inntil 
100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. 

Konklusjon 
FNF Finnmark stiller seg bak konklusjonen til Naturvernforbundet i Sør-Varanger: 

Kommunen bør vektlegge befolkningens trivsel og mulighet til rekreasjon og friluftsliv, og ikke 
redusere de muligheter en i dag har til å ferdes på og ved nordre del av Langfjorden. Forslaget om 
planendring bør ivareta befolkningens interesser og rettigheter, og planforslaget bør ikke fremlegges 
for beslutning før det er klart beskrevet hvordan innbyggernes interesser vil bli ivaretatt. 
Forhåpentligvis vil det bli i langt større grad enn det vi finner konkretisert i høringsutkastet. 
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