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Til Arendal kommune  
 

Aust-Agder Turistforening ber Arendal kommune om å sluttføre arbeidet med markagrenser i 

arealdel av kommuneplanen på en god måte. 

I 2017 ba årsmøtet i Aust- Agder Turistforeningen om at bystyrets vedtak i 2016 om å opprette 

markagrenser ble videreført; at markagrenser ble et tema i rullering av kommuneplanens arealdel. 

Gjennom 2018 har Aust- Agder turistforening fulgt det gode arbeidet som politikerne og 

planleggerne i kommunen har gjort for å lage markagrenser i Bymarka, Åsbieskogen og på Hisøy. 

Kommunen har under hele prosessen lagt til rette for medvirkning i prosessen. Aust-Agder 

Turistforeningen har deltatt på de åpne møtene om markagrenser fordi vi mener at det er viktig å ta 

vare på nærfriluftsområdene. 

Årsmøtet ber om at markagrensa blir en tydelig rød strek på kartet som viser hvilke naturområder 

som det er særlig viktig å ta vare på. Med en slik rød strek vil kommuneplankartet bli lettere lesbart 

og gi flere mulighet til å delta i diskusjonen om kommunens arealforvaltning.  

Nå i innspurten, før kommuneplanen blir vedtatt, er det tre ting som årsmøtet vil peke på. 

1. I Bymarka må markagrensa ligge tett inntil ny E18 og tilførselsvegen mellom Krøgenes og 

Longum. Bystyret må ikke tillate næringstomter langs de nye vegene. De som ønsker å etablere 

næring i denne delen av byen må henvises til det nye store næringsområdet ved Heftingdalen. 

2. Bystyret må på Hisøya velge alternativet med størst og sammenhengende markaområde. 

3. Bystyret må i Åsbieskogen følge kommuneplanutvalgets vedtak om å ta Biejordene og Strømsbo 

gård boligområdene ut av kommuneplanen. Boligene ville blitt liggende i et område som 

kommunen, fylkeskommunen og Friluftsrådet sør har klassifisert som et særlig viktig 

friluftsområde.  

Dette vil kompensere for at markaområdet i Åsbieskogen i løpet av prosessen er blitt nesten 

halvert og er svært lite i forhold til markaområdene på Hisøya og i Bymarka. 

 

Markaområdene må ikke bli så små at det fører til konflikter mellom de ulike brukergruppene. 

Markaområdene må omfatte mye brukte friluftsområder. Årsmøtet ber bystyret, 

kommuneplanutvalget og planleggerne ta med seg dette i innspurten. 

 

 
 Kontakt for forslaget er Jørgen Ubisch 958 85 634 bevoeya@gmail.com 


