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Vi har mottatt forespørsel om innspill til faktabeskrivelse og synspunkter, i forbindelse
med at spørsmål om betaling for bruk av areal i kystsonen er kommet opp. Fylkesmannen
i Telemark svarer med dette samlet.

I forhold til spørsmålene som er satt opp, er vår tilbakemelding i hovedsak knyttet til
forholdet til skjærgårdsparken/naturvem:

1. Fylkesmannen har en rolle i forvaltning av offentlige friluftsområder/
skjærgårdsparkområder som er ervervet med statlige midler. Fylkesmannen
opptrer på vegne av allmennheten og staten som grunneier av områdene i mange
spørsmål som gjelder bruk, opparbeiding. naboforhold. drift og tilsyn m.m.
Tilsvarende er fylkesmannen forvaltningsmyndighet for områder som er freda
med hjemmel i naturvernloven/nasjonale verneplaner.

2. Ja, denne bruken er knytt til eiendomsretten eller til avtaler/servitutter om bruk til
allmenne frilufislivsformål eller til vedtak etter naturvernloven..

3. Denne bruken av kystsona sikrer allmennheten atkomst og tilgang til
friluftsområder ved sjøen. Gjennom bestemmelser/ forskrift til friluftsloven kan
allemannsretten utvides eller innskrenkes på disse arealene.

4. Ja, den sikrer bevaring av strandområder og tilgang for allmenn bruk til
frilufislivsformål i områder hvor hver "kvadratmeter" er utsatt for press fra
utbyggingsinteresser.

5. Ja, det hender ganske ofte at det dukker opp spørsmål om omdisponering av areal
helt eller delvis, fordi de offentlige områder også egner seg for lokalisering av
kystverkets installasjoner, el. innretninger, televerket, mobilantenner, sjøkabler og
private anlegg fra naboer som vann- og kloakkledninger etc.

6. Ja, utbyggingsinteresser finnes nesten overalt i vår del av kystsona. Det er liten
vilje til å bevare gjenværende ubebygde strandstrekninger i utmark. Det er liten
vilje til å si nei til nye tiltak og å styre etter planer som tjener formålet bevaring
av natur og allmennhetens bruk av kystsona.

11. Det er viktig at staten bidrar til å styrke arbeidet med erverv og kjøp av nye
områder til frilufislivsformål i kystsona, samt vern etter naturvernloven.
Erfaringsvis er de virkemidlene de eneste som varig og på lang sikt kan hindre
nedbygging.
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Vi ser at det med "kystsone" i utgangspunktet også inkluderes landområder ved kysten -
slik vi forstår brevet. Bare ut fra dette ville vi umiddelbart finne det riktig at både LMD
og næringsorganisasjonene i landbruket hadde stått på adresselista til dette brevet. Med
næringsorganisasjonene tenker vi på Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag,
Norges skogeierforbund og Norskog.
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Med hilsen

land Kristin B. Vindvad
avdelingsdirektør rådgiver

Kopi internt til: Miljøvernavd. v/Synnøve Mæland og Gerd-Louise Wessel
Landbruksavd. v/Øystein Vatnar
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