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FORSLAG TIL VERNEPLAN FOR SLEVDALSVANNET, FARSUND KOMMUNE HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 12.5.2004 angående høring av forslag til opprettelse av Slevdalsvannet
naturreservat i Farsund kommune.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget
for å drive friluftsliv.
FRIFO støtter forslaget om opprettelse av Slevdalsvannet naturreservat i Farsund kommune. Vi
mener dette vil være den beste måten å sikre de store verneinteressene som finnes i dette området.
Verneplanen
Vern av Slevdalsvannet som naturreservat ble foreslått av et utvalg allerede i 1979. Forslaget
stoppet imidlertid opp pga uklarheter rundt bruken av flystasjonen på Lista. Dette er nå avklart og
ønsket om vern av området kom opp i statsbudsjettet for 2004.
Forsalget til vern omfatter ca 500 dekar. Formålet med vernet er å sikre Slevdalsvannet som er
verneverdig i Europeisk sammenheng. Områdets verdi er først og fremst knyttet til betydningen
som rasteområde for fugl under trekk. Det er registrert hele 230 fuglearter i området, hvor mange av
dem er truede eller sjeldne arter.
Behov for vern
Den generelle samfunnsutvikling fører til et stadig sterkere press på naturen. Mulighetene for å
drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive naturområder reduseres i størrelse og kvalitet,
og gjenværende områder gjøres vanskeligere tilgjengelig. Blant annet har inngrepsfrie naturområder
i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike typer utbygginger
og inngrep. Dessverre fortsetter denne utviklingen, og FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at
vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder, blant
annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det
helseforebyggende arbeidet i Norge.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, KFUK-KFUM-speiderne,
Norges Folkesportforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening

Et rikt fugleliv er en viktig opplevelseskvalitet for friluftslivet. FRIFO støtter derfor forslaget om
opprettelse av Slevdalsvannet naturreservat.
Friluftsliv og retten til fri ferdsel
Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven er et grunnleggende fundament for
utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. FRIFO er derfor i prinsippet i mot enhver
regulering som kan rokke ved denne retten. Vi kan imidlertid se at det i noen spesielle tilfeller kan
være behov for å regulere ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter. Det er imidlertid
svært viktig at reguleringen ikke legger unødvendige og ikke begrunnede restriksjoner på det enkle
og naturvennlige friluftslivet. Bant annet er det viktig at vernebestemmelsene ikke fører til
unødvendige restriksjoner eller hindringer på mindre arrangementer i undervisningssammenheng.
At medlemmer i frivillige lag og foreninger, skoleelever og studenter blir tatt med på tur i
verneområdene og på den måten får et positivt forhold til disse områdene vil være et viktig bidrag
til å sikre en framtidsretta forvaltning av disse områdene spesielt, men også for naturen generelt.
FRIFO har imidlertid ingen innvendinger til forslaget til vernforskrift for dette området.
Avrenningsforhold
Det er ettersendt en utredning fra Sweco Grøner AS angående avløpssituasjonen ved en ny kanal
(etablert i 2003) i nordenden av Slevdalsvannet.
FRIFO har ingen forutsetninger for å vurdere hvilke løsninger som er best for å unngå uheldig
avrenning fra området, men vi forutsetter at det finnes en løsning som sikrer de store verneverdiene
i området.
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