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Undersøkelser om menneskers holdninger til natur og landskap
Det er gjennomført undersøkelser som viser at de fleste nordmenn opplever nærkontakt med
natur som viktig for deres livskvalitet. I et av prosjektene under forskningsprogrammet
Miljøbetinget livskvalitet (1993–99) ble det stilt spørsmål om hva som er vesentlig med tanke på
”det gode liv” og hva som er viktig for den enkeltes identitet. Hele 19 av 20 nordmenn nevnte
naturen som vesentlig.
I sluttrapporten fra dette forskningsprogrammet gjøres en oppsummering av forskningen om
såkalte visuelle landskapspreferanser. Denne viser at landskap som er dominert av natur, og
landskap hvor menneskeskapte innslag er i harmoni med eller ikke dominerer
naturomgivelsene, blir vurdert mest positivt. Vurderingene blir mer negative dess sterkere den
menneskeskapte påvirkningen på området er, og de dårligst likte landskapene er de som er
sterkest preget av menneskers virksomhet.
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Del 1. Innledning
Veiledning til lesing av planen
Dette plandokumentet består av tre deler.
Del 1 inneholder nødvendig bakgrunnsinformasjon for forståelse av planen. Her defineres sentrale begreper og
mål og hensikt i henhold til det politiske mandatet. Andre planer og rapporter som har hatt innflytelse er også
omtalt.
I del 2 beskrives vesentlige temaer og problemstillinger som angår grønnstruktur og friluftsliv i kommunen.
Grønnstrukturen vurderes her ut ifra dagens betydning både for menneskers behov og med utgangspunkt i
naturens egenverdi- som levested for dyr, insekter og planter.
Del 3 er planens handlingsdel som består av arealkart som viser ulike formål og hensynssoner med tilhørende
bestemmelser og retningslinjer samt beskrivelse av fokus og valgte grep. Her foreslås også en rekke
oppfølgende tiltak som vil være nødvendig for praktisk gjennomføring av intensjonene i planen.
I planforslaget er det vist kartutsnitt for lokalområdene. I den digitale kartløsningen kan kommunekartet sees i
sin helhet. Det digitale dokumentet inneholder lenker til kartløsningen. I kartløsningen kan det også velges til
flere typer informasjoner enn det som ligger i hovedkartet.
Digital kartløsning (Hele hovedkartet)
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1.1 Bakgrunn
Hva er grønnstruktur?
Grønnstruktur er veven av store og små naturpregede områder i og nær byer eller tettsteder og deres mer eller
mindre sammenheng med større omkringliggende landbruks- og naturområder. Den består av både private og
offentlige arealer. Eksempler:








overgangen mellom by og land, dvs. de nærmeste 1-2 km inn i de store natur- og
kulturlandskapsområdene rundt byer og tettsteder
store og små natur- og friområder i by eller tettsted, inkludert strandområder, kystsonen, sjøer, tjern,
elver og bekker
parker, institusjonsområder, skolegårder, kirkegårder, alleer og andre opparbeidete grønne områder
jordbruksområder og kolonihager i byen, private hager/ fellesarealer i boligområdene
grønne restområder som både kan ha kultur- og naturpreg, for eksempel rivetomter og fyllinger
løkker, idrettsplasser, nærmiljøanlegg og lekeplasser
løyper og turveinett, stier og snarveier, gang- og sykkelveidrag.

Hovedelementer i grønnstrukturen i Grimstad
Kystsonen og skjærgården
Større, sammenhengende skogsområder og heier
Den blå strukturen; innsjøer, tjern, kanaler, elver og bekker
Kulturlandskapet; grassmark og grønnsaksproduksjon
Nærturområdene; sentrumsnære heier, grønne lunger,
nærmiljøanlegg, lekeplasser og havneområder

Grønnstrukturens betydning og verdi
Frilufts- og rekreasjonsverdi
Den grønne og blå strukturen har stor sansemessig opplevelsesverdi og betydning for menneskers helse og
livskvalitet.
Grøntområder er også arena for bevegelse, sosial kontakt, lek og læring, eller avkobling og hvile. Utsikten til
grønne omgivelser kan gi økt trivsel og ro. Gjennom å gi mulighet for velvære, naturopplevelse og fysisk
aktivitet representerer grønnstrukturen et vesentlig positivt bidrag til den allmenne folkehelsa.
Estetisk verdi
Den grønne og blå strukturen er viktige byplanelementer som skaper ramme rundt byen og tettstedet og gir
byen, bydelen eller tettstedet identitet og historisk forankring.
Økologisk verdi
Den grønne og blå strukturen er viktig for det biologiske mangfoldet innenfor byområdene, og fungerer som
levested og spredningskorridorer for planter og dyr. Den bidrar også til bedre lokalklima, luftkvalitet og
vannbalanse. Grønn og blåstruktur kan brukes planmessig for å redusere de negative effektene av
klimaendringer, spesielt når det gjelder flom og jordskred.
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1.2 Mål og hensikt med kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv
”Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv skal sikre viktige rekreasjons og naturområder mot annen
bruk.”
”Innbyggere, studenter og tilreisende skal sikres viktige turforbindelser og rekreasjons og aktivitetsområder
i nærmiljøet, som gir muligheter for bedre folkehelse.”
(fra vedtatt planprogram for Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv)

Hovedmål:
Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv skal være en langsiktig plan som skal gi oversikt over viktige
naturkvaliteter og friluftsverdier og danne grunnlag for hvordan disse skal ivaretas til beste for fellesskapet.
Delmål:
 sikre at viktige turforbindelser og rekreasjonsområder ikke bygges ned
 detaljere grønnstrukturen og inneholde tiltaksplan som kan knyttes opp mot reguleringsplaner og
utbyggingsavtaler i nye utbyggingsområder
 Grimstad kommunes innbyggere, studenter og tilreisende skal sikres viktige turforbindelser og
rekreasjons og aktivitetsområder i nærmiljøet, områder som gir muligheter for bedre folkehelse

En kommunedelplan er på samme måte som kommuneplanen en overordnet plan for arealbruk i kommunen
og vil gi føringer for mer detaljert planarbeid. Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv fordeler ikke
ressurser til tiltak, men foreslår planmessig sikring, bestemmelser og retningslinjer.
Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv bygger på tidligere kommunalt planarbeid, nasjonale føringer,
rapporter fra uavhengige organer og føringer som ligger i kommuneplanens arealdel.
Planen tar utgangspunkt i dagens utbyggingsmønster. Fremtidig utbygging av for eksempel nye boligområder
kan få konsekvenser for verdien av omkringliggende utmarksarealer som områder for rekreasjon og friluftsliv.
Det betyr at de vurderinger og anbefalinger som er gitt i planen må være gjenstand for en løpende vurdering.

Forankring og organisering av planarbeidet
I vedtaket av kommuneplanen 29.08.11 ble følgende vedtatt innenfor temaet grønnstruktur:
b) Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv utarbeides innen utgangen av 2013. Planen skal detaljere
grønnstrukturen og inneholde tiltaksplan som kan knyttes opp mot utbyggingsavtaler i nye utbyggingsområder.
c) Ny grønnstrukturanalyse påbegynnes umiddelbart i neste valgperiode. Det avklares i dette arbeidet også hvilke områder
som skal avsettes med hensynssone grønnstruktur.

Planprogram for kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv ble vedtatt i Kommunestyret 06.06.13.
Kommuneplanutvalget har vært politisk styringsgruppe for planprosessen.
Den administrative prosjektgruppen har vært ledet av Kristin Astrup Aas (byplanlegger). Gruppen har ellers
bestått av; Christine Mikkelsen (folkehelsekoordinator), Ove Bach (bygartner), Bjørn Eilert Andersen
(fagansvarlig landbruk), Kari Randøy Heuer (GIS-ansvarlig) og Bjørn Malmo (rektor, Holviga skole).
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1.3 Planens rettsvirkning
En kommunedelplan for grønnstruktur er en tematisk plan som er hjemlet i plan og bygningslovens § 11-1
tredje ledd. Hovedtrekk fra planen er innarbeidet i kommuneplanens arealdel.

Avgrensning
Planområdet omfatter hele Grimstad kommune, men det er først og fremst grønnstruktur i tilknytning til de
tettest befolkede delene av kommunen, altså områdene på utsiden av de store innsjøene som har fått fokus.
Kommunen har store innlandsområder som ikke ligger i tilknytning til boligkonsentrasjonene, men som likevel
kan ha stor betydning for friluftsliv. Dette er områder som kan benyttes til tradisjonelt naturvennlig friluftsliv
gitt i medhold av friluftsloven/ allemannsretten. Det er vurdert at dette per i dag er områder hvor det ikke er
behov for særlig tilrettelegging eller vern utover det som ligger i formålet LNF.
Den tematiske kommunedelplanen omhandler ikke alle elementene innefor grønnstrukturbegrepet. Planen
omfatter ikke private hager. Det er heller ikke fokusert spesielt på gravlunder eller kirkegårder, selv om disse
kan være viktige rekreasjonsarealer med stor identitets- og opplevelsesverdi. Videre omfatter denne planen
ikke kjerneområder for jordbruk.
Gang- og sykkelveinettet har stor betydning for mulighetene for å drive friluftsliv. Temaet er ikke fullstendig
behandlet i planen, men det er pekt på mangler og forslag til enkelte tiltak som vil kunne skape større
sammenheng for gående og syklende mellom friluftsområder og boligområder, skoler og barnehager.
Det har kommet innspill til planen med ønske om at det avsettes rideløyper og arealer til en hundepark. Disse
temaene er ikke behandlet i dette planforslaget men vil kunne være relevante å ta for seg i en senere versjon
av planen.

1.4 Nasjonale, regionale og kommunale føringer
Følgende planer, rapporter og utredninger har vært førende eller har på annen måte hatt betydning i arbeidet
med Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv:

Nasjonale styringsdokumenter
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013)
Målsetningen med Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv fra august 2013 er at enda flere skal utøve friluftsliv
jevnlig. Friluftsliv er en kilde til glede,
livskvalitet og god helse, og målet er at flest
Fra Klima og miljødepartementets hjemmeside:
mulig av befolkningen utøver friluftsliv,
Friluftsliv: Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en
uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk
positiv aktivitet for helse og trivsel både i nærmiljøet og ute i
opprinnelse og fysisk bevegelighet.
naturen.
Strategien legger føringer om at friluftsliv i
og ved byer og tettsteder skal prioriteres i
 Allemannsretten skal holdes i hevd
det statlige friluftslivsarbeidet i årene
 Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle
fremover. Om lag 80 prosent av befolkningen
ferdigheter i friluftsliv
bor i slike områder, og effekten av tiltakene
 Områder av verdi for friluftsliv skal sikres
anses dermed størst her. I tillegg er
 Grønnstrukturen i byer og tettsteder skal bevares
muligheten til naturopplevelse i hverdagen
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begrenset for mange som bor i byer og tettsteder, fordi tilgangen til parker og naturområder ofte er dårligere
enn på mindre steder. Videre angir strategien at barn, unge, personer som er lite fysisk aktive, personer med
innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne skal ha hovedprioritet i statens arbeid med
friluftsliv.
Strategien inneholder en ambisjon om at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et
sammenhengende nettverk av ferdselsårer. Videre skal det være økt satsing på kulturminner som
opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv og økt satsing på stimulering til fritidsfiske.
Strategien slår fast viktigheten av å kartlegge og verdsette friluftslivsområder. Statens arbeid med å stimulere
til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i alle landets kommuner skal fortsette, med målsetning om
at flest mulig av landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018.
Strategien viser også til føringene i idrettsmeldingen om at anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet i
kommunene, herunder friluftsliv, skal være førsteprioritet for den statlige idrettspolitikken de nærmeste årene.
Norway´s Fifth National Report to The Convention on Biological Diversity (2014)
Rapporten til FN-konvensjonen om biologisk mangfold omhandler tilstanden i norsk natur. Rapporten skal bidra
til en internasjonal rapport om status for naturmangfoldet, som er under sterkt press på verdensbasis.
Den norske rapporten tar for seg tilstanden i havet, langs kysten, i ferskvann, fjell, skog, kulturlandskap,
våtmarker, i Arktis og i byene. Rapporten viser at Norge har en mangfoldig natur som gir en rekke viktige goder,
men den påvirkes av utbygging og forurensning og annen aktivitet. Dette kan utgjøre en risiko for naturen.
Arealendringer defineres som den faktoren som legger det desidert største presset på Norges biodiversitet.
Plan- og bygningsloven (2008)
Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunen som planmyndighet sikre arealer for grønnstruktur i juridisk
bindende og retningsgivende arealplaner ved at arealer reguleres til arealformål grønnstruktur. Kommunen kan
vedta bestemmelser om grønnstruktur, bla. rekkefølgekrav for å sikre etablering av grønnstruktur før områder
tas i bruk eller krav til for eksempel skjøtsel, sikring av trær eller beplantning på grøntarealene. Dette gjelder
alle plannivåer. Det kan også reguleres hensynssoner hvor det kan gis retningslinjer for virksomhet og vilkår for
tiltak i sonen. Det kan for eksempel gis retningslinjer for begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å
ivareta interessen i sonen.
Lov om friluftslivet, allemannsretten og friluftsloven (rev. 2012 )
Loven har som formål å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i
naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv bevares og fremmes. Se også side 32 for mer om Friluftsloven,
ferdselsrett og ferdselskultur.
Vannressursloven (2000)
Vannressursloven gir blant annet kantvegetasjon langs vassdrag særlig lovbeskyttelse. I § 11 står det bl.a. at det
langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Bredden på beltet kan fastsettes
rettslig etter plan- og bygningsloven.
Folkehelseloven (2012)
Loven regulerer det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet og skal gi kommuner og fylkeskommuner et
verktøy for å møte fremtidens helseutfordringer. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som
fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.”Samfunnsutvikling som fremmer folkehelse”
tydeliggjør at målet med loven er, gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med alle de ulike
påvirkningsfaktorene i samfunnet som kan ha innvirkning på folkehelsen. Folkehelsearbeid handler om å skape
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gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette
for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.
Med folkehelseloven etableres et nytt fundament for å styrke folkehelsen i politikk- og samfunnsutvikling og i
planarbeid ut fra regionale og lokale utfordringer og behov. I dette ligger også en styrking av innsatsen til
kommunene og fylkeskommunene som planmyndighet etter plan- og bygningsloven for å sikre natur og
rekreasjonsområder som er viktige for befolkningens muligheter til fysisk utfoldelse, idrett og friluftsliv.
Naturmangfoldloven (2009)
Naturmangfoldloven skal sikre at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.

Regionale styringsdokumenter
Regionplan Agder 2020, (2009) – Mål mot 2020:


Friluftslivet skal styrkes med spesiell fokus på barnefamilier og ungdom.




Det skal tilrettelegges for et attraktivt tilbud av sykkelruter, turveger og sykkel som transportmiddel.
Planlegge og bygge ut et hovedsykkelnett.




Avklare allemannsretten i kystsonen.
Tilrettelegge for kyststi gjennom hele Agder.

Forvaltningsplan for friluftsområdene i skjærgården i Aust- Agder, 2013-2018 (2013)
I Forvaltningsplan for friluftslivsområdene i skjærgården i Aust-Agder, 2013-2018 beskrives de statlig sikrede
friluftslivsområdene i skjærgården og det gis en oversikt over behov for nye tilretteleggingstiltak med
kostnader for perioden 2013-2018. Planen har fokus på standardheving av innretningene på områdene og at
tilretteleggingen i stor grad tar høyde for at brukerne er forskjellige og har ulike behov og funksjonsevne.

Kommunale styringsdokumenter
Kommuneplan for Grimstad kommune 2011- 2023 (2011)
Kommuneplanen legger tydelige føringer for kommunedelplan for grønnstruktur. Innefor satsningsområdet
folkehelse og levekår er det fokus på gode oppvekstvilkår, tilrettelegging for at hele befolkningen kan være
fysisk aktive og at Grimstad skal være et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og
sosiale lag. Fysisk aktivitet gjennom hele livet er viktig for livskvalitet og god helse. Noen av kommuneplanens
formulerte mål i denne sammenhengen er at det skal utarbeides en kommunedelplan for grønnstruktur. Det
skal sikres turmuligheter ved alle de store boligkonsentrasjonene og det skal være trygge og effektive gang og
sykkelveier. Dette er både et folkehelse- og et miljøtiltak. Videre skal det skapes gode lokale fysiske og
kulturelle møteplasser som er tilgjengelige for alle og med mulighet for aktiviteter av ulike slag.
Kommunedelplan for Grimstad byområde(Byplanen) (2008)
I Byplanen gis en oversikt og beskrivelse av arealbruken i sentrumsnære områder og omfanget av
bevaringsområder avklares. Videre løftes problemstillinger og utfordringer knyttet til utviklingsområdene fram.
I planen gis det anbefalinger til blant annet bevaring av naturmiljø. Bevaring av store enkelttrær og
tilgjengelighet til sjøen og heiene er noe av det som fremheves som særlig viktig.
Stedsanalyse for Grimstad sentrum (2008)
Stedsanalysen er et forarbeid for byplanen. Stedsanalysen er en fagrapport hvor hovedvekten er lagt på å
skape bevissthet omkring byutviklingen, byggeskikk, landskap og naturkvaliteter. Møteplasser, landskap og
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grønnstruktur er grundig behandlet. Anbefalinger for ivaretakelse av landskapstrekk, vassdrag, vegetasjon og
truede arter er fulgt opp i forslag til Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv.
Energi og miljøplan for Grimstad kommune (2013)
Energi- og miljøplanen gir status for kommunens energi- og klimautfordringer som virksomhet og som
samfunn. Den inneholder en prognose frem mot 2020 for stasjonært og mobilt energiforbruk og
klimagassutslipp og visjoner, målsettinger, strategier og tiltak relatert til energieffektivisering og reduksjon i
klimagassutslipp. I planen vises det til at ca 70 % av klimagassutslippene i kommunen kommer fra kategorien
mobil forbrenning, for det meste fra persontrafikk og tungtransport.
Områdereguleringsplan for de sjønære arealene (Havneplanen) (2012)
Havneplanen er en områdeplan for utvikling av havnearealene i Grimstad sentrum fra Østerbukt til Grømbukt. I
planen legges føringer for fremtidig regulering av områder for, næring, boliger og offentlige uteområder som
torg, brygger, lekeplasser og grønnstruktur.
Andre kommunedelplaner i prosess (2014)
Samtidig som det har vært arbeidet på Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv har det også vært flere
andre kommunedelplaner i prosess; Kommundelplan for helse og omsorg, Kommunedelplan for skolesektoren,
Kommunedelplan for barnehage, Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Plan for flyktningeområdet og
Kommunedelplan for kultur. Et gjennomgående tema i flere av planene er sammenhengen mellom miljø,
aktivitet og folkehelse.
Grønnstrukturnotat 2010 og Grønnstrukturanalyse av Grimstad (1998/2003)
I Grimstad kommune har det tidligere vært utarbeidet en Grønnstrukturplan i 1990. I 1998 ble
grønnstrukturplanen revidert og kalt en grønnstrukturanalyse. Grønnstrukturanalysen ble vedtatt 08.03. 99
som del av kommuneplanen (kommuneplan for Grimstad kommune 1998-2010). Grønnstrukturanalysen fra
1999 ble endret noe i 2003. Endringene ble foretatt av administrasjonen. I 2010 ble det laget et
grønnstrukturnotat til foreslått grønnstruktur i forslag til kommuneplanen. Notatet peker på den utvikling som
har skjedd siden 1999 og inneholder forslag til oppdatering i henhold til den utvikling som har skjedd og forslag
til endringer i forhold i fremtidige utbyggingsområder i kommuneplanen og andre behov. Tidligere
grønnstrukturplan, grønnstrukturanalyse og grønnstrukturnotat har på flere områder lagt grunnlag for forslag
til Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv.
Universell utforming av friområder i Grimstad (2013)
Rapporten er laget av Friluftsrådet sør på bestilling av Grimstad kommune, og omhandler universell utforming
av friluftsområder i kommunen. I rapporten vurderes status av de viktigste friluftsområdene og det foreslås
videre oppfølgende tiltak.
Kyststi Grimstad (2013) inkl. Kyststi Grimstad, forprosjekt (2001)
Friluftsrådet sør fikk i 2012 i oppdrag fra Aust- Agder fylkeskommune å se på mulighetene for å etablere kyststi
gjennom Grimstad. Forslaget er delvis basert på et forprosjekt som ble gjennomført i kommunen i 2001, og er
en sammenhengende trasé på hele 83 kilometer, og som for det meste går på eksisterende stier og turveier.
Forslag til kyststi i Kommundelplan for grønnstruktur og friluftsliv er i stor grad basert på Friluftsrådets forslag,
med noen endringer eller alternative trasseer.
Naturtypekartlegging i Grimstad Kommune (2012)
BioFokus foretok i 2012, på oppdrag fra Grimstad kommune og fylkeskommunen i Aust- Agder, en
komplimenterende kartlegging av naturtyper. Kommunen har tidligere foretatt flere kartlegginger av
naturtyper. Fokus har vært på kystområdene på utsiden av E-18 og deler av skjærgården. Disse områdene er til
gjengjeld godt undersøkt, særlig innefor kategoriene kulturlandskap, kantsoner, våtmarker, ferskvann og kyst.
Kartleggingene viser at det innefor kommunen er flere lokaliteter av naturtyper som kan være aktuelle for vern.
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Kartlegging av skolenes og barnehagenes bruk og behov for turområder (2001/ 2014)
Det ble foretatt en kartlegging av områdene som skolene og barnehagene brukte som turområder i 2001, og
gjennomført en mindre, oppdatert undersøkelse igjen i forbindelse med arbeidet med Kommunedelplan for
grønnstruktur og friluftsliv i 2013. I kartleggingen fra 2001 gir skoler og barnehager tilbakemelding om at de har
god tilgang på turområder i sitt nærmiljø. Det er også det gjennomgående svaret i undersøkelsen fra 2013.
Kartleggingen fra 2001 viser imidlertid at ca 2/3 av områdene som skolene og barnehagene oppgir som
turområder ikke er sikret for framtiden gjennom reguleringsplan eller avtale. Det kan se ut til at andelen av
sikrete områder er noe større i dag enn det var i 2001, men fremdeles er mange av de viktigste områdene ikke
formelt sikret. Det gjelder særlig områder i innlandet. I undersøkelsen fra 2013 gir en stor del av skolene og
barnehagene tilbakemeldinger om at utrygge forbindelser mellom skolen/barnehagen og turområdene er et
stort problem.
Kartlegging av lekeplassener i boligområdene og uterommene på skoler og barnehager i Grimstad (1999)
I denne rapporten kartlegges status på lekeplasser i boligområdene og uterommene på skoler og barnehager.
Kartleggingen viste at 1 av 3 regulerte lekeplasser faktisk ikke eksisterte i terrenget eller bar preg av dårlig
vedlikehold. Videre at lekeplassene i hovedsak var flate, hadde lite utstyr og lite naturterreng og generelt bar
preg av tilfeldighet og ensformighet. Det var også få lekeplasser tilpasset større barn. I planen er det også
formulert retningslinjer for planlegging, opparbeidelse, drift og vedlikehold av lekeplasser.
Hovedplan for sykkel, Grimstad kommune (2011)
Planen er et samarbeidsprosjekt mellom Grimstad kommune og Statens vegvesen, og skal danne grunnelag for
for Grimstad kommune gjennomføres for å forbedre forholdene for at sykkelbruken kan øke. Det er definert
ruter for sykkelveiene som i hovedsak går fra sentrum og ut til bydelene.
Landbruksplanen for Grimstad kommune (2006)
Planen fokuserer på jord- og hagebruk. Kjerneområder for jordbruk er kartlagt. Planen tar blant annet for seg
utfordringer og mål for landbruk og friluftsliv. Det defineres som et mål at landbruksarealer også skal være en
arena for friluftsliv, men at denne skal kunne foregå uten at dette er til unødig ulempe for næringen.
Utfordringen med gjengroing av store utmarksarealer og behovet for rydding og merking av stier nevnes.
Områderegulering for Campus
I planen er det avsatt store arealer for etablering av universitetsrelaterte formål, næringsvirksomhet og
kompetansevirksomheter. Det legges videre opp til etablering av 570 boenheter og områder for handel. Det er
avsatt et parkområde sentralt i området på Tønnevoldsjordet og det er planlagt turdrag mot Morholtskogen.

1.5 Definisjon av begreper
Friluftsliv
Friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Aktiviteter knyttet til friluftsliv og naturopplevelse er for eksempel; turgåing, ridning,
hundehold, klatring, bading og soling, dykking, seiling, fiske, padling, roing, jakt, sykling, ski og skøyter, piknik,
aking, jogging, fuglekikking, naturfotografering, sopp- og bærsanking, orienterning, telting, lek og aktivitet,
trimming, osv.

Arealformål
I kommuneplanens/ kommunedelplanens arealdel anvises framtidig arealbruk i hele kommunen ved
arealformål i et kart. Arealformål kan for eksempel være bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, LNF, bruk av
vern av sjø og vassdrag, samferdsel og teknisk infrastruktur.
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Hensynssone
Hensynssoner i kommuneplanens/ kommunedelplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og
restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensynssone kan f.eks. brukes til å angi retningslinjer for
forvaltning av naturmiljø og vegetasjon for å ivareta viktige naturmiljø-, opplevelses- og nærmiljøverdier. Det
kan gjelde naturforholdene langs et daldrag eller vassdrag, deler av grønnstrukturen eller et overgangsområde
mellom utbygde områder og naturen rundt for å ivareta naturmiljøet eller nærmiljø-, opplevelses- og
friluftslivsverdier. Det kan angis flere soner for samme areal. Hensynssoner kan legges over alle andre formål.

LNF
LNF er en forkortelse for arealformålet landbruks-, natur- og friluftsområder.

Friområde
Friområde er i Norge et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen (eller en ideell organisasjon)
til friluftsliv i henhold til plan- og bygningsloven. Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten
tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder.

Rødliste
Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter (planter, dyr, insekter) som er vurdert å ha en risiko for å dø ut
i Norge. Arter som står i fare for å dø ut, blir kalt truede arter. Rødlista graderer sannsynligheten for utdøing av
arter over en periode på 100 år i fem kategorier: kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbar (VU), nær truet (NT)
og datamangel (DD) (Artsdatabanken)..

Svarteliste
Norsk svarteliste er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på
naturmangfoldet i Norge. Vurderingene er basert på et kvantitativt kriteriesett som vurderer artenes
invasjonspotensiale og økologisk effekt.

Biologisk mangfold/ naturmangfold
Mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene og økologiske sammenhenger
mellom disse. Dette inkluderer millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffet deres og det
samspillet de er en del av.

Naturtype
Naturtype er en ensartet, avgrenset enhet som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker i
naturen. Naturtype brukes som en praktisk betegnelse på økosystemer. Eksempler er fjell, skog, myr, kantkratt,
tørrberg og f.eks. ålegrassamfunn eller tareskog.
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Del 2. Status og utfordringer
2.1 Grønnstruktur og friluftsliv – generelle utfordringer
Utfordringer i et folkehelseperspektiv: Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet
”Innbyggere, studenter og tilreisende skal sikres viktige turforbindelser og rekreasjons- og aktivitetsområder i
nærmiljøet, som gir muligheter for bedre folkehelse..”
Flere undersøkelser viser at fysisk inaktivitet er et stort problem for mange nordmenn, og at aktivitetsnivået i
befolkningen samlet sett er for lavt. Stillesittende arbeid og arbeidsbesparende tekniske innretninger preger
hverdagen i større grad enn for få tiår siden. Samtidig ser det ut til at økt fysisk aktivitet i form av trening på
fritiden bare et stykke på vei kan kompensere for redusert aktivitet i det daglige. Også barn er mindre aktive og
i økende grad dominert av voksenstyrte aktiviteter med mindre tid til fri lek, og leken er i større grad flyttet
innendørs.
Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. I forhold til hjerte- og karsykdommer
kan fysisk inaktivitet isoleres som en selvstendig risikofaktor som i styrke kan sammenlignes med overvekt,
høyt blodtrykk, ugunstig blodfettprofil og røyking.
I tillegg til at fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer er aktiviteten også en kilde til glede, livsutfoldelse
og positive mestringsopplevelser. Fysisk aktivitet påvirker humøret, gir energi, reduserer stress, bedrer
forholdet til egen kropp og fremmer sosialt samvær.
Generelt er det store sosiokulturelle forskjeller i befolkningens fysiske aktivitetsnivå. Det er klare forskjeller
knyttet til utdannelse og inntekt, men også sivil status, kultur og livsfase spiller en rolle. Det enkelte mennesket
har et ansvar for eget liv og helse, men kommunen kan blant annet gjennom arealplanleggingen gjøre tiltak
som gjør de sunne valgene enklere og mer attraktive. Å sørge for at alle har tilgang til områder egnet for
friluftsliv i nærheten av der de bor er et slikt tiltak.

Utfordringer i et miljøperspektiv: Parallelle interesser på bekostning av grønnstrukturen
”Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv skal sikre viktige rekreasjons og naturområder mot annen
bruk.”
Befolkningsvekst og utbygging kan gå på bekostning av lokal grønnstruktur, friluftsliv og naturverdier. Man
kan si at behovet for å planlegge å ivareta grønnstrukturen vokser med utbyggingstettheten.
I forvaltningen av arealene og ressursene i kommunen er det mange ulike og ofte til en viss grad motstridende
hensyn som skal veies og vurderes. For eksempel har vi i Grimstad viktige landbruksarealer nær sentrum som vi
gjerne vil verne, samtidig som økt fortetting av boliger i sentrum og lokalsentrene er en av strategiene for en
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Foretrukne fysiske fritidsaktiviteter:

Prosentandeler i befolkningen, 15 år eller eldre, som brukte ulike anleggstyper en gang pr. uke eller oftere1999- 2011

Det fremgår av figuren over at bruken av de fire anleggstypene, turstier/ turløyper, private
helsestudio/treningssenter, vekt-/ styrketreningsrom og lysløype har hatt en markant økning i perioden 19992009. Det er en økende andel i befolkningen som trener og mosjonerer regelmessig i disse anleggstypene. Ser
vi på endringene i bruken i perioden 1999 -2011 blant regelmessige brukere, trer det fram et tydelig mønster.
Anlegg som er lett tilgjengelige og kan brukes til individuell trening og mosjon har hatt en markant økning. Mens
hver fjerde nordmann i 1999 brukte turstier svarte mer enn hver tredje nordmann at de brukte turstier
regelmessig i 2011.
Bruken av turstier øker oppover i aldersgruppene, og det er blant de som har passert 60 år vi finner den største
andelen regelmessige brukere. I 1999 svarte 33,7 prosent i den eldste aldersgruppen at de brukte turstier
regelmessig, mens andelen var økt til 47,3 prosent i 2009. Fra 1999 til 2009 økte andelen som bruker turstier
regelmessig for alle aldergrupper og begge kjønn. Kvinner bruker turstier noe oftere enn menn. Både blant
mannlige og kvinnelige turgåere er det en prosentvis størst økning i aldersgruppen 20- 24 år. For menn i denne
aldersgruppen var det i 2009 sammenliknet med ti år tidligere over fem ganger så mange regelmessige brukere
av turstier.
Fra ”Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet”, Rapport fra forskere ved Norges idrettshøgskole, 2012”

bæredyktig byutvikling. Den bolignære grønnstrukturen er derfor under press og vi ser en generell tendens til
at områdene blir mindre og mer fragmenterte og at sammenhenger i grønnstrukturen brytes.

2. 2 Grønnstruktur som arena for friluftsliv, lek og samvær
I vurderingen av grønnstrukturens betydning for friluftslivet er det valgt å se vidt på begrepet for å danne et
mest mulig helhetlig bilde av status og utfordringer. Friluftsliv er her definert som opphold og fysisk aktivitet i
friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Dette kan romme en rekke ulike aktiviteter,
ikke bare tur i skogen, men også i urbane strøk, langs kysten og på heier og i parker. Friluftsliv kan også være
piknik og sportsfiske, bading, soling og lek.
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I Grimstad kommune vi i dag generelt god tilgang på områder for friluftsliv og rekreasjon. Men mange av de
viktigste friluftsområdene ligger nær og i tettbebygde strøk langs kysten der arealpresset og
interessekonfliktene er størst.
I vurderingen av grønnstrukturen som arena for friluftsliv, lek og samvær har blant annet innspill fra
barnehager og skoleelever vært viktig. Disse gruppene peker på følgende mangler knyttet til kommunens
grønnstruktur:
 Mangel på attraktive turmuligheter og aktivitetsområder nær boligområdene
 Usammenhengende og utrygge forbindelser mellom boligområdene, skolene/ barnehagene og
turområdene, farlige krysningspunkter
 Dårlig sammenheng i gang/ sykkelveinettet
 Mange steder få og dårlig vedlikeholdte lekeplasser med lite variasjon
 Mangel på gode utendørs møte- og oppholdssteder

Store tur- og utfartsområder i innlandet
Med store tur- og utfartsområder menes her større sammenhengende naturområder, gjerne med mer
tilrettelagte delområder, som må regnes som turmål med betydning for helekommunen, først og fremst
områder som ligger nær tettbebygde strøk.
For Grimstad kommune vil dette gjelde større sammenhengende skogsområder som ligger på utsiden av de
store innsjøene:






Dømmesmoenområdet
Dømmesmoen- Bråstadheia- Fjæreheia
Fevik/ Liamarka
Morholtskogen
Veråsheia/ Viddeflaten

De populære turområdene blir brukt til ulike aktiviteter som, turgåing, ridning, skigåing og aking og det har
tidvis vært en utfordring å finne gode løsninger for sambruk.
Alle de opplistede områdene er LNF områder. Nærheten til tettbebygde områder gjør arealene verdifulle både
for friluftsliv men også for utbygging. Det kan derfor være en utfordring å bevare slike områder som fungerer
som allment tilgjengelige friluftsområder, men som ikke er planmessig sikret til formålet, og områdene står i
fare for å krympe i framtiden.

Kysten, skjærgården og sjøarealene
Kystsonen og skjærgården har stor verdi for rekreasjon og friluftsliv på Sørlandet. Tilgjengeligheten til sjøen og
områdene langs sjøen er en av de viktigste kvalitetene å sikre for allmennheten, blant annet fordi den er
begrenset. I Grimstad sentrumsområde er mange strekninger så tett bebygd eller privatisert at det ikke er
mulig med allmenn ferdsel langs sjøen. Kystlinjen utenfor sentrum har en rekke svaberg og badestrender som
må regnes blant de viktigste utfluktsmålene i kommunen, mens andre deler av kystterrenget er så kupert at det
er vanskelig å ferdes. Kystsonen er den tettest befolkede delen av kommunen. Bevaring av områdene som
fremdeles er ubebygd og egnet for friluftsliv blir derfor særlig viktig. I utmark skal friluftsloven regulere ferdsel,
men i praksis kan det være vanskelig å vite hvor man har rett til å gå og hvor man er på innmark, særlig i
områder hvor hyttene ligger tett.
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Viktige friluftsområder langs kysten:











Hasseltangen
Kalvehageneset
Hoveneset
Marivoll
Groos
Østerskogen- Morviga
Storesand- Randviga området
Breiviga- Moviga
Grefstad- Stangholmen
Moviga m.fl.

Flere av friluftsområdene er eid av det offentlige, eller av Selskapet for Grimstad Bys Vel og er planmessig sikret
som offentlige friområder men det er også mange områder har ikke en slik formell sikring. En stor del av øyene
og holmene i skjærgården er omfattet av Skjærgårdsparkeavtalen som ble inngått i 1976/-77. Dette er en
servituttavtale mellom staten og grunneiere som gir staten rett til å opparbeide anlegg og innretninger for det
allmenne friluftsliv. Avtalen er evigvarende.

Turveier, stier, sykkelveier, løyper og benveier
I Grimstad kommune har vi mange stier og turmuligheter, men kun et lite antall er per i dag merka og det er få
tilrettelagte turveier for barnevogner, rullestoler og andre med større behov.
Innspill i forbindelse med kommuneplanprosessen viser at mange innbyggere etterspør et bedre tilbud. Få
skiltede og merkede stier er en utfordring for de som ikke er lokalkjente, og kan virke bremsende på bruken av
friluftsområdene.
Merkede stier i kommunen:













Lysløypa på Dømmesmoen
Lysløypa i Fevikmarka
Deidalen- Kollen,
Kalvehageneset
Groosebekken vandrerpark
Hamsuns ruslespor over Fløyheia
Indre Maløya
Ytre Maløya
Bibelskogen- Morvigpynten,
Auesøya
Dømmesmoen ruslespor
I tillegg fins det noen stier som er merka
på privat initiativ; Einerfjellet, Rossefjellet
og Trollfjellet/ Haugenes

Et av kommuneplanens mål for bedre levekår og folkehelse er at det skal være lysløyper nær alle de store
boligkonsentrasjonene. (Med lysløype menes her lyssatt turveg med god bredde som kan brukes hele året).
Lysløyper gir en stor gruppe av befolkningen et forutsigbart turtilbud. På Dømmesmoen og i Fevik/ Liamarka
har vi i dag tilrettelagte lysløyper. I Homborsund har lokale krefter tatt initiativ til arbeidet med lysløype på
Jordveit.
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Sykkel er et miljøvennlig transportmiddel og har så stor rekkevidde at den kan være et godt alternativ til bil på
kortere turer. Sykling har i tillegg positive helsemessige aspekter. Men, for at flere skal velge å sykle eller gå
istedenfor å kjøre til og fra skole og arbeid er det viktig at det oppleves trygt og effektivt. Trygge skoleveier er
også viktig for barns mulighet til å benytte skoleanlegget også på fritiden. Undersøkelser viser at 40 % av alle
barn i barneskolen i dag blir skysset til skolen (bil, kollektivtransport, etc.). Det er et mål å gi barna en trygg
skolevei slik at foreldrene tør å la dem gå eller sykle til og fra skolen.

Turmuligheter, rekreasjon og møteplasser i nærmiljøet
Grønnstrukturen i og nær boligområdene er viktig for trivsel både som visuelt element og som arena for daglig
fysisk aktivitet, møter mellom mennesker og utendørs lek. Men, beliggenheten og kvaliteten på områdene har
stor betydning for hvor mye og hvordan områdene blir brukt. Hvis avstanden til et rekreasjonsområde eller en
lekeplass ligger innenfor få minutters gangavstand er sannsynligheten for at områdene blir brukt daglig
vesentlig større enn hvis avstanden er lengre. Det har også betydning at man kan føle seg trygg i omgivelsene
og at den lokale grønnstrukturen kan romme en variasjon av opplevelser tilpasset ulike grupper. De gode
rekreasjonsområdene i nærmiljøet bør for eksempel ha plass til anlegg som sykkelkrossbane eller skøytebane
så vel som hvilebenker eller sandkasser. Kombinasjonen av aktivitetsområder og plasser for hvile kan gi
opplevelser både for de som ønsker fysisk aktivitet og de som helst bare vil observere livet rundt seg.

Figuren til høyre viser hvor stor aksjonsradius personer i ulike aldersgrupper har.
(Figuren er basert på tall fra ”Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder”,
Direktoratet for naturforvaltning 6-1994).

Grønnstrukturen vil mange steder være et vesentlig identitetsskapende element i lokalmiljøet. I
arealplanleggingen et det viktig å huske på at barn og ungdom bruker omgivelsene annerledes enn voksne og
at lokal grønnstruktur derfor kan ha en annen betydning for denne gruppen. De er ofte bedre kjent og mer
tilknyttet det nærmeste lokalområdet fordi de generelt er mindre bilbaserte og ofte tilbringer mer tid utendørs
i nabolaget. Små grønne lunger er viktige som lekeplasser for barn som bor i nærområdet. Det kan være en
utfordring å bevare disse områdene som ofte også kan være aktuelle arealer for fortetting. Samtidig gjør økt
fortetting av boligområdene det nettopp særlig viktig å bevare disse.

Naturområder i tilknytning til skoler og barnehager
Miljø med natur- og grøntområder utfordrer ferdigheter og stimulerer motorisk utvikling hos barn. Forskning
viser at i barnehager der det legges vekt på utelek og friluftsliv, leker barn flere fantasileker. I slike barnehager
er tempoet roligere, konfliktene færre, barna er mindre syke, har bedre konsentrasjon og er bedre motorisk
utviklet enn barn i barnehager med liten plass. Dette gjelder også for skolebarn. Barn som leker i naturen, får
bedre koordinasjon, balanse, orienteringsevne og styrke. De får også personlig erfaring og kunnskap om
naturverdier, som er en vesentlig forutsetning for senere interesse.
Flere av barneskolene i Grimstad har naturområder på eller tilgrenset skolens område, men ikke alle
naturområdene er regulert til grønnstrukturformål. Man kan derfor forestille seg at områdene kan stå i fare for
å forsvinne ved eventuelle utvidelser av skolebygningen, eller annen utbygging der naturområdene ikke tilhører
skolen.

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2015-2027

20

Lekeplasser og nærmiljøanlegg
Barn trenger varierte, romslige og trygge aktivitetsarealer som gir rom for spontan og uorganisert lek utenfor
voksenkontroll. Lekeplassen kan være en slik ramme rundt barnas opplevelser og utvikling. Den er den første
”verdensscene” hvor barnet møter andre barn i det offentlige rommet under åpen himmel, og det er et sted
hvor menneskelige relasjoner oppstår og identitet dannes. Men, det er ikke likegyldig hvordan lekeplassen ser
ut eller er innrettet. Kulissene og rekvisittene har innflytelse på lekens kvalitet
En kartlegging av lekeplasser i Grimstad kommune fra 1999 viste at ca 1/3 av de regulerte lekeplassene i de
undersøkte boligområdene viste seg ikke å eksistere i terrenget. Andre lekeplasser bar preg av dårlig
vedlikehold. Det foreligger ingen oppdatert status på tilstanden for kommunens lekeplasser, men i innspill til
planprosessen med Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv pekes det på at det er få lekeplasser i
sentrum som kan brukes på dagtid, fordi lekeplasser i tilknytning til skoler og barnehager kun er åpne for
offentlighetens bruk utenfor åpningstiden. Dette er særlig et problem for de barna som ikke går i barnehage
eller SFP, og som nettopp har behov for et sted å gå til i dagtimene.
I kommunestyrets vedtak av planprogram for Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv ble det vedtatt at
det skulle vurderes å anlegge en aktivitetspark i tilknytning til sentrumssonen.

Den offentlige lekeplassen foran Sorenskrivergården har
siden åpningen vært populær både for fastboende og
turister. Beliggenheten gjør at den er et naturlig
stoppested for en tur i sentrum, og den tilgrensende
plenen med sjøutsikt er et hyggelig oppholdssted også for
de voksne.

Tilgjengelighet og universell utforming
Ca 15-20 % av Norges befolkning har nedsatt funksjonsevne. Dette er personer som opplever å få sin praktiske
livsførsel begrenset p.g.a. gapet mellom den enkeltes funksjonsevne og samfunnets krav til funksjonsevne.
Generelt vil store deler av befolkningen i perioder av livet kunne ha behov for økt tilrettelegging av turområder
for å komme seg ut enten det er med barnevogn eller rullestol, fordi man har nedsatt syn eller svakere
bevegelseshemninger. Tiltak for økt tilgjengelighet er derfor fordelaktige for mange parter.
Det er et nasjonalt mål at alle kommuner skal ha friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet.
Friluftsrådet Sør og Norges handikapforbund har i løpet av 2013 gjort vurderinger av tilgjengelighet og
universell utforming i Grimstad kommune. Begge peker på at det i dag er noen få godt tilrettelagte områder,
men at det er rom for forbedringer. Mange av de store friluftsområdene er relativt godt tilrettelagt for
barnefamilier, eldre og syke med mindre bevegelseshemninger, men ikke etter standarden Norsk standard for
universell utforming.

2.3 Natur- og landskapsverdier
Landskap og vegetasjon
Naturlandskapet har betydning for den visuelle opplevelsen av byen, i tillegg til å være en betingelse for plante-
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og dyrelivet. Geologiske formasjoner og vegetasjon er viktige byplanelementer som gir byen eller tettstedet
identitet og historisk forankring.
Det synlige landskapet inneholder også kulturbetingede elementer, og kan fortelle mye om samfunnets
historiske framvekst og utvikling. Beiting, slått og vedlikehold av bygninger og infrastruktur er eksempler på
aktive tiltak som holder kulturminner og kulturmiljøer i hevd.
Kulturlandskapet, som er et resultat av menneskelig bruk og påvirkning gjennom tusenvis av år, utgjør en viktig
del av vår natur. Halvparten av akutt truede eller sterkt truede vegetasjonstyper er kulturlandskapstyper som
er utviklet gjennom tusenvis av år med tradisjonelt drevet jordbruk. Eksempler på slike vegetasjonstyper er
slåtteenger, slåttemyr, naturbeitemarker, hagemark, kystlynghei og mange typer strandenger. Disse
naturtypene er i dag er truet på grunn av endrede driftsmetoder. Mange plante- og dyrearter som lever i
kulturlandskapet står i fare for å forsvinne ettersom mer og mer kulturlandskap gror igjen. I skjærgårdsmiljøet i
Grimstad Kommune er det svært artsrike enger og strandenger i ”hyttelandskapet”. Eksempler på slike enger
finnes på Homborøy, indre Maløya og Hesnesøy i Grimstad.

Vann og vassdrag
De store innsjøene Rorevannet, Syndle, Reddalsvannet og Landvikvannet utgjør et viktig landskapstrekk i
kommunen. Vann virker tiltrekkende på mennesker, og innsjøene og områdene rundt er attraktivt for friluftsliv.
Innsjøer, tjern, elver, bekker og kanaler har også stor økologisk verdi og overgangen mellom land og vann har
et særlig rikt biologisk mangfold. Grimstad kommune har mange små vassdrag og bekker som er viktige gyteog oppvekstområder for sjøørrett, for eksempel Groosebekken med Møllebekken, Sævelibekken,
Allemannsbekken og Morvigsbekken. Biotopene er sårbare for ødeleggelse som følge av terrenginngrep.
Fortetting representerer generelt en utfordring for mindre vassdrag og bekker. Samtidig kan utbygging og
fornying gir mulighet til å synliggjøre noe av ”det skjulte vannet” som igjen kan gi fine opplevelseskvaliteter i
tettbebygde områder. Et godt eksempel på dette er gjenåpningen av Groosebekken og etableringen av
Groosebekken vandrepark. I dalsdraget på vestsida av Møllerheia ligger Grimstadbekken. Den kommer ned
heia fra barneskolen, og renner ut ved Smith Pettersens brygge, men har sin i helhet ligget i rør under bakken
inntil deler av den nå er synliggjort i utbyggingen av den gamle skolegården.

Naturmiljø og biologisk mangfold
Sammenhengende naturlandskaper har stor betydning som leveområde og spredningskorridorer for plante- og
dyrearter. I Grimstad kommune har vi områder som er vernet som naturreservat eller landskapsvernområde.
Det gjelder flere fuglereservater langs kysten og i skjærgården, Reddalsvannet og edelskogreservater.
Forvaltning og gjennomføring av tiltak i slike områder må tilpasses rammene i verneforskriften og evt.
forvaltningsplan for det aktuelle verneområdet.
Nylig oppdatert kartlegging av naturtyper har vist at det innefor kommunen er flere områder med gode
forekomster av ansvarsnaturtyper som ikke er vernet i dag, men som kan være aktuelle for vern.
Ansvarsnaturtypeområder består av vegetasjons- og naturtyper som er sjeldne eller sterkt arealmessig
redusert. I Grimstad kommune gjelder det for eksempel skogsområder på sørsiden av Reddalsvannet og
sørsiden av Landvikvannet, hvor det er skoglokaliteter med svært rik soppflora. Sævelibekken med rik
kildeløvskog er et annet eksempel. Også noen av de helt kystnære skogene med sandfuruskog og
svartordominert fuktig blandingsskog kan være aktuelle for vern, for eksempel ved Marivoll/ Rossekniben og
ved Breiviga/ Moviga. Strandnære områder med rike strandberg, små lommer med strandeng og
brakkvannspoller er også sårbare for inngrep. Edelsløvskog og strandenger er de naturtypene hvor det er
funnet flest rødlistearter.
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Bildet viser hvit og lilla Narrmarihand. Narrmarihand er en lilla orkidé som kun finnes i Grimstad kommune og
med hovedutbredelse i Homborsundområdet. Dette er også det eneste stedet hvor det er observert en hvit/albinovariant .Siden 2009/2010 har bestandene gått sterkt tilbake. Narrmarihand er en totalfredet rødlisteart i
kategorien NT- nær truet og krever derfor spesiell oppmerksomhet knyttet til skjøtselstiltak. Tiltak som rydding,
slått, brenning og beiting som er aktuelle tiltak i forvaltningsplanen, må tilpasses livssyklus for arten.
Bildet er hentet fra nettsiden: botanikk.no ref. Trond Baugen.

I forbindelse med oppfølging av naturmangfoldloven er det noen utvalgte naturtyper som det skal tas spesiell
hensyn til. I Grimstad gjelder det framfor alt de mange lokaliteter med hule og/ eller store gamle eiker, som
forekommer som frittstående enkelttrær. Grimstad ligger midt i eikebeltet nært kysten på Sørlandet, og har
derfor et stort antall av denne naturtypen.
I den marine delen av kystsonen er det flere områder med Ålegrassenger eller bløtbund som er viktige områder
for det biologiske mangfoldet i sjøen eller som beiteområder for vadefugler.
Andre forhold som krever spesiell oppmerksomhet og fremgangsmåte for skjøtsel er naturtypen «kystlynghei».
Direktoratet for naturforvaltning har foreslått Kalvehageneset i Grimstad som verneområde for kystlynghei.
Dersom forslaget blir vedtatt, vil videre forvaltning skje gjennom sentral forskrift.
Bekjempelse av fremmede (svartelistede) arter er en utfordring. Den største problemarten knyttet til
naturtyper i Grimstad er parkslirekne. Også kanalgullris, kjempespringfrø og rynkerose forekommer mange
steder.
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Del 3. Planens forslag - handlingsdel
Grep i planen - med utgangspunkt i plan- og bygningsloven
I planprogrammet er det lagt opp til at det skal brukes arealformål grønnstruktur og hensynssoner i plankartet
for viktige natur- og friluftsområder, med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, i henhold til plan- og
bygningsloven.
Arealformål grønnstruktur er juridisk bindende for arealbruken og det kan derfor gis bestemmelser.
Arealformål grønnstruktur er i planen benyttet på offentlig eide friluftsområder, eller friluftsområder eid av
Selkapet for Grimstad Bys Vel. I planforslaget er det videre brukt hensynssone friluftsliv, hensynssone landskap
og hensynssone bevaring naturmiljø for områder hvor det er vurdert å være særlige interesser og verdier som
det er behov for å ivareta innefor disse kategoriene. Hensynssonene benyttes samtidig som kommuneplanen
gir et annet arealformål. Til disse hensynssonene er det knyttet retningslinjer som vil være retningsgivende for
nye tiltak. Framtidig reguleringsplan skal da sikre friluftsverdiene -, natur- og/eller landskapsverdiene i området
og avveie utbygging i forhold til disse. Hensynssonene er kun brukt på uregulerte områder.
Staten har anledning til å verne naturområder av spesiell karakter. Innenfor kommunens grenser er det flere
naturreservater og landskapsvernområder. Arealene som fra tidligere har vært vernet etter naturvernloven har
samme status i denne planen.

3.1 Prinsipielle grep
Folkehelse og bærekraftig arealforvaltning:
Planen skal bidra til å dekke befolkningens behov for områder for friluftsliv, rekreasjon og lek. Innbyggere,
studenter og tilreisende skal sikres viktige turforbindelser og rekreasjons- og aktivitetsområder i nærmiljøet.
Planen skal bidra til å fremme en bærekraftig forvaltning av arealer og natur- og landskapsverdier. Grønne
lunger, turforbindelser og rekreasjonsområder skal sikres mot nedbygging.
Nærhet og tilgjengelighet - for alle
Kommunen har etter folkehelseloven et ansvar for å legge forholdene til rette for befolkningens behov for
fysisk aktivitet. Det betyr for eksempel å gjøre det lettere å være fysisk aktiv i både hverdag og fritid, og at
omgivelsene innbyr til lek og fysisk utfoldelse enten det er i skolegården, barnehagen eller i nærmiljøet.
Undersøkelser viser at turgåing og annen egenorganisert utendørsaktivitet er den foretrukne treningsformen
for en stor andel av befolkningen. (se fig. side 16 ). Tilrettelegging for disse aktivitetene er derfor et effektivt
tiltak for å nå mange. Små barn, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser er særlig avhengig av
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bolignære naturområder for å kunne ha en aktiv hverdag. Derfor må det prioriteres å sikre grønnstruktur nær
boligkonsentrasjonene og det må settes et mål om at alle innbyggere skal ha tilgang til lekeplass og egnet
turområde/sammenheng innefor kort gangavstand fra boligen. Dessuten bør alle offentlige byrom, lekeplasser
og møteplasser utformes med høy tilgjengelighet og flere turveier utformes etter standard for universell
utforming.
Opplevelser, variasjon og møter mellom mennesker
Kvaliteter i det fysiske miljøet betyr mye for mulighet og lyst til en aktiv og sosial hverdag. Ulike livsfaser eller
kulturell bakgrunn kan være utgangspunkt for forskjellige ønsker for og behov til grønnstrukturen.
Skogsområder, innsjøer og bekker er for mange tiltrekkende turområder, men også lokale grønne lunger, torv,
strender, brygger og lekeplasser kan være attraktive turmål og egnede områder for utendørs aktivitet,
naturopplevelse og møter med andre mennesker. Den urbane grønnstrukturen kan dermed ha en viktig rolle
både friluftsliv og som arena for sosialt liv. Det er derfor viktig at grønnstrukturen planlegges med tanke på
varierende behov for opplevelse og rekreasjon. Det må stilles kvalitetskrav til uteoppholdsarealer og
lekeplasser, og det bør være et mål at offentlige plasser, rom og grønne lunger utformes med tanke på at de
skal fungere som sosiale møteplasser på tvers av generasjoner og kulturer.
Sammenheng
Et nettverk av allment tilgjengelige grøntområder bundet sammen med trygge forbindelser for gående og
syklende er viktig både for rekreasjon og for reiser til fots eller på sykkel til og fra skole, fritidsaktiviteter og
arbeid. Det må legges slik at det blir attraktivt og trygt å sykle eller gå istedenfor å kjøre bil. For dyre- og
planteliv er sammenheng i grønnstrukturen viktig for å sikre gode livs - og spredningsmuligheter for planter og
dyr.
Naturens egenverdi
Naturen har uttover å ha verdi for menneskers bruk, opplevelse og overlevelse også egenverdi. Å erkjenne
naturens egenverdi innebærer en aksept av at naturen innehar ideelle rettigheter, dvs. et vern mot krenkelser,
herunder at andre livsformer, uavhengig av om de er til nytte for menneskene har en selvfølgelig rett til å
eksistere.
Tap av naturmangfold er en av de største
miljøtrusler verden står overfor og arealbruk
defineres som den desidert største trussel mot
naturens mangfold. Kommunen er
myndighetsutøver på en rekke felt som har
betydning for hvordan naturen forvaltes innefor
arealplanlegging, byggesaksmyndighet, jord- og
skogbruk og forurensning. Det er viktig at
kommunen tar kunnskapsbaserte og forutsigelige
standpunkt for å verne viktige naturverdier.
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3.2 Plankart
Kartlink (Hele hovedkartet)

3.3 Tematiske beskrivelser av planforslaget
Grønnstruktur som arena for friluftsliv, lek og samvær
Store tur- og utfartsområder i innlandet
Områdene ligger i LNF- områder nær tettbebygde strøk hvor presset på arealene og utbyggingsinteressene er
sterke. Det bør derfor være et hovedfokus at de viktigste områdene som ikke er sikret i dag sikres eller
kartfestes som hensynssone friluftsliv med tilhørende retningslinjer.
De store tur- og utfartsområdene er primært kjennetegnet ved at de består av større sammenhengende
naturområder med lite tilrettelegging. Dette er en vesentlig kvalitet, men med tanke på å gjøre områdene
tilgjengelige for inaktive grupper bør det allikevel gjøres enkelte mindre tiltak på deler av områdene for å øke
tilgjengeligheten. Opprusting av noen turveier til universell standard, parkeringsplasser, tolatter og
avfallshåndtering, bord, benker eller andre sosiale og aktivitetsfremmende tiltak kan gjøre at en større del av
befolkningen kan ta områdene i bruk. I planforslagets kap. 4.3 Planforslaget med utgangspunkt i
lokalområdene er det beskrevet forslag til tiltak for de enkelte utfartsområdene.
Fordi mange vil trenge transport for å nå disse, i motsetning til nærturområdene, bør det derfor være ordnede
parkeringsforhold, og ideelt sett bør det være gode forbindelser med kollektivtransport.

Inngår i planforslaget:





Aktuell oppfølging utenfor planen:

Kartfesting av viktigste tur- og utfartsområder med
hensynssone friluftsliv
Videreføring av friluftsområder med
grønnstrukturformål, med tilhørende bestemmelser,
på områder eid av det offentlige eller Selskapet for
Grimstad bys vel.
Den offentlig eide delen av Morholtskogen foreslås
som formål grønnstruktur






Merking og skilting av stinett
Gjennomføring av forslag til tiltak om opprusting av
turveier, parkeringsplasser, toaletter og
avfallshåndtering, border, benker eller andre sosiale
og aktivitetsfremmende tiltak
Oppfølging av farlige krysningspunkt for adkomst til
de store tur- og utfartsområdene

Kysten, skjærgården og sjøarealene
For offentlig eide friluftsområder, regulerte friområder og områder eid av Selskapet for Grimstad bys vel som
tidligere har hatt arealformål grønnstruktur i kommuneplanen foreslås det ingen endring av status i planen. For
andre kystområder som er viktige for rekreasjon og friluftsliv er det foreslått hensynssone friluftsliv.
Merkede stier vil gjøre det enklere for brukerne å skille mellom private stier og stier som skal være tilgjengelige
for allmennheten. Gjennomføring av en sammenhengende kyststi gjennom kommunen er derfor kanskje det
viktigste tiltaket som kan iverksettes for å styrke tilgjengeligheten til sjøen og kysten.
Kyststi
I 2010 vedtok Aust- Agder fylkeskommune å gi Friluftsrådet i oppdrag å utarbeide et forslag til kyssti gjennom
de fire kystkommunene Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad og Lillesand. For Grimstad kommune ble
forslaget delvis basert på et forprosjekt som kommunen utførte i 2001. Fylkestinget ønsker at kommunene
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følger opp arbeidet videre med å få gjennomført en sammenhengende kyststi gjennom fylket. I planforslaget er
Friluftsrådets forslag til trase for kyststi innarbeidet med noen endringer. I plankartet er forslag til kyststi tegnet
inn som framtidig (dvs. ønsket) turvei med intensjon om å inngå avtaler med grunneiere om merking, skilting
og eventuell tilrettelegging.
I valg av trase for kyststi er det sett på opplevelsesverdi, mulighetene for gjennomføring og tilgjengelighet. Det
er ønske om å få en kystnær sti med varierte opplevelser, samtidig som traseen bør være farbar store deler av
året for folk flest. Derfor er det flere steder foreslått en trase som går langs etablerte stier og turveier med
utstikkere til utsiktspunkt, svaberg og strender. Det har også vært et fokus på å få til sløyfer som kan gi gode
rundturer. Noen steder er det foreslått flere alternativer, enkelte steder har det ikke lykkes enda å finne en god
trase. Her er det foreløpig lagt en hensynssone for kyststi som vil kreve senere avklaring.

Stier, turveier, løyper og benveier
Det er også i Grimstad kommune et generelt behov for flere merkede og skiltede stier som kan gjøre det
enklere å finne turalternativer for de som ikke er lokalkjente. Merking av hovedstinettet vil også kunne fungere
styrende og sånn sett konfliktdempende i områder med mange hytter og dyrka mark. Av samme grunn bør
regulerte benveier/snarveier i sentrum, som er ment å være tilgjengelige for allmennheten, merkes.
Adkomsten til heiene bør bedres.
I planen er det skilt mellom nåværende turvei/lysløype som er avtalefestet, og fremtidig turvei/ lysløype hvor
kommunen har som intensjon å inngå avtaler med grunneiere om tilrettelegging. Alle eksisterende stier er
tegnet inn som sti uten avtale, dvs. ikke juridisk bindende, hvor ferdsel styres av friluftsloven.
Det er knyttet bestemmelser til framtidige turveier som definerer standardkrav. Det er også utformet
bestemmelser som stiller krav til sammenheng mellom internt og eksternt stinett i nye områdeplaner og
reguleringsplaner.
I følgende områder er det forelått ny eller forbedret turvei/lysløype etter definert standard i bestemmelsene
§8







Lyssatt og universelt utformet turvei/
kyststi langs havnen gjennom sentrum
Lysløype på Jordtveit/Eide
Lysløype og turveinett i Morholtskogen,
deler universelt utformet
Lyssatt turvei fra Myråsen og Ågreheia til
Morholtskogen
Lyssatt turvei fra Morholtskogen til Groos
langs Støyderbekken
Lysløype fra Fevik/ Liamarka mot
Tingstveit/ Linnheia





Turvei/gang-/ sykkelvei fra fv, 420 til
Hasseltangen
Turvei/gang-/ sykkelvei fra Feviktoppen til
Fevikmarka
Turvei på Allmannaveien

For å skape turmuligheter nær boliger/ skoler og barnehager er forbindelsen til frilufts og rekreasjonsområdene
like viktig som interne turveier. I planforslaget er det derfor flere steder i kommunen foreslått veistrekninger
som bør tilrettelegges med gang-/sykkel-/turvei.
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Inngår i planforslaget:








Aktuell oppfølging utenfor planen:

Standardkrav til turvei
Krav til videreføring av viktige stier og snarveier
mellom boligområder og skoler og barnehager
Kartfesting av eksisterende stinett (ikke juridisk
bindende)
Kartfesting av forslag til nye turveier og lysløyper
ihht. standard
Kartfesting av forslag til framtidig kyststi
Krav til sammenheng mellom interne og eksterne
stier i reguleringsplaner
Krav til standarder for stier, turveier og lysløyper
med ny normal for utomhusanlegg








Gjennomføring av framtidige turveier og lysløyper i
områdeplan/ reguleringsplan
Inngå avtaler om merking og eventuell tilrettelegging
av stier og turveier
Inngå avtaler om merking og eventuell tilrettelegging
av kyststi
Eventuell regulering av strekninger av turvei og
kyststi
Krav til standarder for stier, turveier og lysløyper
med ny normal for utomhusanlegg
Merking av regulerte benveier og snarveier i sentrum

Turmuligheter, rekreasjon og møteplasser i nærmiljøet
Prinsippene om nærhet, tilgjengelighet og opplevelser er vesentlig for grønnstrukturen i nærmiljøet. Det bør
være et mål at alle kommunens innbyggere har tilgang til sammenhengende og egnet turalternativ innenfor en
avstand av 500- meter fra boligen. Videre må det satses på å skape flerfunksjonelle grønne lunger og offentlige
byrom med plass til en variasjon av aktiviteter og møter på tvers av generasjoner og kulturer.
I planen foreslås det hensynssone friluftsliv på naturområder og områder som er viktige for rekreasjon og som
møteplasser og lek i natur, nær eksisterende og planlagte boligområder. Videre foreslås det skjerpede krav til
til kvalitet og avstand til grønnstruktur og lekeplasser i nye utbyggingsområder, med innføring av en Normal for
utomhusanlegg og en generell retningslinje for avstand til turområder. Det foreslås også ulike tiltak for å øke
tilgjengeligheten og for bevaring av viktig vegetasjon. Blant annet ved bør tiltak i lokale naturområder og
grønne lunger aldri gjøres uten at områdets verdi for barns frie lek og naturopplevelse er vurdert. I sentrum er
det forslått en prioritert satsing på å utnytte det store potensialet som ligger for en sammenhengende urban
grønnstruktur med stor variasjon av møte- og oppholdsplasser innefor arealene i Havneplanen.

Inngår i planforslaget:







Aktuell oppfølging utenfor planen:

Kartfesting av viktig grønnstruktur i lokalområdet
som hensynssone friluftsliv med tilhørende
retningslinjer
Skjerpede krav til standarder for uteoppholdsareal
og lekeplasser med ny normal for utomhusanlegg
Retningslinje for maks. avstand til god turmulighet
Forslag til at en rekke mindre arealer i havneområdet
avsettes til ulike aktivitetsanlegg
Forslag til etablering aktivitets/ lekeplass for unge og
voksne på Fagskoletomta






Planlegge og opparbeide offentlige uterom og
aktivitetsområder som kan fungere som sosiale
møteplasser på tvers av generasjon og kultur
Skjerpede krav til standarder for uteoppholdsareal
og lekeplasser med ny normal for utomhusanlegg
Oppfølging av foreslåtte aktivitets- og lekeområder i
reguleringsplaner

Naturområder i tilknytning til skoler, barnehager
Som motvekt til stillesittende inneliv og asfaltlek er det viktig å gi barna mulighet for fri lek, sanseopplevelser
og motorisk utfordring daglig. Derfor bør naturlig terrenget og eksisterende vegetasjonen bevares der det er
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mulig. Ved å bevare grønne områder og naturlig terreng i direkte tilknytning til barnehager og skoler gis barna
mulighet for naturopplevelser i hverdagen. I planforslaget er det foreslått bestemmelser som skal ivareta
grønne kvaliteter i tilknytning til skolene og barnehagenes områder.
Det er også viktig at skolene og barnehagene sikres god tilgang til turmuligheter utenfor egne områder. I
planforslaget er veistrekninger som bør rustes opp med gang/sykkelvei for å gi bedre forbindelser nevnt og det
er beskrevet farlige krysningspunkt mellom skoler/barnehager og turmål.
Kartlink turmål skoler og barnehager

Inngår i planforslaget:






Aktuell oppfølging utenfor planen:

Områder som er registrert som viktige turområder
for skoler og barnehager er markert i kartene for
lokalområdene
Forslag til sikring av eksisterende naturområder på
skolenes og barnehagenes områder
Hensynssone friluftsliv for de viktigste
naturområdene/ turmålene.
Krav til fullverdig erstatning ved omdisponering av
arealer som avsatt til fellesareal eller friområde om
er i bruk eller egnet for lek.



Forbedring av farlige krysningspunkt for adkomst til
viktige turområder

Lekeplasser og nærmiljøanlegg
Lekeplasser og nærmiljøanlegg er viktige steder barn og unge kan drive egenorganisert aktivitet og møte andre
utenfor voksenkontroll. Det er viktig at områdene plasseres slik at de kan fungere som trygge og integrerende
møteplasser.
Med utgangspunkt i rapporten Kartlegging av lekeplassener i boligområdene og uterommene på skoler og
barnehager i Grimstad (1999) bør det lages en oppdatert kartlegging av status for lekeplasser i kommunen.
Den foreslåtte Norm for uteoppholdsarealer omhandler også lekeplasser og nærmiljøanlegg. Det er foreslått at
naturkvaliteter som terreng og vegetasjon som gir spennende lekemuligheter og motorisk utfordring bør
bevares i størst mulig grad ved anleggelse av nye leke- aktivitets- og idrettsanlegg.
Det bør skapes flere offentlige lekeplasser med varierte aktivitetsområder og lekeplasser som er tilpasset ulike
aldersgrupper, med for eksempel klatre- og balanselek og trimapparater. Fagskoletomta og Berge gård/
Mølledalen er aktuelle områder for plassering av slike anlegg. I planen er det foreslått at intensjonene i
Havneplanen videreføres ved at det planlegges en rekke aktivitetsområder, leke- og møteplasser i de offentlige
områdene langs sjøen. Dette må følges opp i reguleringsplan.
Aktivitetspark
Kommunestyrets vedtak om at det skulle vurderes å anlegge en aktivitetspark i tilknytning til sentrumssonen er
i planforslaget foreslått besvart ved at det foreslås avsatt en kjede av mindre arealer for ulike aktivitets- og
lekeområder innefor arealene som er avsatt til sentrumsformål og lek i Havneplanen. Små arealer kan være en
utfordring i dette området, men områdets sentrale og attraktive plassering vurderes allikevel som en større
fordel. En stor variasjon av funksjoner her kan bidra til å skape byrom med mye aktivitet. Aktivitetsområder
bør derfor plasseres slik at de blir et naturlig sosialt møtepunkt, også for tilskuere.
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Fra planbeskrivelsen til Havneplanen;.
”..det er ønskelig og en målsetting at byrommene tilrettelegges for fleksibel bruk. Slik at eksempelvis torg-og
kaiarealer kan benyttes til lek og rekreasjon for ulike aldersgrupper. Her kan det tilrettelegges både for skating og
for sandlek, og med arealer tilrettelagt for direkte kontakt med vann/sjøen. ” ” Hele kaifronten langs Odden ut
mot Vesterbukt opprustes som byrom. Avtrapping ned mot sjøen, etablering av oppholdssoner og aktivtetssoner..”

Utover områdene avsatt til lekeplass i Østerbukt, foran Sorenskrivergården og i Saulebukt kan det gjøres plass
til mindre plasskrevende aktiviteter for barn, unge og voksne på Smith Pettersens brygge, i ”Bibliotekshaven”
og på Gundersholmen. Eksepler på aktiviter/ anlegg kan være; klatrevegg, sjakk, skøytebane, trampoliner,
tarzanløype, utendørs treningsapparater, botsjabane, sandvolley, skateområde og minigolf. På Gundersholmen
foreslås det at det tilrettelegges for bading, vannlek og sti rundt/ over området avsatt til grønnstruktur i
Havneplanen. Deler av området og badeplassen bør være universelt utformet.
Inngår i planforslaget:








Avstand og kvalitetskrav til lekeplasser, ny utbygging
Krav til et større lekeområde med naturlig terreng og
vegetasjon innefor store reguleringsplaner
Generelle krav til at naturkvaliteter på og rundt
lekeplassen bevares
Krav til at lekeplasser og nærmiljøanlegg skal følge
krav til standard, størrelse og avstand som beskrevet
i Normal for utomhusanlegg i Grimstad kommune
Områder avsatt til ”aktivitetspark” i havnen
Forslag til lekeplass/ aktivitetsområde på
fagskoletomta

Aktuell oppfølging utenfor planen:






Normal for utomhusanlegg i Grimstad kommune
setter standard for lekeplasser og nærmiljøanlegg i
reguleringsplaner og utomhusplaner
Vedlikehold og drift av offentlig overtatte lekeplasser
Oppdatert kartlegging av status for lekeplasser i
kommunen, og plan for oppfølging
Planlegging av aktivitetspark i reguleringsplan

Tilgjengelighet og universell utforming
I rapporter fra Norges handikapforbund og Friluftsrådet pekes det på at det ikke nødvendigvis er et mål å gjøre
alt tilgjengelig for alle, men å gjøre mange steder tilgjengelige for flere. Der det satses på universell utforming
på enkelte utvalgte områder med godt potensial. Andre områder må regnes som ikke tilgjengelige for alle, men
at man samtidig kan tilrettelegge disse i mindre grad for andre grupper
Tilrettelegging av turveier med god bredde og fast underlag har i andre kommuner vist seg å være et tiltak som
øker bruken betraktelig. Dette gjelder særlig for småbarnsfamilier og bevegelseshemmede, men også folk flest
som ønsker et tørt, sikkert og sosialt turalternativ hvor man kan gå flere i bredden. Flere stier med
turveisstandard og lyssetting, er derfor et viktig tiltak som kan gi et godt tilbud til en bred gruppe av
befolkningen hele året.
Opprusting av noen turveier til universell standard, parkeringsplasser, tolatter og avfallshåndtering, bord,
benker eller andre sosiale og aktivitetsfremmende tiltak kan gjøre at en større del av befolkningen kan ta
områdene i bruk.
Kartlink tilgjengelighet for rullestol
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Inngår i planforslaget:





Forslag til nye turveier er definert standard i Normal
for utomhusanlegg
Forslag til turveier med universell standard i
havneområdet og i Morholtskogen
Forslag til utplassering av hvilebenker i
friluftsområder
Forslag til universelt utformet badeplass på/ved
Gundersholmen

Aktuell oppfølging utenfor planen:



Gjennomføring av foreslåtte tiltak
Skape bedre tilgjengelighet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne til bystranda

Natur- og landskapsverdier
Landskap og vegetasjon
For områder med særlig viktige landskapsformer, landskapselementer eller kulturlandskap hvor det bør vises
særlig skånsomhet ved tiltak er det foreslått hensynssone landskap. Det er også foreslått generelle
bestemmelser og retningslinjer for vern av viktig vegetasjon og enkelttrær.

Inngår i planforslaget:






Aktuell oppfølging utenfor planen:

Videreføring av områder vernet etter naturvernloven
Generelle bestemmelser med krav til at det tas
hensyn til viktige landskapstrekk og grønnstruktur i
reguleringsplaner
Krav til bevaring og sikring av viktig vegetasjon og
enkelttrær
Hensynssone landskap for områder hvor landskapet
skal skjermes i særlig grad



Kartlegging og verdisetting av viktig kulturlandskap.

Vann og vassdrag
Åpne elver og bekker har stor økologisk- og opplevelsesverdi. I planforslaget er det lagt hensynssone friluftsliv i
100- metersbeltet til vann og vassdrag som er vurdert som viktige friluftsområder. Andre områder rundt
innsjøer og kanaler er foreslått som hensynssone landskap eller bevaring naturmiljø etter hvilke verdier som
det er særlig aktuelt å ta hensyn til. Det foreslås også bevaring av eksisterende åpne bekker med
kantvegetasjon og at det tilstrebes å få åpnet flere av de bekkene som i dag ligger i rør. I plankartet er det vist
hensynssone sjøørretbekk for å sikre områder som man vet er viktige for reproduksjon av arten sjøørret.
Hensynssonen tar med vassdrag og areal med nødvendig kantvegetasjon. Det finnes ikke en fullstendig oversikt
over kommunens vassdrag med hensyn til betydning som gyteområder for sjøørret. I planforslaget foreslås det
derfor en bestemmelse som skal sikre at forholdet er undersøkt før det eventuelt gjøres tiltak ved/ nær/ i
vassdrag/ bekk.

Inngår i planforslaget:




Aktuell oppfølging utenfor planen:

Bevaring av åpne bekker og tilhørende
kantvegetasjon gjennom generelle bestemmelser
Båndlegging av sjøørretbekker
Ved tiltak krav til dokumentert vurdering av berørte
vassdrags verdi som gyteplass for sjøørrett



Kartlegging og sikring av kommunens kystvassdrag
som kan ha betydning for reproduksjonen av
sjøørrett (jf. EU`s vanndirektiv)
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Naturmiljø og biologisk mangfold
Innenfor kommunens grenser er det flere områder som er vernet etter naturvernloven. Dette gjelder bl.a.
sjøfuglreservater i skjærgården, salamanderdammen i Fevik/Liamarka, edelskogsreservater samt
landskapsvernområdene Hasseltangen og Auesøya. Områdene som fra tidligere har vært vernet etter
naturvernloven har samme status i denne planen. For disse områdene gjelder egne forskrifter.
Det er mye natur utenfor verneområdene som det er behov for å ivareta. Tidligere har vi hatt liten grad av
lovgivning som har rettet seg mot natur utenfor verneområdene. Dette har vi nå fått med naturmangfoldloven
som sier at naturen også i stor grad skal forvaltes gjennom bærekraftig bruk og ikke bare vern.
Ansvarsnaturtyper skal ivaretas gjennom bærekraftig bruk. Noen områder med ansvarsnaturtyper kan være
aktuelle som naturreservater. Dette gjelder store skogslokaliteter av A- (svært viktig) eller B- (viktig) verdi samt
områder der flere viktige skoglokaliteter grenser til hverandre. Eksempel på aktuelle områder er sørsiden av
Reddalsvannet og sørsiden av Landvikvannet hvor det finnes skoglokaliteter med svært rik soppflora.
Sævelibekken med rik kildeløvskog er et annet eksempel. Også noen av de helt kystnære skogene med
sandfuruskog og svartordominert fuktig blandingsskog kan være aktuelle for vern, f. eks ved
Marivoll/Rossekniben og ved Breiviga/ Moviga. Det er Fylkesmannens ansvar å vurdere om områdene er
aktuelle som naturreservater. I planforslaget er det derfor foreslått hensynssone bevaring naturmiljø for disse
områdene og andre kjente lokaliteter med stor verdi for naturmangfold.
I planforslaget er det foreslått nye generelle bestemmelser og retningslinjer angående sikring/ ivaretakelse av
naturmangfold som, særlig verdifull vegetasjon og landskap.
Kartlink naturbase, arter +natur og landskapsvern

Inngår i planforslaget:





Områder vernet etter naturvernloven får ingen
endret status
Generelle bestemmelser som skal ivareta hensyn til
naturmangfold, eventuelle rødlistearter og
naturtyper av nasjonal og regional verdi
Hensynssone naturmiljø for kjente lokaliteter av stor
verdi for naturmangfold

Aktuell oppfølging utenfor planen:


Vurdering av områder nevnt i naturtyperapport som
aktuelle som naturreservater
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Ferdselsrett og ferdselskultur
Allemannsretten og friluftsloven
Allemannsretten er den rett alle og enhver har til ferdsel, høsting, opphold og aktivitet i naturen uavhengig av
hvem som eier grunnen.
Stikkordmessig har en rett til:

Ferdsel i utmark, på sjøen og i vassdrag

Ferdsel på åker og eng når marka er frossen eller snødekt i tiden14.10 - 30.04

Ridning og sykling på stier og veier i utmark

Å slå opp telt i utmark i to døgn, dog ikke nærmere enn 150 m fra bebodd hytte eller hus

Å plukke ville blomster i utmark

Å plukke ville bær og sopp i utmark, unntatt på moltebærland i Nord-Norge
Bruk av utmark må skje hensynsfullt og varsomt. Motorferdsel i utmark er ingen allemannsrett, og krever
samtykke fra grunneier og dispensasjon fra loven.
Hovedregelen i friluftsloven er at det er tillatt å ferdes til fots i utmark hele året. Retten til ferdsel i innmark er mer
begrenset både med hensyn til tid og sted. Sommerstid må man her holde seg til veier eller stier i innmark. På
dyrket mark er ferdsel kun
tillatt i tiden mellom 4. oktober og 30. april, og bare dersom marken er frosset eller snølagt.
Innmark er, etter friluftsloven § 1a, gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt,
samt liknende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Hustomt
omfatter ikke hele tomten/
eiendommen, men begrenses til den mer private sonen rundt bolighuset/hytta.
At eieren har en rekke installasjoner i strandsonen som moloer, båtslipp, utespiseplass, flaggstang m.m., fører
ikke uten videre til at arealene rundt og mellom disse blir innmark. At allmennheten i 60 – 70 år hadde vært
stengt ute av gjerder rundt eiendommen fører ikke til at retten til lovlig ferdsel faller bort. Begrepet dyrket mark er
som regel uproblematisk i forhold til gårdsbruk, men anvendt på boliger og hytter er det vanskeligere. Regelen er
at begrepet dyrket mark i friluftsloven tar sikte på markens produktive evne. Derfor vil ikke enhver opparbeidelse
av plen og andre kultiveringstiltak uten videre gjøre arealet til innmark.
Engslått er natureng som er gjenstand for regelmessig bruk i forbindelse med gårdsdrift, mens kulturbeite er jord
som er gjenstand for jevnlig kultivering for å tjene som beitemark.
Retten til rasting og bading er ikke like vid som adgangen til ferdsel, selv om det er utmark. Hovedregelen er at
bading og rasting ikke skal skje når det skjer til ”utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre”, jf. friluftslovens §§8
og 9.
Allemannspliktene
Selv om det er rett til fri ferdsel og opphold i norsk natur, innebærer ikke dette en frihet uten grenser.
Friluftslovens § 11 gir en generell bestemmelse om ferdselskultur, som gjelder all type ferdsel i naturen. Det
stilles krav om at man ved ferdsel på ”annen manns grunn eller sjøen utenfor” skal opptre hensynsfullt og
varsomt, slik at det ikke voldes skade eller ulempe for grunneieren, bruker eller andre.
”Allemannspliktene”, utarbeidet av frivillige aktører, er ment å være en rettesnor for hvordan man kan opptre på
en hensynsfull måte i naturen slik at allemannsretten bevares:

Kjenn allemannsretten: Kjenn dine rettigheter, men også begrensninger.

Vis hensyn til natur- og kulturverdier: naturopplevelsen må fremmes på naturens egne premisser.

Vis hensyn til andre friluftsfolk: Opptre hensynsfullt ovenfor de du møter.

Vis hensyn til beboer og grunneier sine interesser. Respekter folks rett til en privat sone, og oppfør deg
på en måte som tar hensyn til grunneier sin næringsaktivitet.

Rydd etter deg. Hovedregelen er at alt du bringer med deg ut i naturen skal du ta med deg hjem.
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3.4 Planforslaget med utgangspunkt i lokalområdene
Sentrum - Frivoll
I sentrumsområdet ligger husene tett og mange har begrenset eller ingen tilgang på egne utearealer. For disse
har tilgangen til offentlig grønnstruktur stor betydning for muligheten til å oppholde seg eller drive aktiviteter
utendørs. Det er også innefor sentrum det er flest barnehager, og for disse er heiene og fagskoletomta
populære områder for lek og kortere turer. Disse forslås gjort bedre tilgjengelige ved merking av gamle
snarveier, og opparbeiding av leke/ aktivitetsområde på fagskolen. Videre ligger det et stort potensial i
gjennomføring av Havneplanen. Her kan det bli plass til både bypark, møteplasser og områder for aktivitet og
lek for flere aldersgrupper. Gundersholmen foreslås tilrettelagt med stier og badeplass. Bedre forbindelser for
gående og syklende gjennom sentrum og fra sentrum ut til de store turområdene er et annet viktig tiltak.
Dømmesmoen- Bråstadheia er et av kommunens mest brukte friluftsområder. Området er foreslått med
hensynssone friluftsliv.
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Sentrum – Frivoll
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G/s- vei og krysningspunkt ved
Fjæreveien.
Opparbeiding av
aktivitetsområde, etablere
tresamling (testamentert).

Arealformål grønnstruktur
Aktivitetsområde/ lekeplass for unge og
voksne

Eksisterende turvei.

Hensynssone bevaring naturmiljø.

Hensynssone friluftsliv.

Aktivitetsområde/ lekeplass for unge og
voksne.

Grønn lunge i sentrum med plen og store, gamle
rododendronbusker. Akebakke om vinteren.
Viktig som nærturområder for skoler,
barnehager og beboere i sentrum.
Viktig forbindelse for gående fra sentrum /skoler
og barnehager mellom sentrum og
Dømmesmoen
Kulturlandskap av stor betydning,. Parkanlegg
med stor mangfold av plantearter og
kulturlandskap med gravhauger. Vernet etter
Kulturminnevernloven. Ideelt for turgåing.
Viktig som nærturområder for skoler,
barnehager og beboere i sentrum.
Viktig sentrumsnært friluftsområde med
turveinett og lysløype.
Viktig som nærturområder for skoler,
barnehager og beboere på Berge gård senter.

Offentlig
tjenesteyting

Privat vei

Tjenesteyting

LNF

Arealformål
grønnstruktur

Frivollveien- Dømmesmoen

Dømmesmoen - Edens have

Dømmesmoen- Bråstadheia

Mølledalen/ Berge gårde

Kartlink

Kartlink

Kartlink

Fagskoletomta

Kartlink

Framtidig kyststi med universell
standard.
Forslag til aktivitetspark bestående av
en kjede av mindre byrom langs
havnen.
Forslag til badeplass på / ved
Gundersholmen. Deler universelt
utformet.

Sentrumsformål
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Hensynssone bevaring av
naturmiljø.

Avtaler og merking, skilting, og
lyssetting av vei

Opparbeiding av
aktivitetsområde, må følges opp i
reguleringsplan

Gjennomføring av
”havnepromenaden ” med
gjennomgående turvei
,aktivitetspark og universelt
utformet badeplass på
Gundersholmen.

Merking og skilting av alle stier og
snarveier som er regulert eller
avtalefestet som tilgjengelige for
allmennheten.
Opparbeiding av trapp til
Vardeheia.

Sammenhengende bryggeområder fra Østerbukt
til Bystranda, inkludert Gundersholmen. Deler
av bryggeområdet er i dag mye brukt til båtliv,
lek, tur, fiske og ulike arrangementer. Planlagt
fornyet i gjennomføringen av Havneplanen.

”Havnepromenaden”

Kartlink

Arealformål
grønnstruktur

Avtaler med grunneiere om merking
og eventuell tilrettelegging av kyststi.
For noen deler av stien kan det være
nødvendig å finne alternativ trase.
Praktisk gjennomføring av
merking og tilrettelegging.

Aktuelle tiltak utenfor planen

Forslag til ny turvei/ trapp på
kommunens eiendom fra Jørgen Bangs
gate til Vardeheia.

Tiltak i planen/ status i planen

Naturområder i sentrum med stier og utsikt over
byen og skjærgården. Områdene er viktige som
nærturområder for skoler, barnehager og
beboere i sentrum. Fløyheia har merkede stier;
”Hamsuns ruslespor”
Kirkeheia er opparbeidet til park.

Vardeheia, Kirkeheia,
Skredderheia, Møllerheia,
Binabben, Fløyheia

Kartlink

Beskrivelse

Stiforslag; fra fv. 420/vik ned til
Skjeviga- Torasholla- i sjøkanten rundt
odden – Kjellviga- Binabben- Bioddenhavnepromenaden- GundersholmenSaulebukt- Bystranda- Grømbukt,
avstikker til Vessøya.

Kyststi

Kartlink

Tidligere
planstatus i
kom.plan
Første strekning langs Vikkilen preges av industri.
Etter industriområdet ligger boligbebyggelse som
tetner til mot sentrum. I sentrum er det tilrettelagt
for ferdsel langs sjøen gjennom ”Bryggeslengen”.
Videre ter stien lagt via friområdet på
Gundersholmen, Bystranda og Vessøyhauet som
har flott utsikt over innseilinga til byen.

Område

Kart ref.
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Sentrum- Frivoll

Arealformål
grønnstruktur/
LNF

Arealformål
grønnstruktur

Fylkesvei

Bystranda

Fv. 420 fra Rådhuset- til
rundkjøring ved Gullmann brygge

LNF/
småbåthavn

Malløyene, Hampholmene og
småholmer

Skjeviga

Kartlink

Arealformål
grønnstruktur

Regulerte stier

Kjellviga

Kartlink

Arealformål
grønnstruktur

Tidligere
planstatus i
kom.plan

Snarveier og benveier

Vesøya

Kartlink

Kartlink

Område

Kart ref.

Framtidig kyststi.

Hensynssone friluftskiv
Framtidig kyststi

Skogsområde med liten strand. Viktig som
nærturområder for skoler, barnehager og
beboere i sentrum.
Naturområde og framtidig småbåthavn i
Vikkilen.

Hovedveien gjennom sentrum har generelt kun
smalt fortau . Ved Oddensenteret oppløses
nærmest veien i parkering.splassen. Strekningen
er rotete og utrygg , særlig for syklende. Ikke
barnevennlig.

Framtidig kyststi.

Liten, offentlig strand og friområde.
Sentrumsnært.

friluftsliv

Hensynssone
områdene.

Nærutfartsområde for sentrum. Mye brukt.
Gode ankringsmuligheter. Både ytre og indre
Maløya har frodig vegetasjon. Indre Maløya er
spesielt rik på urteaktige planter og stor eføy.

på

LNF-

Markering av regulerte snarveier og
benveier i kartene.

Hensynssone friluftsliv.
Framtidig kyststi.

Halvøy med sti til fyrlykt og flott utsikt til
innseilinga til byen.

Snarveier, stier og smug er et hyggelig og
karakteristisk trekk i den gamle , tette
trehusbebyggelsen i sentrum .

Tiltak i planen/ status i planen

Beskrivelse

Trygg og effektiv forbindelse
gjennom sentrum for gående og
syklende

Bedre adkomsten for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
Skiftebuer, toalett. Busker for
avskjerming

Merking av regulerte snarveier og
stier/ benveier i sentrum

Skape bedre tilgjengelighet langs
sjøen og til naturområdet på
odden sør for Torasholla.

Aktuelle tiltak utenfor planen
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Sentrum- Frivoll
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Fevik
Fevik er et av kommunens tettest befolkede områder, og det er planlagt nye, store utbygginger. Derfor er det
her særlig viktig å bevare ubebygde områder langs kysten og å sikre allmennhetens tilgang. Fevik har en
perlerekke av flotte strender som er viktige både for friluftsliv, lek og som møteplasser. En kyststi som kan
skape bedre sammenheng mellom disse er et viktig tiltak. For å gi folk flest, skolene og barnehagene trygge
forbindelser til de viktigste turmålene bør det prioriteres sammenhengende gang-/ sykkel-/ turvei mellom
skolen/ boligområdene og de store friluftsområdene. Fevikparken bør rustes opp som lokal park og møteplass.
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Hensynssone friluftsliv,
Framtidig kyststi.

Naturområde med strender av svært god
kvalitet. Område med fin ettermiddagssol.
Attraktivt turmål til all e årstider.

LNF

Store og lille Movika (og
Fevikodden

Kartlink

Offentlig eide områder videreføres med
grønnstrukturformål.
Hensynssone friluftsliv på resterende
arealer.
Framtidig kyststi.

Naturområde mellom boligområdet og sjøen.
Fine svaberg. Nærområde til tett
boligbebyggelse. Verdifullt i tursammenheng.
Offentlig friområde. Storesand har flott
langgrunn sandstrand, toalett, parkering og
stinett. Asfaltert turvei ned til stranda.

Grønnstruktur
og LNF

Haugenes- Haugenebba Storesand- Randvika

Kartlink

Framtidig kyststi.

Svært attraktivt for friluftsliv og godt tilrettelagt
og barnevennlig. Strender og gressplener.,
benker og bålplasser. Ca. 450 m asfaltert turvei
fra p-plass på til utsiktspunkt og fiskeplass. HCtoaletter. Området er godt egnet for
spaserturer, fiske , lek, bading og soling.
Fylkesmannen har startet arbeidet med
framtidige Raet nasjonalpark. Som bla.
inkluderer Hasseltangen og Valøyene.

Landskapsvernområde

Hasseltangen

Framtidig turvei.

Viktige forbindelse mellom Fevik sentrum/
skole, og Fevikmarka

Vei uten
sammenhenge
nde Forttau
eller g/s- vei

Feviktoppen- Fevikmarka

Kartlink

Framtidig turvei.

Strand hotell- Sandodden- Fevikkilen
langs strandpromenaden – FevikkilenVerkstedvika - Moviga- Briviga på
eksisterende vei. Breiviga- StoresandHaugenebba,-Ruagerkilen –
Haslatangen, rundløype- Vessøya

Tiltak i planen/ status i planen

Viktige forbindelse mellom Fevik sentrum/
skole, utbyggingsområder på Linnheia
,friluftsområder i innlandet og friluftsområdet
på Hasseltangen.

Området mellom er preget av mye bebyggelse og
jordbruksområder, men også flotte friluftsområder
og strender. På grunn av den høye
befolkningstettheten er det utviklet et godt stinett i
området som binder de ulike strendene og
friområdene sammen. Bebyggelsen setter likevel
noen begrensninger, og mange steder er stiene lagt
i bakkant av hus og hytter som ligger i fremste rekke
nær sjøen. Området har mye god mark, og mye er
derfor oppdyrket. Ytterst mot sjøen ligger det
svaberg med flott havutsikt. Flere steder ligger det
skogsteiger mellom sjøen og bebyggelsen,
bestående av både furuskog og rikere løvskog.

Beskrivelse

Vei uten
sammenhenge
nde Fortau eller
g/s- vei

Tidligere
planstatus i
kom.plan

Fv 420/ Engene kirkeHasseltangen og Ruagerveien til
Hasseltangen

Kyststi

Kartlink

Kartlink

Område

Kart ref.
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Gjennomføring av kyststi
Deler foreslått innlemmet i
nasjonalparken.

Raet nasjonalpark
Flere hvilebenker langs turveien
og ved utsiktspunktet.

Tilrettelegges som gang og
sykkelvei.

Tilrettelegges som gang og
sykkelvei.

Avtaler med grunneiere om merking
og eventuell tilrettelegging av kyststi.
Eventuelt regulering av
delstrekninger.
For noen deler av stien kan det være
nødvendig å finne alternativ trase.
Gjennomføring av merking og
tilrettelegging.
Parkeringsplasser ved strategiske
punkter.

Aktuelle tiltak utenfor planen
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Fevik

Arealformål
grønnstruktur

Valøyene, Langholmen,
Tønneholmen

Allemannaveien

Fevikparken

Kartlink

Kartlink

Kartlink

LNF

LNF

Fevik/Liamarka

Tingstveit/ Esketveit

Kartlink

Kartlink

Arealformål
grønnstruktur

LNF

Tidligere
planstatus i
kom.plan

Område

Kart ref.

LNF med hensynssone friluftsliv.

Gode fiske- og bademuligheter, toaletter på
Valøyene og gode strender. Valøysund er et mye
brukt oppankringssted, særlig for seilbåter.

Gjennomføring av turvei og
lysløype.

Hensynssone friluftsliv.
Turveier og lysløype.

Hensynssone friluftsliv
Framtidig lysløype fra kommunegrensa
til Bringsvær og fra Tingstvedt til Lia
med avgrening til Linnheia

Sammen med Tysåsen er dette det eneste større
sammenhengende skogsområde i Feviks
influensområde. Variert natur og blanding av
kulturmark og utmark. Gode turveier, stier, fine
utsiktspunkter og bademuligheter. Lysløype.
God tilgjengelighet. Mye brukt.
Område med urørt natur, egnet for ”villere”
naturopplevelser. Fiksemuligheter i Nidelva.
Utsiktspunkt.

Gjennomføring av lysløype.

Opprusting av grønne områder,
benker, informasjon om
kulturminner .

Foreslått innlemmet i raet
nasjonalpark.

Aktuelle tiltak utenfor planen

Parkområde mellom knutepunkt og skole

Framtidig turvei.

Tiltak i planen

Beskrivelse
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Fevik
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Fjære og Hesnes
Fjæreheia og Veråsheia/ Viddeflaten er blant de viktigste sammenhengende, sentrumsnære naturområder i
kommunen, men også nærturområder for Fjære og Vik, og mye brukt av skoler og barnehager. Derfor er
områdene forelått med hensynssone friluftsliv.
Hele kystsonen på utsiden av Grefstad og Hesnes har stor betydning som friluftsområder. Her er det for det
meste foreslått hensynssone friluftsliv i 100- metersbeltet. Igjennom dette området er det også planlagt kyststi.
Gullodden er et viktig våtmarksområde og Rossekniben er lokalitet for ansvarsnaturtypene sandfuruskog og
svartordominert fuktig blandingsskog.

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2014-2018

Hensynssone friluftsliv.

Uthavn med gammel helårsbebyggelse. Populær
ankringsplass

LNF

Hesnesøy a og
Kvaløya

Kartlink

Hensynssone friluftsliv.

Stort sammenhengende naturområde nær tett
bebyggelse. Utsiktspunkt og kystmeldehytte..
Stiforbindelser til Hesnes og Vik.

LNF

Veråsheia/
Viddeflaten

Kartlink

Arealformål grønnstruktur.

Kommunalt eid, grønt drag langs kanalen

Hesneskanalen,
sørside

Kartlink

Framtidig kyststi.
Hensynssone friluftsliv.

Katopsa -utsiktspunkt med utsikt utover sjøen
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LNF

LNF

KatopsaStangholmen

Kartlink

Henynssone friluftsliv.
Framtidig kyststi.

Grefstadvika har fin sandstrand. Buodden og
Grønnvikodden har svaberg og områder med stor
rekreasjonsverdi.

LNF og framtidig
utbyggingsområde for
fritidsboliger.

Grefstadvika

Kartlink

Alle områder i offentlig eie eller eid av
Byselskapet videreføres med
grønnstrukturformål.
Framtidig kyststi.

Naturområde med turmuligheter og god
tilknytning til sjøen. Asfaltert turveinett.
Badestrender og HC- brygge. Variert botanikk og
krigsminnemerker. Sti til utsiktspunkt på toppen
av Rossekniben.

Arealformål
grønnstruktur/ LNF

Tiltak i planen/ status i planen

Strand hotell- Stangholmen- følge
etablerte veier, avstikker til Katopsa.
Stangholmen –GrefstadvikaMoyoddem – Drotningvika- sSndum
,sjønært fram til Hesnesveien. Langs
veien til Barselkilen- Rosseviga, rundtur
Rossekniben, - Marivoll, avstikker til
neset, -Paradisbukta- Sundet- langs vei
til Rønnes – Eskedal- Vikkilen

Beskrivelse

Området fra Hauslandssanden til Vik er ikke preget av
tettbebyggelse som områdene rundt Fevik og
Haugenes. Bebyggelsen er her mer spredt, og ligger
nær sjøen. Både boliger og hytter ligger flere steder
såpass nærme sjøen at det er vanskelig å få en kyststi
som går i vannkanten. På en annen side
er mye av den eldre bebyggelsen en severdighet i seg
selv, og mange steder er det en flott opplevelse å se
de små hvite husene med vakre hager. Også på denne
strekningen er det flere populære strender og
offentlige friområder.

Marivold

Kyststi

Kartlink

Tidligere planstatus i
kom.plan

Kartlink

Område

Kart ref.
Kartlink

Merking og skilting av vei til
utsiktspunkt.

Gjennomføring av kyststi.

Gjennomføring av kyststi.

Gjennomføring av kyststi.

Avtaler med grunneiere om merking
og eventuell tilrettelegging av kyststi.
For noen deler av stien kan det være
nødvendig å finne alternativ trase.
Praktisk gjennomføring av
merking og tilrettelegging.

Aktuelle tiltak utenfor planen
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Fjære og Hesnes

LNF

LNF

Moyodden- Breivigstrand

Gullodden og Saulekilen, Sandum

Kartlink

Kartlink

LNF

Temsevannet

Bråstadheia- Fjæreheia

Kartlink

Tidligere
planstatus i
kom.plan

Kartlink

Område

Kart ref.

Hensynssone bevaring naturmiljø
og hensynssone friluftsliv.

Hensynssone friluftsliv.
Framtidig kyststi.

Naturområde med god strandkvalitet og
utsikt til åpent hav . Moyodden tilknyttet
campingplassen på Moysanden.
Deler av området er viktig
våtmarksområde. Ytre deler egner for
friluftsliv.

Hensynssone bevaring naturmiljø
for innsjø og hensynssone
friluftsliv for landområder.

Hensynssone friluftsliv.
Eksisterende turvei.

Stort sammenhengende skogsområde,
viktig som nærnaturområde. Populært for
Lengre turer. Lysløype fra Dømmesmoen.
Den gamle jernbanelinje langs Rore og
Mørkvei er en av de viktigste turveiene,
også brukt av hest og skiløpere. Mange
stier i området. Merka sti til utsiktspunktet
på Kollen.

Våtmarksområde, viktig for lokalt fugleliv

Tiltak i planen/ status i planen

Beskrivelse

Aktuelle tiltak utenfor planen
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Fjære og Hesnes
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Landvik
Landvik har store utmarksområder og lite tettbebyggelse, med unntak av de nyere områdene Myråsen,
Prestegårdsskogen og Klomreheia. Disse vil sammenlagt få et stort antall beboere som har behov for
rekreasjons- og turområder i sitt nærmiljø. Dammen i Myråsen og området rundt er lokalt et populært område
for bading og turer. Med tanke på videre utbygging i området, og avstand til andre egnete turområder, er det
særlig viktig at dette området bevares, og at det legges opp til lysløype/ turvei og generelt merka stier i
området. Roresanden er et annet viktig nærturmål, blant annet for skolen. Krysning av veien er i dag utrygg og
bør forbedres. Det bør også sees på muligheten for å få til en avtale om sammenhengende merka sti langs
vannet og videre mot Imenessadelen som er et populært nærturområde og mye brukt av skolen.
Adkomstforholdene er vanskelige i dag, og det må vurderes tiltak for å øke tilgjengeligheten langs vannet.
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Kartlink
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Fylkesvei

Fv 404 ved
Roresanden

Indtjorekilen/
Tyssekilbekken

LNF

RoresandenImenes

Sti, privat vei,
offentlig vei

Myråsen/ ÅgreMorholtskogen

LNF

LNF

Vestlandske
hovedvei

Kartlink

Tidligere
planstatus i
kom.plan

Toppen mellom
Gangdalen og
dammen ved
Myråsen

Landvikvannet

Kartlink

Kartlink

Område

Kart ref.

Våtmarksområde med sivbelter , svartor og
sumpskog.

Hensynssone bevaring naturvern.

Hensynssone friluftsliv.

Stranden på Roresanden og flott skogsområdet
rundt vannet og opp på Imenessadelen .
Mye brukt av skolen.

Veien skiller boligområdene og skolen fra
Roresanden og andre friluftsområder. Mangler
fortau/ gang- sykkelvei og trygge
krysningspunkter.

Videre forbindelse/ lyssatt turvei
til Ågre og Myråsen fra
Gangdalen.

Framtidig lyssatt turvei fra GangdalenMorholtskogen.

Viktig forbindelse mellom eksisterende og
planlagte utbyggingsområder og
Morholtskogen.

Skape trygge krysningspunkter
langs 404
Gang, -sykkelvei.

Avtaler og merking av sti for å
bedre tilgjengelighet for
allmennheten langs vannet.

Merking av stinett.

Eksisterende turvei.

Sammenhengende gruslagt turvei fra Dolholt
via Tyssekil til kommunegreensen og mot
Lillesand. Viktig kulturminne
Hensynssone friluftsliv.

Hensynssone landskap.

Våtmarskområde .Vannet med sivebeltet, myr,
kantvegetasjon, og forbndelsen til
reddalskanalen og tjernene mot sørøst.

Aktuelle tiltak utenfor planen

Høyt utsiktspunkt med flott turterreng. Ligger i
område hvor det har vært og er planlagt store
utbygging av boliger. Viktig å bevare et
sammenhengende natur-/ turområde fra
Myråsen, rundt dammen og til og med
utsiktspunktet. Området rundt dammen er
regulert til grønnstrukturformål.
Området er også mye brukt av lokal barnehage.

Tiltak i planen/ status i planen

Beskrivelse
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Landvik
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Holviga
Groosåsen, Holvika og Østerhus er tett bebygd med eneboliger. Viktigste nærturområder er Groos,
Morholtskogen, Fantestien, Østerskogen og området rundt Støyderbekken. Tilgjengeligheten langs Fantestien
er ikke like god alle steder og det kan være vanskelig å vite hva som er offentlig sammenhengende sti og hva
som er stier til private hytter. En merket kyststi med flere påkoblingsmuligheter vil være et viktig tiltak her.
Utenom Groos er det få naturområder som er tilgjengelige med barnevogn eller rullestol. Det foreslås at det
tilrettelegges for lysløype/ turvei i Morholtskogen, turvei med lys fra Morholtskogen til Groos og at stiene i
Østerskogen forbedres.
Med fremtidig tett utbygging av Støle og Ågre- heia blir det særlig viktig at karakteristiske natur- og
landskapselementer bevares og gjøres tilgjengelige for lek og friluftsliv. Det gjelder bla. området langs
Strandfjorden og Reddalskanalen, ytterste spiss av Stølehalvøya og området rundt dammen og toppen mellom
Myråsen og Ågre.
Forbindelsen mellom skolen/ boligområdene over Terje Løvåsvei til Morholtskogen er utrygg og bør forbedres.
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LNF

LNF,/
fritidsabebyg
gelse

Groos

Fantestien

Østerskogen

StrandfjordenReddalskanalenLandvikskanalen

Stølehalvøya, ytterste spiss

Kartlink

Kartlink

Kartlink
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Kartlink

Kartlink

Arealformål
grønnstruktur

Arealformål
grønnstruktur

Arealformål
grønnstruktur

Arealformål
grønnstruktur

MorholtskogenStøyderbekken- Gross

Kartlink

LNF

Morholtskogen

Kyststi

Kartlink

Tidligere
planstatus i
kom.plan

Kartlink

Område

Kart ref.

Offentlig eide områder ;
grønnstrukturformål.
Privateide områder; hensynssone
friluftsliv.
Framtidig lysløype/turvei fra p- plass
ved Eriksonbygget -østre kant av
Tønnevoldsjordet- vestre Grøm- kanten
av Morholtskogen- Lillemyr/
Morholtlia. Sløyfe inn i Morholtskogen.
Lyssatt turvei langs Støyderbekken

Framtidig kyststi.

Framtidig kyststi
Hensynssone friluftsliv.
Framtidig kyststi.

Hensynssone landskap og hensynssone
friluftsliv.
Framtidig kyststi.

Framtidig kyststi og turveinett.,
hensynssone friluftsliv.

Nærturområde og forbindelse mellom
Morholtskogen og Groos
Friluftsområde med flere badestrender,
asfalterte turveier og sandvolleybane.
Viktig nærturområde og forbindelse videre til
Østerkogen. Badeplass i Kråkevika.
Skogkledd naturområde. Utsiktspunkt mot
havet, fiske og badeplass. Merkede turstier.
Populært for illandstigning, og oppankring med
båt. Gode bademuligheter.
Reddalskanalen er et viktig kulturminne og
arealene omkring kanalen har bevaringsverdi.
Strandlinja er delvis utbygd med mange hytter
og det indre av Stølehalvøya er planlagt tett
utbygd, med boliger .Derfor særlig viktig å sikre
allmennhetens tilgjengelighet til sjøen. Ytre spiss
av halvøya er godtegnet og attraktiv for
friluftsliv.

Grømbukt – Groos , kystnært.
Grooseveien til Holvikasvingen, langs
vei. To alt. Langs strand eller gjennom
bebyggelse til Fantestien- ØsterskogenMorvigkilen- Stølehalvøya, stinett, Dynemyra, Hegdekjær- Nørholmen

Aktuelle tiltak utenfor planen

Sentralt skogsområde med mange stier. Variert
natur og fint utsiktspunkt på Ribbåsen.

Etter sentrum spres bebyggelsen igjen, og ut på
Østerhus ligger bebyggelsen lengre inn fra sjøen.
Flere plasser er naturen i sterk grad nedbygget
gjennom boliger, industri og andre virksomheter.
Fra Holvikasvingen til Østerskogen og videre til
Morviga er det mulig å gå helt nær sjøen, mens
områdene langs vestsiden av Morvigfjorden og
østsiden av Strandfjorden er lite tilgjengelige.

Beskrivelse

Gjennomføring av kyststi.

Kan være aktuelt å gjøre tiltak
som kan øke tilgjengeligheten
langs vestsiden av Strandfjorden.
Gjennomføring av kyststi

Gjennomføring kyststi. Heve
standard på eksisterende stier.

Gjennomføring kyststi.

Gjennomføring av lyssatt turvei .

Gjennomføring turvei/ lysløype.
Opparbeide stier til universell
standard.

Avtaler med grunneiere om merking
og eventuell tilrettelegging av kyststi.
For noen deler av stien kan det være
nødvendig å finne alternativ trase.
Praktisk gjennomføring av
merking og tilrettelegging.

Aktuelle tiltak utenfor planen
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Holviga

Gangsti TrollsvingenMyrsvingen

LNF

Østerhusmonen og
industriområdet i Østerhus

LNF

LNF/
arealformål
grønnstruktur

Tjoreneset

Kartlink

LNF

Tidligere
planstatus i
kom.plan

Saltøya, Bjorøya, Håøya

Tjore, Kalveskogen

Kartlink

Kartlink

Område

Kart ref.

Hensynssone landskap.

Område med kystlinje, uberørt og svært kupert.
Lite fremkommelig men har attraksjonsverdi
pga. den spesielle naturen.

Sti som brukes mye som skolevei

Lite naturområde som fungerer som buffer
mellom boligområdet og industriområdet

Hensynssone naturmiljø.

Verdifullt skogsområde ved Landvikvannet.
Større forekomst av ansvarsnaturtype. Kat A.

Hensynssone landskap.

Hensynssone friluftsliv.

Tiltak i planen/ status i planen.

Beskrivelse

Standardheving, gatelys, ny grus
og drenering

Aktuelle tiltak utenfor planen
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Holviga
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Eide/ Homborsund
Eide/ Homborsund er relativt tynt befolket i forhold til andre deler av kommunen, og utmarksområdene er
store. Allikevel er det også her flere interessekonflikter innenfor områder som har stor verdi for friluftsliv.
Deler av kysten er tett bebygd med hytter og det er flere aktive gårdsbruk som blant annet har beitemarker
helt ned mot sjøen.
For det sentrale Eide har skogsområdet mellom skolen og KNA- veien stor betydning som nærturområde. Dette
er samtidig et område som det pga. den sentrale bebyggelsen er stor interesse for å bygge ut, bla. har
kommunen planlagt et boligfelt her. Området er derfor foreslått med hensynssone friluftsliv. Intensjonen med
hensynssonen blir da å sørge for at viktige friluftshensyn, som gjennomføring av lysløypa og bevaring av et
vegetasjonsbelte rundt denne blir ivaretatt i reguleringsplanene.
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LNF

Hensynssone friluftsliv .
Framtidig kyststi.

Kystnært skogsområde med store
friluftskvaliteter. Stort sammenhengende
område med urørt natur. Noen badestrender.

Kaldvellfjordens østside

Kartlink

Hensynssone friluftsliv.
Framtidig lysløype/ turvei.- rundløype og
forbindelse fra skolen/ Jordtveit til
kysten ;- Breivika, Kjelnes og Robertsvik

Skogsområdet som strekker seg mellom skolen,
KNA- veien og Eideveien. Planlagt lysløype.

Jordtveit

Kartlink

Offentlig eid område videreføres med GF
i plankart.
Privat eid del; LNF med hensynssone
friluftsliv. Framtidig kyststi.

Kjekstadneset og Hoveneset

Kartlink

Naturområde med stier og gode badestrender.
Hoveneset med gravhauger av internasjonal
klasse. Gode fiskemuligheter.

Arealformål
grønnstruktur
Store deler i
offentlig eie,
noe privat
Boligformål og
LNF
BF i offentlig
eie, LNF i
privat

Kalvehageneset

Kartlink

Offentlig eid område videreføres med GF
i plankart.
Privat eid del ; LNF med hensynssone
friluftsliv.
Framtidig kyststi.

Hovedforbindelse mellom busslomme på 420
(forbindelse mot sentrum), skolen /
bygdesentrum og friluftsområdet.

Lokal
hovedvei
uten
sammenh.for
tau eller g/ svei
Arealformål
grønnstruktur
Offentlig og
privat eie

Fra fv .420 til Kalvehageneset

Kartlink

Sjønært naturområde med store
friluftskvaliteter. Badestrand, benker og bord.
Steinrøyser fra bronsealderen., rik og variert
flora Merka sti, deler opparbeidet til asfaltert
turveg. Parkeringsplass, avmerkede HC- plasser.
HC- toalett som ikke tilfredsstiller krav til univ.
Utf.
Område med stort biologisk mangfold. Bla.
voksested for truet art: Narrmarihånd.

Forslag til sammenhengende sti fra
Svennevik til Fossdalskilen., hovedsakelig
på eksisterende sti/vei. Langs
Fossdalskilens vestside ; hensynssone
kyststi inntil stialternativ er funnet.. Fra
innerst i Fossdalskilen på KNA- veien til
Homborsund brygge . Videre sløyfe rundt
Kalvehagenset, via Hoveneset til sløyfe
rundt Kjekstadneset, videre kystnært
forbi Helle, Espevig til Engekilen. Videre
langs skogsvei mot Nørholmen.

Det er mange stier men veiene og bebyggelsen
ligger gjerne i forkant av disse. Derfor ikke mulig
å komme helt ned i fjæra alle steder. Kyststien er
foreslått i variert natur, gjennom skog og rundt
alle de populære kystnære frilufttsområdene.
På en strekning langs Fossdalskilen er det ikke
enda funnet noe alternativ til eksisterende vei
som går over private tun og i ulent terreng. I
samme område er det også lokale kulturminner
og utsiktspunkt som det kan være ønskelig å
legge stien inn til.

Kyststi

Kartlink

Tiltak i planen/ status i planen

Tidligere
planstatus i
kom.plan

Beskrivelse

Område

Kart ref.

Gjennomføring av kyststi.

Gjennomføring lysløype/turvei.

Opparbeide p- plass. Forbedre
eksisterende strender.
Gjennomføring av kyststi.

Forbedret HC- toalett.
Gjennomføring av kyststi
Vurdere hogst.

Utbygging av gang-/ sykkelvei.

Avtaler med grunneiere om merking
og eventuell tilrettelegging av
kyststi. For noen deler av stien vil
det være nødvendig å finne
alternativ trase.
Gjennomføring av merking og
tilrettelegging.

Aktuelle tiltak utenfor planen
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Eide/Homborsund

Kastellheia

Kjelneset

Kartlink

Arealformål
grønnstruktur,
landskapsvern

Auesøya, Homborøya,
Homborsundsfyr

Kartlink

Kartlink

Sjø

Fossdalskilen,
Engekilen og
Saulekilen

Kartlink

LNF

LNF

LNF,
utsiktspunkt:
GF

Amteknatten

Kartlink

Tidligere
planstatus i
kom.plan

Område

Kart ref.

Tiltak i planen/ status i planen

Grønnstrukturformål og hensynssone
friluftsliv.
Hensynssone naturmiljø.
Framtidig kyststi.

Offentlig eide områder videreføres med
GF i plankart.
Privateide , uregulerte deler får
hensynssone friluftsliv.

Hensynssone friluftsliv.
Framtidig kyststi.

Beskrivelse

Turterreng i skog med sti til utsiktspunkt/
Kystmeldehytte.
De grunne kilene i området er viktige
våtmarksområder med stort biologisk
mangfold.
Auesøya er landskapsvernområde med
kultur- og naturlandskap. Variert vegetasjon,
fugle -og dyreliv.
Homborsund fyr har muligheter for
overnatting.
Utsiktspunkt. Borg fra folkevandringstida.
Halvøy i tilknytning til campingplass. God
kontakt med sjøen.

Gjennomføring av kyststi.

Gjennomføring av kyststi.

Soknelaget oppgraderer
kystmeldehytta med toalett

Aktuelle tiltak utenfor planen
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Eide/Homborsund
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3.5 Forslag til bestemmelser og retningslinjer
Generelle bestemmelser og retningslinjer
§ 1 Avgrensning
Planområdet omfatter hele Grimstad kommune.
Planområdet er i detaljkartene inndelt i lokalområder etter skolekretsgrensene:
-

Sentrum og Frivoll
Eide/ Homborsund
Holviga
Landvik
Fjære og Hesnes
Fevik

§ 2 Planens rettsvirkning, jf. pbl §11-6
Plankart og tilhørende bestemmelser er juridisk bindende for planområdet dersom ikke annet er angitt.
De arealformål, bestemmelser og retningslinjer som blir vedtatt i kommunedelplan for grønnstruktur kan
innarbeides i kommuneplanens arealdel.

§ 3 Områder med viktige natur- og landskapsverdier
§ 3.1 Naturmangfold
a) Hensynet til naturmangfoldet på stedet skal alltid avklares før tiltak, (jf. naturmangfoldloven kap II om
alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk).
b) I områder hvor det er registrert naturtyper med nasjonal verdi (verdiklasse A) tillates ikke tiltak som kan
forringe naturverdiene.
I områder hvor det er registrert naturtyper med regional verdi (verdiklasse B) skal det foreligge særlige grunner
for tiltak som kan forringe naturverdiene.
§ 3.2 Landskap og vegetasjon
a)Reguleringsplaner skal utformes bevisst i forhold til viktige siktlinjer, byens silhuett og viktige landskapstrekk
som heier, strandsone og jordbrukslandskap. Fjernvirkningen fra sjøen og sentrale utsiktspunkt skal
dokumenteres.
b) Det skal ikke gjøres varige inngrep i grønnstruktur i utbyggingsområder, vegetasjon eller markflater, med
mindre dette fremgår av godkjent reguleringsplan, utomhusplan eller skjøtselsplan.
c)Store eiketrær og viktige enkelttrær skal tas hensyn til ved evt. utbygging i nærheten. (jf.
naturmangfoldlovens Forskrift om utvalgte naturtyper § 3)
d) Kommunen kan kreve sikring av natur, enkeltelementer/ enkelttrær og gjøre vedtak om kompenserende
tiltak for grønnstruktur eller andre viktige landskapselementer.
3.2.1 Retningslinjer for landskap og vegetasjon
a) Alleer, trerekker og store enkelttrær langs gater og veier bør bevares.
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b) I regulerte buffersoner mellom ny bebyggelse og landbruk, industri og fritidsbebyggelse bør eksisterende
vegetasjon bevares.
§ 3.4 Vassdrag
a) Åpne bekker med tilhørende kantvegetasjon skal bevares.
b) Før det gjøres tiltak ved/ nær/ i vassdrag skal det vurderes om vassdraget har betydning for reproduksjon av
sjøørret. (jf. Lov om vassdrag og grunnvann kap. 2)
3.4.1 Retningslinje for vassdrag
Der dagens bekker går i rør, bør det tilstrebes å få åpnet opp større deler av bekkene.

§ 4 Forholdet mellom grønnstrukturformål og tilgrensende områder
a) Tilpasninger av fyllinger og skjæringer mot grønnstruktur skal skje innenfor arealformål bebyggelse og anlegg
eller samferdselsanlegg. Unntak kan gjøres der terrengtilpasning kan inngå som del av tilretteleggingstiltak og
der tilpasningen er vist i godkjent illustrasjons-/utomhusplan.
b) Tiltak på områder som grenser til grønnstruktur bør utføres slik at det er tydelig skille mellom offentlig og
privat areal. Tiltak som medfører at den offentlige grønnstrukturen oppleves som privatisert bør unngås.
c) Byggegrense mot friområder og park skal være minimum 4 meter.

§ 5 Uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett
§ 5.1 Uteoppholdsareal for boliger
Uteoppholdsareal for boliger skal følge krav til standard, størrelse og avstand som beskrevet i Normal for
utomhusanlegg i Grimstad kommune.

Uteoppholdsarealer, møteplasser og lekeplasser i sentrum
§ 5.2 Uteoppholdsareal for skoler og barnehager
a) Uteoppholdsareal for skoler og barnehager skal følge krav til standard, størrelse og avstand som beskrevet i
Normal for utomhusanlegg i Grimstad kommune.
b) Eksisterende terreng og vegetasjon innefor skolenes og barnehagenes områder som kan være egnet som
leke- og oppholdsarealer skal i størst mulig grad bevares for å gi mulighet for bevegelse i variert terreng, fri lek
og naturopplevelse.
§ 5.3 Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg skal følge krav til standard, størrelse og avstand som beskrevet i Normal for utomhusanlegg i
Grimstad kommune.
§ 5.4 Omdisponering av friområder og områder for lek
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet
for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av
uregulert areal som barn bruker som lekeareal. (jf. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen.)
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§ 6 Stier og turveisammenhenger
a) Ved tiltak (pbl § 1-6) skal viktige eksisterende stier og snarveier videreføres.
b) Ved planlegging og utbygging av (større områder) skal det tilstrebes å etablere et overordnet turveinett hvor
de sentrale delene omgis av et turdrag. Jf .Retningslinje 6.1, og det skal skapes sammenheng mellom ny intern
grønnstruktur/ sti- / turveinett og eksisterende tilgrensende grønnstruktur/ sti- / turveinett. Det skal tilstrebes
å lage rundløyper.
6.1 Retningslinje for stier og turveier
Avstand mellom bolig og sikker atkomst til nære turområder bør ikke være mer enn 500 meter.

Bestemmelser og retningslinjer til arealformål, hensynssoner og juridiske linjer
§ 7 Grønnstruktur (jf. pbl. 11-7 nr.3)
a) Innenfor formålet grønnstruktur, er det tillatt å legge til rette for lek, tursti- og løypesammenhenger og
friluftsliv. Ved tiltak skal eksisterende verdifulle landskapsformer og naturlig vegetasjon bevares.
Det er ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets formål.
§ 7.1 Grønnstruktur- idrettsannlegg, jf. pbl § 11-10 nr. 1
På eksisterende idrettsanlegg som ligger innefor areal avsatt til grønnstruktur kan det gjennomføres tiltak som
nevnt i pbl. § 20-1 første ledd bokstav b, c, e, f, i og j(vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak,
fasadeendring/riving/oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner/ plassering av skiltog reklameinnretninger, samt midlertidige bygninger og installasjoner) uten detaljregulering.
§ 7.2 Grønnstruktur- Morholtskogen
Innenfor formålsområdets avgrensning skal det etableres lysløype med standard i henhold til Normal for
utomhusanlegg for Grimstad kommune.

§ 8 Hensynssoner
§ 8.1 Hensynssone båndlegging naturvern (jf. pbl. 11-8 d)
For områder vernet etter naturvernloven gjelder egne verneforskrifter. Alle tiltak innefor området må søkes
aktuell vernemyndighet. (p.t. Fylkesmannen) Når det gjelder planlagte verneområder vises det også til
naturmangfoldlovens § 44.
§ 8.2 Hensynssone sjøørretbekk/kystvassdrag
Innenfor hensynssonen skal vassdragets kvalitet som reproduksjonsområde for sjøørret opprettholdes og/eller
om mulig forbedres.
8.3 Retningslinje hensynssone kyststi (jf. pbl. 11-8 c)
Innenfor hensynssonen skal det etableres sammenhengende kyststi. Stien skal kobles sammen med
tilgrensende kyststi.
8.4 Retningslinjer hensynssone friluftsliv (jf. pbl. 11-8 c)

8.4.1 Generelle retningslinjer
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a)For disse områdene skal det tas særlig hensyn til at tiltak ikke skal svekke adkomstmulighetene eller
tilgjengelighet. For tiltak i disse områdene skal konsekvenser for friluftsliv gis en særskilt vurdering, og
eventuelle avbøtende tiltak skal sikre at friluftskvalitetene blir ivaretatt.
b)Ved tiltak innefor hensynssonen skal grønne opplevelseskvaliteter langs eksisterende og planlagte stier
skjermes i størst mulig grad.
c) Normal drift av landbruk, jakt og fiske er tillatt, i samsvar med gjeldende lovverk.
8.4.2 Hensynssone friluftsliv - Jordtveit
a)Ved planlegging og utbygging innenfor sonen skal det legges til rette for/ opparbeides sammenhengende
lysløype i henhold til standard i Normal for utomhusanlegg for Grimstad kommune.
b) Det skal merkes og skiltes rundtur på eksisterende stier innenfor området.
8.4.3 Hensynssone friluftsliv Ågre
a)Ved planlegging og utbygging av området skal det opparbeides lyssatt turveiforbindelse mellom Myråsen, via
Gangdalen til Morholtskogen.
b)Ved planlegging og utbygging av området bør det sikres sammenhengende merket sti fra dammen ved
Myråsen via utsiktspunktet på toppen sør for dammen (mellom Myråsen og Ågre).
8.4.5 Hensynssone friluftsliv - Støle
Innfor hensynssonen bør det tilstrebes å etablere et overordnet turveinett.
8.5 Retningslinjer hensynssone bevaring av naturmiljø (jf. pbl. 11-8 c)
a)Disse hensynssonene markerer kjente lokaliteter av stor verdi for naturmangfold, slik at områdenes kvalitet,
økologiske tilstand og viktighet som leveområde for artene som naturlig forekommer der lettere kan ivaretas.
Tilrettelegging for friluftsliv skal underordnes dokumenterte naturverninteresser.
b)Hensynet til lokalitetenes betydning for naturmangfold skal legges til grunn for all planlegging og forvaltning.
c) Normal drift av landbruk, jakt og fiske er tillatt, i samsvar med gjeldende lovverk.

8.6 Retningslinje Hensynssone landskap (jf. pbl. 11-8 c)
a) Ved tiltak innefor hensynssonene skal det legges særlig vekt på å unngå fjernvirkning. Viktige
landskapsformer og landskapselementer skal skjermes i størst mulig grad. I reguleringsplaner skal det gjøres
rede for landskapsvirkninger av planen, både lokalt og eventuelt fjernvirkning.
b) Normal drift av landbruk, jakt og fiske er tillatt, i samsvar med gjeldende lovverk.
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§ 9 Grønnstruktur juridiske linjer (jf. pbl. 11-7-nr. 3 )
§ 9.1 Turvei
Nye turveier skal følge krav til standard, størrelse og avstand som beskrevet i Normal for utomhusanlegg i
Grimstad kommune.
§ 9.2 Lysløype
Lysløyper skal følge krav til standard, størrelse og avstand som beskrevet i Normal for utomhusanlegg i
Grimstad kommune.
Retningslinje:
Sideareal skal i nødvendig grad tilrettelegges for opphold og rasting. Benker, bord og avfallsbeholdere skal
plasseres langs veien som del av anlegget, og skal tilstrebe prinsippet om universell utforming.
§ 9.3 Kyststi
a) Merking og skilting skal skje etter avtale med grunneier eller reguleringsplan. Merking av stien skal være lik
for hele strekningen gjennom kommunen.
b)Forslag til framtidig kyststi en prinsippløsning. Det åpnes for muligheten til mindre endringer i traseen så
lenge sammenhengen og vesentlige opplevelseskvaliteter videreføres.
Retningslinje:
Kyststien kan ha varierende standard og tilretteleggingsgrad.
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3.6 Strategier for gjennomføring og videre oppfølgning
Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv fordeler ikke ressurser til tiltak. Gjennomføring, og i noen
tilfeller videre planlegging må følges opp i bl.a. kommunalt handlingsprogram, detaljregulering eller andre
planer, avtaler og samarbeid med grunneiere og organisasjoner.

Konsekvenser for reguleringsplaner og utbyggingsavtaler
En kommunedelplan er på intensjonsnivå. For at planen skal få den virkningen som er ønsket er det avgjørende
at intensjonene følges opp i kommende reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og byggesaker. Hensynssonene er
her i en særstilling fordi det er soner som ligger over andre arealformål, og fordi det kun er knyttet
retningslinjer til dvs. de er ikke juridisk bindende, slik som grønnstruktur som arealformål eller områder vernet
etter naturvernloven. Hensikten med hensynssonene blir da å vise hvilke viktige hensyn som må iakttas innefor
sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for. Fremtidig reguleringsplan skal sikre at de aktuelle
hensynene blir ivaretatt i området og avveie eventuelle tiltak i forhold til disse. For kommunen påhviler det
ansvar for å videreføre intensjonene i planen både som reguleringsmyndighet og som regulant på egne
områder.

Merking og eventuell tilrettelegging av kyststi og andre stier; turveier og snarveier
I henhold til friluftsloven § 35 har kommunen mulighet til å gjøre tiltak som å merke opp ruter og turstier i
utmark, bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier i
utmark uten avtale med grunneier. Det anbefales allikevel at det som utgangspunkt arbeides med å få til
frivillige avtaler for merking og/ eller tilrettelegging av stier på områder som ikke er offentlig eid eller eid av
Selskapet for Grimstad bys vel. Kommunen har fra tidligere inngått flere slike avtaler, for eksempel på
Dømmesmoen. Politisk kan det vurderes å bruke ”sterkere midler” på ønskede stistrekninger hvor man mener
at allmennhetens tilgang er særlig viktig og hvor det ikke lykkes å inngå en avtale med grunneier.
Videre oppfølging av forslaget til kyststi og andre stier, snarveier og turveier gjennom avtaleinngåelse og
planlegging av praktisk gjennomføring er en omfattende oppgave. Bare for kyststistrekningen er det registrert
over fem hundre private grunneiere. Det bør derfor være aktuelt å opprette et eget prosjekt for dette.
For gjennomføring av merking og tilrettelegging kan det uttover avsatte kommunale midler søkes spillemidler
gjennom Plan for idrett og fysisk aktivitet. Det kan også søkes midler fra fylkekommunen til merking og skilting
av kyststi. Samarbeid med frivillige organisasjoner og privat næringsliv kan være aktuelt

Oppfølging i andre planer - prioriterte tiltak
I planprosessen har kommunen mottatt mange innspill som handler om mangel på trygge forbindelser for
gående og syklende i og mellom boligområdene, skoler, barnehager og friluftsområder/ turmål. For å gi
befolkningen mulighet til aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet uten bruk av bil, er et sammenhengende nett av
gang- sykkelstier, turveier, stier og friluftsområder helt nødvendig. I planen er noen av de viktigste, utrygge
forbindelsene nevnt.
Et annet viktig element i den urbane grønnstrukturen er offentlige torg, plasser og andre sosiale byrom. Disse
kan være vel så viktige som parker for lek, aktiviteter og opphold. Grimstad sentrum har mange små torv og
plasser med et uutnyttet potensial. En opprustning av disse bør gjøres med tanke om å skape gode
møteplasser, både for planlagte og tilfeldige møter. Det bør særlig legges til rette for barn, unge, eldre og
tilpasses kulturelt mangfold.

Oppfølging i kommende grønnstrukturplan
Dette er første Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv for Grimstad kommune. Planen favner bredt,
men det vil allikevel være temaer som ikke har kommet med eller ikke har blitt ordentlig belyst i denne
omgangen. Eksempler på det kan vær kulturminner, kulturlandskap, grønnstrukturfond, rideløyper og
hundepark. Ved neste rullering av planen kan dette være aktuelle tema å ta opp. Videre vil det kunne være
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behov for en ny gjennomgang av bestemmelser, retningslinjer og avgrensning av områder etter at planen har
blitt ”prøvet på virkeligheten”.
Fremtidig utbygging av for eksempel nye boligområder vil kunne få konsekvenser for verdien av
omkringliggende utmarksarealer som områder for rekerasjon og friluftsliv. Det betyr at de vurderinger og
anbefalinger som er gitt i planen må være gjenstand for en løpende vurdering.

Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder
Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder fra august 2013 legger
rammer og angir tiltak for arbeidet innenfor dette feltet fram mot 2020. Handlingsplanens mål er at statlig
sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder og ferdselsårer skal videreutvikles som virkemiddel for å
opprettholde og øke friluftslivsaktiviteten i alle grupper av befolkningen.
Statlig sikring av friluftslivsområder skjer enten ved erverv eller ved inngåelse av avtaler om varig bruksrett
med grunneier, etter forutgående søknad fra kommunen eller friluftsråd. Staten kan dekke inntil 100 % av
kjøpskostnaden for områder av nasjonal og regional verdi, og inntil 50 % av kostnaden for områder av lokal
verdi.
Ordningen er målrettet mot svært populære områder der allmennhetens bruk av området overstiger det
grunneier i henhold til allemannsretten må forventes å akseptere. Statlig sikring har i hovedsak vært innrettet
mot å ivareta relativt små og særlig viktige områder (mellom ca 10 og 100 dekar). Ordningen har i første rekke
bidratt til å sikre populære bade- og oppholdsområder langs kysten, og nærmere 90 prosent av de sikrede
områdene ligger i 100-metersbeltet langs kysten. De statlig sikrede friluftslivsområdene i innlandet ligger i
hovedsak ved vassdrag.
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Medvirkning
Gjennomførte medvirkningsprosesser
I arbeidsprosessen med kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv ble det valgt å gjennomføre en bred
medvirkning tidlig i planprosessen, før et planforslag ble ferdig utarbeidet. Hensikten med dette var få fram
viktig lokalkunnskap, meninger og ideer tidlig i prosessen, og å få barn og unge i tale for å oppnå et bedre
planforslag.

Innspill i de offentlige høringsrundene
Kommunen avholt tre høringsrunder, i forbindelse med høring av planprogram, etter avholdte folkemøter og
etter 1. politiske behandling av planforslag. Sammenlagt mottok kommunen ca 250 skriftelige uttalelser fra
offentlige, private og organisasjoner. Innholdet i uttalelsene varierte fra forslag til tiltak eller vern av for
eksempel lokale stier og områder. Kommunen har også mottatt mange spørsmål vedrørende konsekvenser av
planen bla. for private grunneiere og lokalt landbruk. Alle høringsuttalelser har blitt vurdert og har i stor grad
påvirket planforslaget.
Kartlink med alle innspill

Folkemøter
I februar 2014 ble det avholdt seks lokale folkemøter med tema Kommunedelplan for grønnstruktur og
friluftsliv. Hensikten med møtene var å få frem lokal kunnskap om viktige tur- og rekreasjonsområder, mangler
og gode ideer til forbedringer. Folkemøtene ble ledet av ordfører, representanter fra kommuneplanutvalget og
kommuneadministrasjonen. Oppmøtet i de ulike delene av kommunen varierte mellom ca. 30 til 90 personer.
Totalt møtte i overkant av 300 personer i tillegg til politikere og kommuneadministrasjon.

Medvirkning med kommunale råd og utvalg
Medvirkning med Ungdomsrådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barn og Unges
kommunestyre var involvert i en workshop med fokus på hvilke eksisterende kvaliteter og områder som har
betydning for friluftsliv, idrett, lek og som møtesteder for barn og unge i deres lokalområde dag, og eventuelle
mangler og ønsker til forbedringer.

Undersøkelse av skoler og barnehagers bruk av nærturområder
I planprosessen har det blitt gjennomført en undersøkelse av skoler og barnehagers behov og bruk av
nærturområder. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en kartlegging fra 2001. 8 skoler og 19 barnehager har i
denne omgangen kommet med innspill. I undersøkelsen ga en stor del av skolene og barnehagene
tilbakemeldinger om at utrygge forbindelser og farlige krysningspunkter mellom institusjonen og turområdene
er et stort problem.
Kartlink turmål skoler og barnehager

Dialog med grunneierorganisasjonene
Grimstad Bondelag, Grimstad skogeierlag og Aust- Agder Bonde- og småbrukarlag har vært invitert til
dialogmøter.
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