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Innledning 
Langsiktighet i forvaltningen av arealressurser er et grunnleggende prinsipp i planleggingen, 

ikke minst der utvikling og vekstkraft er stor og arealressursene har begrenset omfang. 

Langsiktighet betinger også at det må husholderes med tilgjengelige arealer når utbygging 

avveies mot annen arealbruk.   

I Sandnes har veksttakten over lengre tid vært blant de høyeste i landet, og i framtiden vil 

Sandnes bli vertskommune for en økende del av den regionale befolkningsveksten. Samtidig har 

kommunen svært attraktive og varierte områder for friluftsliv, herunder kyststrekningen, som 

brukes både av egne og nabokommunenes innbyggere i Jær-regionen.  

Sandnes er fremdeles den største hyttekommunen i fylket, og flertallet av de rundt 2500 hyttene 

er sjøorienterte. Bortsett fra de indre områdene i Gandsfjorden, er det fritidsbebyggelse som er 

det dominerende byggeformålet mot kysten, og interessen for nye hytter er stor. 

Sandnes har som hovedmålsetting for arealforvaltningen at kommunen skal være ansvarlig for 

biologisk mangfold, jordvern, estetikk og landskapsbilde.  Mål for strandsonen er integrert i 

ulike tematiske forvaltningsmål med tilhørende strategier, som for eksempel sikring av 

prioriterte friluftsområder ved sjøen, eller tilpassing av fritidsbebyggelse til allmenne interesser. 

Strandsonen er imidlertid ikke blitt behandlet som et eget helhetlig tema, og det er ikke utformet 

spesifikke strategier der strandsonens verdier er utgangspunktet. En har heller ikke hatt den 

oversikten over tilstand, verdier og interesser som er ønskelig for en langsiktig og bærekraftig 

forvaltning. Kartleggingen som nå er gjennomført, gjelder allmenne verdier, og vil være et bidrag 

til en mer helhetlig framstilling av strandsonens naturgitte kvaliteter.  
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De mangfoldige og sterke brukerinteressene i strandsonen er opphav til mange konflikter, ikke 

minst der utbyggingsønsker settes opp mot bevaring av naturgrunnlaget. Som følge av disse 

problemstillingene bestemte kommunestyret ved vedtak av kommuneplanen i 2007 at ”det 

gjennomføres verdikartlegging av aktuelle deler av strandsonen som grunnlag for vurdering av 

ulike formål som kan innpasses”.  En annen konkret politisk føring er fylkestingets vedtak av 

fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland (vedtatt i 2002). Retningslinjene om arealbruk i planen 

setter som forutsetning for omdisponering til utbyggingsformål at dette skal bygge på en 

kartlegging av strandsonens allmenne verdier. 

Kartleggingsarbeidet som presenteres i denne rapporten, må vurderes som et 1. generasjons-

produkt, med behov for supplering av kunnskap om områdeverdier, og ikke minst økende 

detaljering av områdenes faktiske tilstand. Dette er særlig viktig i delvis bebygde områder, der 

lokalkunnskap er vesentlig for å fange opp kvaliteter som er av stor identifiserbar verdi, eller 

som oppleves som viktige i rekreasjonssammenheng i nærmiljøet.   

Arbeidet har hatt stramme tidsmessige rammer, og det har derfor vært nødvendig å primært 

bygge på eksisterende registreringer og allerede kartfesta tematiske data. Dette er brukt som 

utgangspunkt for å gjennomføre dataanalyser for å framskaffe ny relevant informasjon.  

I tillegg er det gjennomført en 2-dagers befaring av hele kyststrekningen med båt, som et nødvendig 

supplement til databearbeiding og sammenstilling av tidligere registreringer. Basert på 

kombinasjonen av befaringer og eksisterende stedfesta informasjon, er bygningspåvirkning og 

tilgjengelighet framstilt som to nye tema.  Områder som kan ha særskilte naturkvaliteter og som bør 

vurderes nærmere, er notert, men er foreløpig ikke lagt inn som eget tema. 

Som navnet sier er rapporten et kartleggingsarbeid, og det er forutsatt at den skal inngå i 

kommunens arbeid med revisjon av kommuneplanen. Kartleggingen er ikke et selvstendig 

planarbeid, men vil være en del av grunnlaget for vurderinger og beslutninger om framtidig 

arealbruk i strandsonen. Dette gjelder bl.a. i forhold til utbyggingsinteresser av fritidsbebyggelse 

og småbåthavner, men det er også mange andre arealbruksinteresser og hensyn som skal 

avveies i planprosessen. 

Det må understrekes at det ikke har vært anledning til å gjøre detaljerte vurderinger i den grad som 

er ønskelig for alle tema. Eksempelvis vil tilgjengelighetsanalysen ikke alltid gjenspeile realitetene for 

hvor det er mulig å oppholde seg, og ferdselsmulighetene er ikke vurdert. Det har heller ikke vært 

mulig å fange opp alle enkeltelementer som vil oppleves som verdifulle i en lokal sammenheng, og 

som vil være særlig viktige i mer eller mindre bygningsprega områder. 

Kartleggingen tar primært utgangspunkt i eksisterende tilstand, ikke i vedtatt arealbruk.  Dermed 

gjenspeiles eksempelvis ikke kommuneplanens kyststi, som dels vises gjennom områder med 

betydelig byggepreg, og begrenset tilgjengelighet pr i dag.  Tilsvarende tar heller ikke registreringen 

direkte hensyn til at allmenne kvaliteter kan bli redusert som følge av allerede vedtatte, men 

foreløpig ikke regulerte byggeområder. Kartleggingen er dermed et grunnlagsarbeid som viser viktige 

hovedtrekk i strandsonens verdier og tilgjengelighet, men hvor et av arbeidsmålene også har vært å 

identifisere behov for supplerende og utdypende registreringer. 

Lovmessig grunnlag 
Strandsonens karakter og utforming har stor variasjon langs norskekysten, og både 

naturgrunnlag, klimatiske forhold og kulturpåvirkning er høyst ulik. Det har alltid vært 
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grunnleggende viktige interesser knyttet til kysten, både for livberging og for 

samfunnsutvikling gjennom næringsvirksomhet og handel. Følgelig har det også vært behov 

for lovmessig regulering av mange ulike interesser opp gjennom tidene.  

I nyere tid økte behovet for en sterkere beskyttelse av allmenne interesser, og strandsonen er 

det eneste eksempelet på at en ”naturtype” er gitt et generelt vern direkte gjennom lovverket. 

Naturvernlov/naturmangfoldlov er mer områdespesifikke, og/eller forskriftsbaserte.  

I 1965 vedtok Stortinget en midlertidig strandlov, med generelt byggeforbud i 100 m-beltet 

langs sjøen. Formålet var å beskytte naturverdiene og å sikre mulighetene for allmenn ferdsel. 

Fritidsbebyggelse var erkjent som den viktigste trusselen mot disse verdiene, og i 

formålsparagrafen ble det sagt at utbygging for rekreasjon og turisme skulle skje ut fra 

samfunnsmessige helhetsvurderinger til beste for brukerne og grunneierne. 

Dispensasjonsmyndighet ble lagt til kommunene.  

I 1971 ble denne midlertidige loven avløst av en permanent strandplanlov, som videreførte 

byggeforbudet i 100 m-beltet. Samtidig ble det innført et generelt plankrav for området ”så 

langt inn som sjøen og strandlinjen har betydning for lokalisering av fritidshus og 

turistanlegg”. Loven ga videre regler om ”strandplanlegging” der grunneiere skulle gå 

sammen i ”strandplanlag” for å planlegge arealbruken i strandområdene for større områder 

under ett. Dispensasjonsmyndigheten ble flyttet fra kommunen til fylkesmannen på grunn av 

omfattende dispensasjonspraksis. 

Strandplanloven ble endret i 1976, og 

dispensasjonsmyndigheten ble igjen lagt til 

kommunene, ved bygningsrådet. I 1984 ble 

reglene om strandplanlegging tatt ut av 

loven, da det hadde vist seg å ikke være 

funksjonelt i praksis. Samtidig ble 

byggeforbudet i 100 m-beltet utvidet til også 

å omfatte fradeling av ubebygd tomt/parsell.  

I denne perioden hadde 

fylkesfriluftsnemndene en særskilt rolle etter 

friluftsloven i forhold til dispensasjonsvedtak 

fra byggeforbudet. Alle vedtak skulle 

forelegges fylkesfriluftsnemnda som dermed 

fikk en spesiell rolle i forhold til å bruke 

klageretten på vedtak i strid med lovens 

intensjoner.  

Ved innføring av den nye plan- og 

bygningsloven i 1985, ble strandplanloven 

opphevet. Bygge- og deleforbudet i 100 m-

beltet ble imidlertid videreført i plan- og 

bygningsloven under kapittelet om 

planlegging på riksnivå.  

BYGGEFORBUD, SITUASJONEN I NORDEN 

 

Danmark og Sverige har ei eldre og til dels 

strengare (og strengare handheva) lovgjeving 

i strandsona enn Norge. Status i nabolanda er: 

Danmark: Byggeforbod innført i 1934,  

100 m sone, utvida til 300 m i 1994.  

3 km planleggingssone langs kysten. 

Allmenta har lovfesta tilgang til strandsona. 

Strengt regelverk, sjeldan løyve til ny 

bygging. 

Sverige: Byggeforbodsone på 100 m innført i 

1950, utvida i 1975 til 300 m. Staten legg 

sterke føringar for arealbruken i skjergarden. 

Finland: Byggeforbod innført i 1970 for 100-

200 m sone. Relativt vanleg med 

dispensasjon. 

Island: Byggeforbod innført i 1998, 50 m 

sone. Ikkje vanleg med hytte ved kysten. 

Liten konflikt med hyttebygging, større 

konflikt med vegbygging. 

 

*Kjelde: Friluftsliv ved Nordens 

kyster, Nordisk råd 2001. 

 
* Fra hjemmesidene til Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane 
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Den seneste endringen i lovverket kom med revisjon av plan- og bygningsloven i 2009, da 

hensynet til strandsonen ble skjerpet på flere punkt. Dispensasjonsadgangen er innskjerpet, 

bl.a. ved å fjerne de tidligere generelle unntaksreglene fra bygge- og deleforbudet. Videre blir 

100 m byggegrense automatisk gjeldende i byggeområder dersom ikke kommuneplan eller 

reguleringsplan fastsetter andre grenser. Det gis også adgang til å innføre statlige 

planleggingsretningslinjer. Sistnevnte tilsvarer tidligere ”Rikspolitiske retningslinjer”, noe 

som har vært i bruk for kyststrekningen fra svenskegrensen i Østfold til og med Telemark.   

Samtidig med at ny plan- og bygningslov trådde i kraft, ble det sendt ut høringsforslag om 

”Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen”, som omfatter hele 

norskekysten.  For pressområdene, slik som Sandnes, innebærer også dette enn strengere 

beskyttelse av natur og landskap enn tidligere. Retningslinjene er foreløpig ikke vedtatt.   

Som en oppfølging av den lovmessige beskyttelsen av strandsonen er det jevnlig gitt signaler 

fra regjeringer og Storting om arealforvaltningen i strandsonen. Under er det sitert fra to av de  

siste stortingsmeldingene som omhandler temaet direkte. 

 

 

Framgangsmåte i arbeidet 
 

Strandsonen i Sandnes er svært forskjelling fra strandsonen i nabokommunen Sola, eller for 

eksempel Sokndal lenger sør i fylket. Sokndals karrige og vegetasjonsfattige havkyst er dramatisk 

forskjellig fra sandstrendene på Sola, som igjen er helt annerledes enn Sandes sin kyststrekning. 

Landskapet varierer, men opplevelsen av kysten som særskilt verdifull gjør seg like fullt gjeldende.  

St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Regjeringens mål om å bevare friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens adgang til 
strandsonen kan bare oppnås dersom kommunene i pressområdene fører streng plan- og 

dispensasjonspraksis, og i tillegg tar opp eldre planer som tillater uheldig utbygging i strandsonen til 
kritisk revisjon. 

St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

 

Boks 5.7 Nasjonale hensyn som skal ivaretas i kommunenes planlegging av fritidsbebyggelse: 

 1. Det skal trekkes klare grenser for områder med nasjonale interesser der hyttebygging 

bør unngås. Utbygging bør unngås i følgende områder: 

 Store sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep, i stor grad 

fjellområder/snaufjell. 

 Strandsonen, 100 metersbeltet langs sjøen. 

 …….. 
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I arbeidet er det lagt vekt på å få fram de overordna hovedtrekkene i Sandnes sine kystområder, 

samtidig som en får med særtrekk og spesielle kvaliteter.  

Presentasjon og formidling av resultatene er forutsatt å skje både i en papirutgave og digitalt, og mye 

av arbeidet har vært knyttet til det sistnevnte.   

Arbeidet er gjennomført etter følgende hovedpunkt: 

 Datateknisk tilrettelegging for framstilling og tilgjengeliggjøring av verdikartleggingen 

 Generell beskrivelse av lovgrunnlag, hovedkategoriene av allmenne verdier, og 

hovedtrekk i strandsonens natur- og kulturbestemte utforming i kommunen 

 Sammenstilling av kjent informasjon og supplerende vurderinger basert på befaring med 

oppfølgende kart/bildevurderinger 

 Analysedel av bygningspåvirkning, terrenghelling og tilgjengelighet.  

 Sammenstilling av analysedel og eksisterende registreringer, med strekningsvis omtale av 

hovedtrekk. 

 Vurdering og klassifisering av strandsonen  

 

Når det gjelder målsettingen om å konkretisere/definere strandsonens avgrensning, slik det er lagt 

opp til i forslaget til nasjonale planretningslinjer, har dette vist seg å være for ambisiøst i forhold til 

tilgjengelig tid og ressurser. Dette bør følges opp i videreføring og revisjon av kartleggingsarbeidet. 

Produktform og tilgjengeliggjøring 

 

Rapporten er utarbeidet i vanlig papirformat, og blir digitalt tilgjengelig på kommunens hjemmesider, 

under ”Fakta/Planer og årsrapporter/Verdikartlegging av strandsonen”. På sikt er det mulig å gjøre 

verdivurderingen og bakenforliggende materiale tilgjengelig gjennom kommunens innsynsløsning. 

Dette vil i så fall gi muligheter for selvvalg av ønsket område/målestokk, og variasjonsmuligheter i 

framstilling av ulike tema, enkeltvis eller i valgte kombinasjoner, ulike bakgrunnskart og ortofoto mv. 

Dette krever imidlertid programvareløsninger som kommunen ikke har i dag. 

 

Kysten er inndelt i 8 delstrekninger, med fire ulike kart for hver strekning. Antall strekninger er et 

kompromiss mellom ønsket detaljeringsnivå/lesbarhet, og den kapasitetsmessige nødvendigheten av 

å ha håndterbart omfang på strekningene, dvs. tilpasset de reelle mulighetene for detaljvurderinger 

innefor prosjektrammene.  

 

I kartene er 100 m-grensen er lagt inn langs hele kystlinja, og vises både i byggeområder og LNF-

områder.  

 

Av plasshensyn, og for å fokusere mest mulig på strandsona med nærtliggende bakland, er 

kartutsnittene ikke nødvendigvis presentert som  nordorienterte, men med nordpil i stedet.  For å 

framheve de”sjøorienterte” områdene er arealer med større avstand enn 500 m fra sjøen tonet ned i 

kartbildene.  

 

Bygningspåvirket del av strandsonen er framskaffet gjennom dataanalyse, og lagt inn som et eget 

tema, der det er mulig å skille ut fritidsbebyggelse (hytter og naust) fra andre bygg. Brygge- og 

kaianlegg er vist som ”kysttekniske installasjoner”, men viser kun det som er registrert i kommunens 
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bygningsdatabase. Dette er informasjon som først og fremst er nyttig i digitale kart, men ”forsvinner”  

i målestokken for kartene brukt i rapporten. Det er ellers store mangler i hva som er registrert av 

slike anlegg, dels som følge av historiske rutiner, og dels som følge av at det er mange ikke omsøkte 

tiltak. 

 

Et viktig nytt tema er tilgjengelighetsanalysen. Denne er utarbeidet med grunnlag i ny programvare, 

og det visuelle resultatet vises i kartbilde for hver delstrekning. Kartenes målestokk gjør imidlertid at 

hellingsanalysen kan framstå som grovmasket, med for mye areal over 10 grader. Dette henger bl.a. 

sammen med at det er brukt koter med 5 m ekvidistanse som beregningsgrunnlag. Datamengden har 

gjort det umulig å kjøre beregninger av areal som er topografisk egnet/uegnet for opphold i 

strandsonen. I stedet er alternative tall hentet fra SSB. Her vil det være en forskjell fra kommunens 

datamateriale, da SSB har holdt tettstedsareal  utenfor i sine beregninger de siste årene.  

 

For internt bruk, som del av kommunens saksbehandlingsverktøy (GIS-LINE), er det etablert et eget 

”Strandsonetema ”. Tidligere registreringer av ulike miljødata er transformert og tilrettelagt for bruk 

i GIS-LINE, og lagt inn som tematiske kartlag. Tilsvarende er resultatet av bygnings- og 

tilgjengelighetsanalysen lagt inn som egne kartlag under strandsonetemaet. Dette er brukt som 

grunnlag for kartproduksjon gjengitt i papirrapporten, og vil kunne videreutvikles, både i 

detaljeringsgrad og ved nærmere vurderinger av ferdselsforhold.    

 

Feltarbeid og detaljeringsgrad 

 

Det er foretatt befaring med båt over to dager, der hele strandsonen er besiktiget med unntak av 

enkelte mindre øyer. Strandsonen ble samtidig fotografert, og har sammen med kart, ortofoto og 

skråfoto, vært redskap for supplerende vurderinger og strekningsvise beskrivelser av overordna art.  

 

Dette har gitt et verdifullt supplerende grunnlag til eksisterende registreringer, dataanalyser, og 

helhetsbildet av strandsonen. Detaljeringsgraden i vurderingene, eksempelvis i forhold til 

ferdselsmuligheter og lokalt viktige enkeltelementer er imidlertid begrenset, slik det i 

utgangspunktet har vært antatt.  

 

En eventuell nærmere tilgjengelighetsvurdering, både for opphold og ikke minst for for ferdsel, vil 

kreve befaring til fots på land. I tillegg til topografiske forhold, vil det være behov for vurderinger i 

forhold til friluftslovens bestemmelser, potensielle løsninger i forhold til etablert bebyggelse, og 

dessuten tilkomstforhold med parkeringsplasser eller via offentlig transport.   

 

Tilgjengelighet fra sjøsida vil bl.a. være avhengig av type farkost og værforhold. Et umiddelbart 

inntrykk er likevel at det er få gode landingssteder som ikke allerede er beslaglagt, og at mulighetene 

for øvrig er godt gjenspeilet i miljøplanen og arbeidet med sikring av friluftslivsområder som har 

pågått over flere ti-år.  

 

Et moment som bør framheves er at det fra naturens side finns forholdsvis få grunne viker og bukter 

med løsbunn og/eller mudderbunn. De få gjenværende områdene som ikke har betydelige inngrep, 

må anses som en viktig og svært begrenset naturressurs i kommunen. Dette gjelder både med 

hensyn på variasjonen i biologisk mangfold, men også som landskapselement. Det er derfor behov 

for en oppdatert interesseavveining både i forhold til utbyggings-/havneinteresser, og tilrettelegging 
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for friluftsliv. De mest interessante stedene er nevnt i strekningsbeskrivelsene, under ”Andre 

forhold” i den tematiske tabelloversikten.  

  

Allmenne verdier i strandsonen 
Vernet av strandsonen som ble innført i 1965, hadde sin bakgrunn i at utbygging, særlig 

fritidsbygg, hadde fått et omfang som gjorde at allmennhetens tilgang til strand og sjø ble 

truet. Og det er gjerne retten til ferdsel og opphold som oppfattes som det primære forholdet 

lovgivningen skal regulere. Dette er lett å forstå da det er nærliggende å tenke på strandsonen 

ut fra den bruk og nytte den representerer, jf. 

sommer, sol, bading og båtliv.  

Det er imidlertid langt videre hensyn som 

ligger bak strandsonevernet, og gjennom 

utviklingen av en mer helhetlig 

arealpolitikk, er også andre forhold blitt mer 

framtredende de senere årene.  

Dette innebærer at også naturgrunnlaget i 

seg selv er en verdi som er gitt beskyttelse, 

selv om det ikke er særlig egnet for ferdsel 

eller har en spesiell nyttebruk.  

 

Strandsonens naturgrunnlag i Sandnes - artsvariasjon og livsmiljø 

Klima og geologi – naturtyper og artstilpassing 

Vår region har milde vintre og et jevnt fuktig miljø, preget av nærhet til sjøen. Årsnedbøren i 

østre deler er høy, rundt 1500 - 2000 mm ved kysten, og mer enn dette i enkelte områder. Via 

golfstrømmen tilføres varme, og magasinering av energi i vannmassene virker 

temperaturutjevnende når lufttemperaturen synker. Gjennomsnittstemperaturen er over 0 C i 

alle årets måneder.  Sammen med geologien, gir de klimatiske forholdene grunnleggende 

betingelser for økosystemene i kommunen.  

Et interessant trekk er at det fuktige og milde klimaet gir opphav til skog med fuktkrevende 

arter i alle sjikt. De mest nedbørrike områdene blir karakterisert som regnskog (boreonemoral 

regnskog), selv om en forbinder dette begrepet med andre strøk.   

Kystfuruskog er eksempel på en naturtype som har sin hovedutbredelse på sørvestlandet, og 

hvor de fuktigste utformingene kan danne regnskogsmiljø med sjeldne og sårbare arter, særlig 

innen gruppene lav, moser og sopp. I Sandnes er det bare registrert to slike naturtypeområder, 

begge noe i bakkant av selve strandsonen, men fragmenter av naturtypen samt sårbare/sjeldne 

viktige arter er ikke usannsynlig å finne også andre steder.    

De strandnære områdene har et lokalklima som i ennå større grad enn det generelle bildet 

preges av sjøens påvirkning, og er bl.a. av betydning for overlevelsen av arter som er 

følsomme for lave vintertemperaturer. Havflaten reflekterer sollyset, og medfører større 

I forarbeidene til ny plan- og 

bygningslov sies det at 

strandsonen er av nasjonal 

interesse, og at begrunnelsen for 

bygge- og deleforbudet er 

knyttet til allmenn ferdsel og 

friluftsliv, naturvern, biologisk 

mangfold, landskap og 

kulturminner.   
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lysstråling på tilliggende landareal, som igjen er med å bestemme hvilke vekstvilkår 

vegetasjonen har. De kystnære områdene er utsatt for økt saltholdighet i lufta, og særlig i 

områdene nærmest strandlinja ses tydelig hvordan dette påvirker hvilke planter som trives. 

Høy salttoleranse er en konkurransefordel, og er medbestemmende for hvordan 

artssamfunnene er sammensatt. Mange steder går strandbergene ut i sjøen, med lite eller uten 

noe løsmassedekke. Her finnes nisjer for konkurransesvake arter, som under rikere forhold 

taper i konkurransen med annen vegetasjon.  

Vegetasjonen er gjerne en indikasjon på forekomsten av andre artsgrupper, ikke minst for 

insekter og laverestående arter generelt. Noen effekter av nærhet til sjøen er enkelt å 

observere, (Fotoillustrasjon, typiske strandarter) mens det ellers kan være enklere å oppfatte 

forskjeller om en sammenlikner vegetasjonssamfunn nær kystlinja med områder i noe større 

avstand og høyde fra sjøen.   

En del fugl og enkelte pattedyr har tilpasset seg nisjen i overgangssonen mellom land og sjø. 

Her er deres sentrale oppvekst-, matsøks- og leveområder. Sjøen, særlig de grunne arealene, 

er gjerne hovedmatfatet, mens nærliggende landområder er nødvendige for forplantning og 

oppvekst. Dette innebærer at en viss grad av uforstyrrethet er en nødvendig betingelse, i det 

minste periodevis, for at en art skal være sikret gode overlevelsesvilkår. Eksempelvis er 

strandnære, bratte områder med storstamma furu ofte aktuelle hekkeområder for havørn, en 

sjelden art som er under ekspansjon i Rogaland. Tilsvarende er holmer, øyer og strandberg 

med vegetasjon i feltsjiktet, nødvendige som hekkeområder for mange arter kystfugl, 

herunder sårbare og trua arter. Oter er en art som tidligere har vært registrert, men som nå er 

forsvunnet fra kommunen. Men også mer ordinære arter, eksempelvis heigre, har behov for 

områder med begrenset ferdsel / forstyrrelse.  

Inngrepsfrie områder vil dermed være viktige å ta vare på for å opprettholde grunnlaget for 

biologisk mangfold. (Fotoillustrasjon, strandtilknyttet fugl) 

Den geologiske historien er som nevnt også en avgjørende faktor for økosystemene. I 

Sandnes er det et markert geologisk skille i Gandsfjorden, hvor en nord-sørgående 

forkastningssone deler kommunen i to når det gjelder berggrunnsforhold og landskapstrekk. 

Landhevingen har vært ulik øst og vest for forkastningen, dels med motsatt fortegn. Resultatet 

av de geologiske prosessene for flere 100 millioner år siden, er tydelig å se på forskjellene i 

landskapet slik det framstår i dag. I østre del av kommunen er det grunnfjellet som dominerer, 

med hovedsakelig fattige bergarter som granitt og gneis. Det steile fjellmassivet opp av sjøen 

på Dalesida står i tydelig kontrast til landskapet på vestsida, hvor slettelandskapet ut mot 

Nordsjøen er det dominerende.  

I vest er det noe rikere og større variasjon i bergrunnen. Dels som rester av sedimentære og 

omdanna bergarter lagt oppå grunnfjellet gjennom fjellkjedefolding, og dels som rester av det 

såkalte skyvedekket, der gamle bergarter ble skjøvet over grunnfjellet som følge av 

kontinentalplatedrift og fjellkjedefolding. Løsmassedekket, dels finkorna marine avsetninger, 

og dels grovere sand og morenemasser, er også vesentlig større i kommunens vestre del.  Her 

har sedimentære bergarter og ulike bergarter omdannet i fjellkjedefoldingen lagt seg oppå 

grunnfjellet, samtidig som nyere løsmasseavsetninger fra isavsmelting har stører omfang. De 
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karakteristiske leirforekomstene innerst i Gandsfjorden, som byen er bygd opp om, gir spor 

etter øvre havnivå; marin grense, som ligger omkring 25 moh. i Sandnes. 

Det aller meste av kommunens strandsone ligger dermed i grunnfjellsområdet, med mye bratt 

bergkyst og ”fattig” vegetasjon. Mye av kystlinja er mer og mindre nord- og østvendt, og i 

stor grad eksponert for vind og bølger. FOTO: Bergstrand Beskyttede viker er det relativt lite 

av, FOTO: Skjerma vik med løsbunn og markante, større gruntvannsområder med løsbunn, er 

det bare enkelte forekomster av. De bakenforliggende områdene er i stor grad preget av yngre 

naturskog, mye  bar- og blandingsskog, men også partier med varmekrevende edellauvskog i 

nordgrensen av sitt utbredelsesområde.   

Der terrenget er slakere og løsmassedekket større, dominerer jordbrukets kulturlandskap med 

beiter og dyrka mark. Her er de viktigste naturforekomstene knyttet til restarealer og til 

ekstensivt drevne beiteområder, mens deler av dette landskapet er verdifullt som 

kulturlandskap.  

Med dette utgangspunktet er det få områder hvor det er registrert verdifulle naturtyper, dvs. 

spesielt definerte naturtyper i Norge hvor bevaring er spesielt viktig av hensyn til å 

opprettholde variasjonen i det biologiske mangfoldet. Av de 56 ulike hovedgruppene viktige 

naturtyper i Norge, er 4 registrert i kommunens 100 m-belte. De områdene som er registret er 

i kategoriene rik, henholdsvis gammel edellauvskog, slåttemark, og brakkvannspoller. I 

tillegg er det en håndfull kystnære områder i bakkant av 100 m-beltet. Fotoillustrasjon 

bløtbunnsområde, eks Lauvåsvågen? 

Kartleggingen av naturtyper er imidlertid ikke fullgod, og kan være mangelfull bl.a. for 

marine naturtyper og gruntvannsområder med tilhørende strandpartier. Det kan følgelig 

være flere arealer enn de til nå registrerte, som faller inn under kriteriene for viktige 

naturtyper. Grunne løsbunnområder kan også ellers være av spesiell interesse og viktige som 

leveområder, selv om de ikke fyller naturtypedefinisjonen. Dette er normalt rike og biologisk 

høyproduktive områder, og er gjerne oppvekstområder for fiskeyngel. Samtidig er det 

matsøksområder for fugl, viktige bl.a. for rødlista arter inne gruppene vadere, måke- og 

alkefugl, og ender. 

For planter og laverestående arter er det dessuten sparsomt med registreringer og informasjon 

om rødlistearter.  Opplysningene som finnes er i stor grad tilfeldige og ikke systematisk 

innsamlet, og det er sannsynlig at flere forekomster vil bli oppdaget dersom målrettet 

kartlegging blir  gjennomført. (Eksempel salturt i Indre Sluppen, Usken, Trollnype ved 

Bymarka Bilder??)  

 

 

 

 

 

 

NATURGRUNNLAGET - AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 

Det er relativt få skjerma viker og grunne løsbunnområder i 

kommunen, og aktuelle naturtyper her er lite kartlagt. Flertallet er 

inngrepsprega og tilrettelagt for aktivitet, og det er dermed få 

uforstyrra og beskytta gruntvannsområder for fugl igjen. 

Inngrepspress og vesentlig tilrettelegging for ferdsel/friluftsliv kan gå 

ut over grunnlaget for biologisk mangfold. 

De ikke bygningspåvirka strekningene er viktig å bevare, særlig der 

ubebygd område har en viss dybde i baklandet  
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Rekreasjon og friluftsliv 
 

Muligheten for ferdsel, opphold og aktivitet langs og på sjøen, er en verdifull del av friluftslivet 

kommunen kan by på. Med en strandlinje på til sammen 106,9 km1, øyene inkludert, skulle det i 

utgangspunktet ligge godt til rette for et brett spekter av friluftsaktiviteter og rekreasjonsmuligheter.  

Bading, fiske, soling og båtliv er de mest nærliggende aktivitetene å tenke på. De fleste vil 

umiddelbart knytte positive assosiasjoner til begrepene sol, sommer og strandliv, enten det gjelder 

aktive handlinger med nære naturopplevelser, eller bare det å ta inn over seg strandsonens lyder, 

lukt, synsinntrykk og solvarme.  Dette er et privilegium for den kystnære befolkningen, og historisk er 

det rekreasjon og friluftsliv som har vært den sterke drivkraften bak den nåværende lovmessige 

beskyttelsen av strandsonen.  

Gjennom eget kommuneplanarbeid, og innspill og deltakelse i prosesser og vedtak på fylkesplannivå, 

har kommunen gjort prioriteringer av områder som er særlig viktig for friluftsliv. Dette er dels 

gjennom avtaler og sikring med statlige midler,  dels gjennom arealbruksprioriteringer i kommune-

/miljøplan og fylkesdelplaner (nå FINK) der friluftsliv er tema. Dette kommer til uttrykk på ulikt vis, 

dels som ”Marka-område”,  dels  ”Friluftsområde” og dels som båndleggingsområde i 

kommuneplanen. Miljøplanen viser i tillegg badeplasser og båturfartsplasser, turområder og turstier. 

I tillegg har kommunen gitt innspill til nevnte fylkesdelplanarbeid for friluftsliv om andre viktige 

områder, som i dag ikke er vist i kommuneplanen.  

Av 12 badeplasser vist i miljøplanen er det 7 eksisterende og 5 som er prioritert for sikring og 

tilrettelegging. Det er også vist 12 båtutfartsområder, der 4 av disse er etablert. 

Et grunnleggende karaktertrekk i den norske friluftstradisjonen er at det skal være anledning til 

å utøve turgåing og ulike friluftsaktiviteter i naturgitte omgivelser, uten spesielle krav til 

tilrettelegging eller vesentlig teknisk utstyr. Friluftslivets primære behov i strandsonen er 

dermed mulighet for tilkomst, og at arealene kan nyttes for ferdsel og opphold uten at dette 

kommer i konflikt med private interesser og retter, eller sårbare naturinteresser. 

Fotoillustrasjon,  rekreasjon/opplevelse/friluftsliv/naturglede/naturoppdagelse. 

 

Utenom grønne gangforbindelser i sentrums- og tettstedsnære områder, er det i kommuneplanen 

vist framtidig kyststi utover Gandsfjordens østside, rundt Lihalsen og fram til Sjølvik nord for 

Hommersåk. Tilsvarende kyststi er planlagt på Høleneset.  

 

 

                                                           

1
 Kilde: SSB 2009 



 

12 

 

Landskapet  
For landet som helhet er det laget et referansesystem for landskap, hvor alle Norges 

landskapsregioner er beskrevet. Av 45 regioner finns det 8 i Rogaland, og 4 i Sandnes kommune. 

Arealmessig dominerende i Sandnes er ”Heibygdene i Dalane og Jæren” i østre del, og ”Jæren og 

Lista”-regionen som dekker vestre del. Dette omfatter i hovedsak baklandet bak kysten, og 

inndelingen harmonerer med den geologiske historien omtalt over.  

De kystnære områdene danner imidlertid egne landskapsrom, og også her er det to hovedregioner; 

”Fjordlandskapet”, med Høgsfjorden som type-eksempel, og den nordvendte, noe mer varierte  

kyststrekningen som inngår i landskapsregionen ”Ryfylkes kyst- og øylandskap” 

Det er i stor grad grunnfjellet som setter sitt preg på landskapets avslutning mot sjøen. De to 

fjordarmene som avgrenser kommunen i øst og vest, har begge massive og steile fjellsider opp til     

2-300 meters høyde, som ramme rundt sjøen. Særlig Dalesida framstår som inntrykksfylt, med 

isskurte bergvegger, sparsom vegetasjon, og i store trekk uten bebyggelse. Dette er da også et 

landskap som er vurdert å ha svært stor verdi i fylkessammenheng2.  

 

                                                           

 

 

2
  ”Vakre landskap i Rogaland” Fylkeskommunen 1996 

REKREASJON OG FRILUFTSLIV - AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 

Eksisterende fritidsbebyggelse stenger for allmenn ferdsel og opphold i betydelig 

grad. Kyststi (jf. kommuneplanen) med adkomstmuligheter vil være et viktig 

bidrag for friluftsliv i strandsonen. Det vil være en utfordring å finne omforente 

løsninger i forhold til bebyggelse og biologisk mangfold.  Flere kommunalt 

prioriterte friluftsområder har hatt liten framgang i sikringsarbeidet. Friluftsliv 

bør avveies mot biologisk mangfold på nytt, der slike verdier er registrert. Sikre 

allmenne friluftshensyn ved regulering av tidligere avsatte byggeområder, samt 

håndtering av ulovlige byggetiltak er stadig aktuelle tema 
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Gandsfjordens østre relieff 

 

Men også ellers er det et gjenomgående trekk at landet avsluttes med berg rett i sjøen, eller med en 

smal kant mellom sjø og et mer og mindre raskt stigende og kupert baklandskap. Det er sparsomt 

med løsmasser langs strandlinja, men et smalt vegetasjonsfattig strandbelte går de fleste stedene 

raskt over i skogdekke. Yngre naturskog er det dominerende, og særlig i vestre deler er lauvskogen 

 

 

 framtredende.  Blandingsskog og barskog overtar østover, og selv om det stedvis er glissen skog på 

grunn og fattig mark, framstår rammen om kystlinja som skogkledd i et større perspektiv. I  grensen 

med Gjesdal ligger barskogreservatet Foreknuten opp av bratthenget mot fjorden, hvor snaut 300 år 

gammel kystfuruskog danner relieff i landskapet.  

Landskapsutformingen gjenspeiler viktige trekk i naturgrunnlaget, og hvor det er velegnede forhold 

for bosetting. Dette gir i sin tur rammer for hvordan landskapet formes og påvirkes  av menneskelig 

aktivitet, både ved utvikling av tettstedene, og i fjordbygdene hvor jorda kunne kultiveres.  

Utenom den urbane indre delen av Gandsfjorden, er det tettstedene Hommersåk og Høle som er 

tyngdepunktene i boligbebyggelsen mot sjøen. Ut fra disse ligger det spredt bebyggelse, særlig der 

løsmassedekket og hellingsforhold gir vilkår for landbruksdrift. Strekningen Høle-Ims, eller 

Bergsagelområdet er eksempler på hvordan de slakere vikene i kommunens østre del har gitt 

grunnlag for utforming av landbrukets kulturlandskap. Menneskelig aktivitet kombinert med 
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naturgrunnlaget har gitt stedene sitt særpreg. Her er det kulturlandskapsområder med betydelig 

opplevelsesverdi, eksempelvis deler av Selvik og Bergsagel.  

Den tredje kategorien hvor menneskelig aktivitet har satt preg på landskapet, er fritidsbebyggelsen. 

Dette er den dominerende inngrepskategorien i strandsonen, når en vurderer det ut fra 

omfang/lengde av strandsonen som er bygningspåvirket. En betydelig del av denne bebyggelsen er 

av eldre karakter, med moderat bygningsstørrelse og delvis uten tyngre infrastruktur som veger.  Det 

eksisterende utbyggingsmønsteret er gjerne mer spredt enn det som er vanlig i nyere 

hyttefeltutbygginger, men en stor del av fritidsboligene ligger i et  50 m-belte fra sjøen.  

Likevel framstår ennå deler av kommuneplanens eldre byggeområder som naturdominerte, og på 

noe avstand blir bebyggelsens landskapspåvirkning betydelig dempet. Strekningsvis finnes det også 

svært verdifulle strandpartier innenfor byggeområdene, delvis godt tilgjengelige topografisk sett, og 

med begrenset inngrepsgrad. Derimot er svært mye av buktene/vikene preget av fritidsboliger med 

tilhørende brygger og naust.  

I landskapsmessig kontrast til de hyttedominerte områdene, ligger partiene med steil og utilgjengelig 

strandlinje, der hovedinntrykket er et utemmet naturlandskap med få eller ingen bygningsmessige 

inngrep.  Her er Høgsfjorden med sine stupbratte fjellsider det mest karakteristiske, men også andre 

steder, slik som strekningen mellom Breivik og Dreggjavik kan stå som eksempel på et urørt 

naturlandskap. 

 

 

 

Kulturmiljøet 
 

Kulturlandskap er områder som er formet eller påvirket av menneskelig aktivitet, og kan 

omfatte både områder med kulturskog, ekstensivt og intensivt drevet jordbrukslandskap, og 

byggeprega områder opp til det sterkt urbane. Med begrepet kulturmiljøer menes områder 

hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Kulturminner er alle 

spor etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljø.  

LANDSKAP  - AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 

Fjord til fjellperspektivet er viktig, spesielt der inngrepspreget er lite og landskapet har stor 

uttrykkskraft.  

Bebyggelse i strandsonen har stor virkning på landskapet, liknende horisontbrytende tiltak. 

Fortetting og bygningsmessig volumøkning kan endre landskapskarakteren betydelig, og 

problemstillingen er særlig viktig i områder der utbyggingsmønster er spredt.  

Bygningsmessig punktering av strandlinja, også med små inngrep, vil ha stor innvirkning på 

den grunnleggende landskapsestetiske kvaliteten som den ubrutte strandlinja representerer.   

Verdifulle menneskeskapte landskap, se kulturmiljø.  
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I denne sammenheng fokuseres det på områder med særskilt kulturlandskapsverdi, og 

forekomsten av automatisk freda kulturminner og freda/verdifulle kulturminner for øvrig.  

I kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2005 – 2017) plan er det gitt en 

prioritering av områder med viktige overordna kulturmiljøer, og en framstilling av registrerte 

bestående kulturminner, klassifisert ut fra verneverdi. 

Av sjønære kulturmiljøer utenom byen og Hommersåkvågen, er det jordbrukets 

kulturlandskap som dominerer blant de prioriterte områdene. Selvik, Høle, Ims, Bersagel-

Eskeland og Lauvås-Eltravåg er alle områder med stor eller svært stor verdi i kommunens 

registrering av kulturlandskap. I tillegg kommer Daleområdet, som omfatter både 

institusjonsbyggene, strandsonen på hver side, og daldraget i baklandet.  

Disse kulturlandskapsområdene har naturlig nok stort innhold av kulturminner, men det er 

også andre deler av kysten med relativt mange kulturminner. Dels er dette nyere tids 

kulturminner, og dels automatisk freda, slik som fornminnefeltet på nord-vestre spiss av 

Usken. Blant nyere tids kulturminner er det stor variasjon i type forekomster, med et spekter 

av landbruksrelaterte bygg og anlegg, via naust og andre tiltak med direkte tilknytning til 

sjøen, til fritidsbebyggelse med tidstypisk akarkter.  

 

Det er få større kulturmiljøer som er direkte sjøorienterte, men sjøhusområdet ved 

Hommersåk kai, og naustområdet ved Lauvvåsvågen er to eksempler som viser sjøens 

betydning for næring, ferdsel og matauk.   

Det er ofte det helhetlige landskapsinntrykket som oppfattes som identitetsbærende og 

historiefortellende, der enkeltelementene har en naturlig og logisk plass i et kulturlandskap 

som har utviklet seg over lang tid.  

Ettersom de sjønære kulturlandskapsområdene i så stor grad er knyttet til jordbruket, vil mye 

av utfordringene med bevaring av kvalitetene, være knyttet opp mot endringsprosesser og 

rammevilkår for landbruksnæringen. Bruk av ulike ordninger for å bevare kulturminner, 

kulturlandskapsverdier og biologiske verdier i kulturlandskapet, vil være et av virkemidlene 

det offentlige kan bidra med for å opprettholde rammene i kulturlandskapsmiljøer.   
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Arealoversikt for tematiske registreringer i 100 m-beltet 
 

I figuren under er det vist en forenklet oversikt over andel av 100 m-beltet hvor det er registreringer 

av viktige allmenne interesser. Det er betydelig grad av arealoverlapping for ulike tema, slik at tallene 

ikke kan summeres. Eksempelvis vil temaet friluftsliv, inklusive Markaområder og båndlagte 

områder, nesten i sin helhet være sammenfallende med arealer hvor det er registrert verdifulle 

natur- eller kulturlandskap. Det aller meste av det registrerte friluftsarealet finnes langs 

Gandsfjordens østside. Den reelle andelen med registrerte friluftsinteresser er for øvrig litt større 

enn det figuren viser, da noen mindre områder fra fylkesdelplanen FINK ikke er kommet med her.  

Det vil også være mindre områder innenfor reguleringsplaner som er avsatt som friområder, men 

dette utgjør svært lite areal.   

KULTURMILJØ – AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 

Av kystnære områder er det først og fremst Lauvåsvågen med sitt naustmiljø og 

omkringliggende jordbrukslandskap som framhever seg.  Delen med størst verdi som 

bygningsmiljø  er regulert til bevaringsformål , og opprettholdelse av bygg og omkringliggende 

miljø er særlig viktig. 

Nyere tids kulturminner har gått tapt i betydelig omfang senere år, og det synes å være en 

hovedutfordring å bremse denne utviklingen. I mindre skala vil strandnære, bevarings-

/verneverdige bygningselement gjerne stå i en viktig sammenheng med lokalt viktige 

landskapskvaliteter.  

Landbrukslandskapets historiske hovedtrekk, med bevaringsverdige bygg og anlegg, utgjør det 

viktigste innholdet i prioriterte kulturlandskap utenom tettstedene.  Her er endringer i de 

strukturerende og identitetsbærende landskapselementene  en klar utfordring i forhold til 

rasjonaliseringsprosessene som kontinuerlig pågår. Fjerning av restarealer, sammenslåing av 

teiger, overgang fra beite til fulldyrka kan være eksempler på dette.   

Eldre tidstypisk fritidsbebyggelse med kulturminneverdi er lite kartlagt. Det pågår forholdsvis 

mye utskifting  av denne bygningsmassen , og uten spesielle tiltak kan en viktig del av 

kulturarven stå i fare for å tapes. 
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INON-områdene (inngrepsfrie områder) er basert på tall som ikke er helt oppdaterte. Gjenværende 

inngrepsfrie områder vil derfor være noe mindre enn det tabellen viser.  

Når det gjelder temaet vilt, er det anslagsvis mellom 5 og 10 % av strandsonearealet som er registrert 

i kommunens viltområde-kart. Det meste av disse områdene ligger på strekningene Lauvik –Gjesdal, 

og Breivik – Bersagel, begge områder med forholdsvis begrensede bygningsinngrep. 

Figuren viser, på tross av nevnte unøyaktigheter, et hovedbilde der det er lite gjenværende areal 

med registrerte viktige allmenne interesser. Unntaket er landskap og kulturlandskap. 

   

Bygningspåvirkning og tilgjengelighet i strandsonen 
 

I landssammenheng viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), 2010, at Rogaland har en 

tilgjengelighetsgrad til strandsonen som tilsvarer gjennomsnittet av fylkene fra Østfold tom. 

Hordaland, det vil si ca 20 %. Til sammenligning har Østfold og Vestfold ca 28 %, mens Akershus har 

ca 13 % tilgjengelig strandsone. 

Oversikt over bygningspåvirket kystlinje viser Akershus med ca 71 %, Østfold og Vestfold med opp 

mot 45 %, og Rogaland med ca 33 % påvirket kystlinje. Nabofylkene Vest-Agder og Hordaland ligger 

noen få prosentpoeng over Rogaland. 

Ser en nærmere på bygningspåvirket kystlinje innenfor Rogaland, er det bare tre kommuner der 

andelen er større enn 50 %; Sandnes, Stavanger og Sauda.  
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Sandnes, som har den lengste kystlinjen av disse tre, er samtidig mest bygningspåvirket. SSB sin 

statistikk for 2010 oppgir at 58,7 % av kystlinjen er bygningspåvirket, ca  to prosent mer enn 

Stavanger.   Av 23 kommuner med kystlinje, har 12 stk. mellom 25 og 50 % påvirkning, og 8 

kommuner har mindre enn 25 %.  

De siste 10 år er andelen bygningspåvirket kystlinje økt med ca 1 % i Sandnes.  

 

 

For å få et mer utfyllende vurderingsgrunnlag for forvaltning av strandsonen, er det nødvendig å 

synliggjøre hvor stor del av strandsonen som er bygningspåvirket, og hvordan tilgjengeligheten er. En 

framstilling av disse to forholdene vil si en del om muligheten for allment friluftsliv i strandsonen, og 

hvor mye av strandsonenaturen som er beslaglagt til bygningsformål.  

En framstilling av bygningspåvirket sone alene, vil imidlertid gi et skjevt bilde av virkeligheten, da 

mye av strandsonen er lite egnet til bebyggelse grunnet topografien. Særlig litt tilbake i tid må en 

anta at vanskelig topografi har vært et betydelig hinder for etablering av fritidsbebyggelse på grunn 

av mindre privatøkonomisk handlingsrom. 

For å få et mer realistisk mål på hvor mye av den bebyggelige strandsonen som er ”oppbrukt”, og 

hvor mye ”gjenværende” strandsone som er egnet for allmenn friluftsbruk, må en kombinere 

bygningspåvirket område med tilgjengelighetskart. Terrengets bratthet er en viktig parameter i en 

slik analyse.  

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utviklet metodikk for framstilling både av bygningspåvirket 

strandsone, og tilgjengelighet. Dette er lagt til grunn i prosjektet, slik at en får resultater som kan 

sammenliknes med landet for øvrig, med en enhetlig og etablert metodikk som grunnlag. 

Områdeavgrensningen er imidlertid noe annerledes enn det SSB har brukt, bl.a. da tettsteder er 

utelatt, og det er dermed ikke direkte sammenliknbart tallmateriale i arealanalysene.  

 

Andel kystlinje innen 100 meter fra 

bygninger (SSB 2006). I Rogaland er det bare 

Sandnes, Stavanger  og Sauda hvor mer enn 

50 % av kystlinjen er bygningspåvirket.  
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I SSB sin framstilling er ikke brygger og kaianlegg og bygg under 15 m2 tatt med, i første rekke på 

grunn av manglende data. Det faktiske inngrepsomfanget langs sjøkanten vil dermed være mer 

omfattende enn det SSB sin metodikk viser. I Sandnes sin bygningsdatabase er en del av slike tiltak 

registrert, men langt fra alle.  

I forhold til mulig ferdsel langs sjøen, vil brygger og mindre tiltak ha stor betydning.  Det er dermed 

ønskelig med en systematisk oppfølging av tiltakene, som deltema i en ferdselskartlegging.  

Bygglokalisering i forhold til strandsonen over tid 
Det kan være av interesse å se på utviklingen i sjøorientert hyttebygging over tid, bl.a. for å se om det 

er spesielle trender vedrørende lokalisering i eller utenfor strandsonen. 

I figuren under er lokalisering av hytter vist i tre avstandssoner fra strandlinja, gjennom fire 

tidsperioder. Bare hytter innenfor 500 m grensen fra sjø er tatt med. 

 

Tallene omfatter godkjente bygg, og inkluderer dermed erstatningsbygg for hytter som rives. Reelle 

nyetableringer kan dermed ikke leses ut av figuren. Det er likevel interessant å se at den relative 

andelen ferdigstilte hytter innenfor 100 m-beltet er så høy de siste ti-årene, mellom 34 og 54%. 

Dette er langt høyere enn for hytter bygd før 1980, der andelen inne i 100 m-beltet bare er 13 %. 

Dette tallet er påfallende lavt, men det har ikke vært mulig å kjøre kontroll på inngangsdata, som 

stammer fra kommunen i 2008. Figuren viser uavhengig av dette at det fremdeles er betydelig 

byggeaktivitet i strandsonen. Der eldre bygg erstattes av nybygg, vil hovedregelen være at det skjer 

en areal-  og høydeøkning, noe som fort gir merkbare konsekvenser i landskapet.  

 

 

Metodikk for framstilling av bygningspåvirket strandsone 
Metodikken som er brukt er beskrevet i SSB Notat 2006/50, og finnes i sin helhet på SSB sine 

hjemmesider under følgende adresse: http://www.ssb.no/emner/01/01/20/notat_200650/notat_200650.pdf 
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BYGNINGSPÅVIRKET STRANDSONE  

Sentrale begreper vedrørende bygningspåvirket strandsone slik de er brukt av SSB: 

Strandsone: Areal 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen ved midlere høyvannstand, målt i 

horisontalplanet. (Strandsonebegrepet er i andre sammenhenger ikke identisk med 100 m-beltet)  

Bygningspåvirket: Kystlinje som er berørt av påstående bygning (alle bygninger registrert i GAB, 

dvs. at brygger kaier gjerder m.m. ikke er med), definert ved den delen av kystlinjen som er innen 

100 meter fra bygningens senterpunkt-koordinat. I tilgjengelighetsstudien har 50 meter blitt brukt 

som påvirket sone i forhold til opphold (se bygningsnært under). 

Bygning: Statistikken omfatter alle hovedbygg (ikke på/tilbygg) større enn 15 m2 *som er igangsatt 

og som ikke er meldt revet, brent eller utgått på annen måte, alle bygninger i GAB. Dette omfatter 

både bolighus, hytter, næringsbygninger, uthus og naust m.m. Kaier, brygger, stupetårn, m.m. er 

ikke regnet med, og det finnes heller ingen sentral oversikt over dette. (*der mindre bygg er 

registrert, er disse med i kommunens analyse) 

 

Hovedtrekkene er gjengitt her. Merk at avstandsparameteren fra bygg ved analysen av 

”bygningspåvirket strandsone”  er ulik den som brukes i tilgjengelighetsanalysen, se neste avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon av ”Bygningspåvirket strandsone”. Kilde: SSB-notat 2006/50 

 

 

 

Metodikk for tilgjengelighetsanalyse 
Analysens utgangspunkt er å synliggjøre areal egnet for allment opphold, ikke for ferdsel. Med 

oppholdsbegrepet slik det er brukt av SSB, menes det mulighet for allsidige friluftsaktiviteter.  

 Ved framstilling av tilgjengelig strandsone (i dette tilfellet 100 m-beltet), er det lagt inn en sone på 

50 m rundt senterpunkt av overnattingsbygg og industribygg, som en privatiserende sone utelukket 

for allment opphold. Videre er jordbruksareal, buffer rundt overordna vegnett (kun Europa- og 

riksveg) og jernbane lagt inn, og kombinert med areal som er for bratt for opphold. Det området en 

da har igjen innefor 100 m-beltet, regnes som tilgjengelig areal.  

Strandsonen/kystlinjen og det 

bygningspåvirkede 

arealet legges over hverandre 

for å identifisere den delen av 

strandsonen/kystlinjen som 

er bygningspåvirket. 
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TILGJENGELIGHET FOR OPPHOLD  

Sentrale begreper vedrørende tilgjengelighet for opphold slik de er brukt av SSB ved statistikkframstilling 

(strandsone i by/tettsted er ikke med i SSB sin beregning): 

Bygningsnært areal (<50 meter): Strandsoneareal som ligger 50 meter fra nærmeste bolig, industri eller 

hotell (naust, båthus og sjøbuer er ikke med i beregningene). Arealet er kun regnet som utilgjengelig på 

grunn av utbygging og ikke på grunn av bratthet, dyrking av mark eller infrastruktur (areal rundt vei eller 

jernbaner). Bygningsnært areal (<50 meter) gir slik sett ikke tall for alt bebygd areal, eller areal som er 

utilgjengelig av andre årsaker. 

Tilgjengelig strandsone (for opphold): Strandsoneareal som ikke er bygningsnært, det vil si nærmere enn 50 

meter fra nærmeste bygg. Ikke brattere enn 10 grader, ikke dyrket mark, eller infrastruktur-areal (her areal 

rundt overordna veiner eller jernbaner).  

Dyrket mark: Arealer som dyrkes for jordbruk (fulldyrket jord, overflatedyrket jord, innmarksbeite) 

Veiareal: Områder innenfor 7,5 meter fra midtlinjen på en Europavei eller Riksvei.  

Jernbaneareal: Områder innenfor 6 meter fra midtlinjen på en enkelsporet jernbane eller 11 meter fra 

midtlinjen på en flersporet jernbane.  

 

Tilgjengelighetskriterier for ulike typer friluftsliv vil variere etter aktivitet, bratthet og bygningstype. 

Dette er sammenstilt i tabellen under. Ved framstilling av statistikk og kart er kriteriene i den midtre 

kolonnen benyttet. 

 

Tilgjengelighetskriterier for ulike friluftsaktiviteter (SSB 2006) 

 Ferdsel Opphold  
(brukt i analysen) 

Telting 

Bratthet 0 – 25 grader 0 – 10 grader 0 – 3 grader 

Bygningsnærhet 

(overnattingsbygg) 

25 m 50 m  150 m 

 

De viktigste kriteriene og begrepsdefinisjonene som SSB benytter for å beregne tilgjengelighet, er 

gjengitt under. Dette er en teknisk beregningsmetodikk for arealandelen, og viser ikke hvor det er 

mulig å ferdes langs sjøen.  En vurdering av ferdselsmulighet vil kreve befaring i de fleste områdene. 

Metoden er likevel logisk for å gi et uttrykk for strandsonens tilgjengelighet i et friluftsperspektiv. Her 

er muligheten for opphold i naturprega omgivelser, uten å utfordre den private sfæren rundt 

bebyggelse sentralt. Andelen gjenværende tilgjengelig areal er dermed svært viktig i forhold til den 

videre forvaltningen av kommunens strandsone. 

Metodikk for framstilling av tilgjengelig strandsone for opphold (SSB-notat 2006/50) 
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Tilgjengelighetskriterier brukt i SSB sin metodikk for framstilling av tilgjengelig strandsone 

 

Dersom en hadde tatt utgangspunkt i kriteriene for mulig ferdsel, slik de er gjengitt over, ville 

tilgjengelighetsbildet blitt annerledes. En slik tilnærming ville imidlertid ha krevd langt større grad av 

befaringer for å gi en noenlunde realistisk framstilling av de faktiske forholdene. I tillegg vil det være 

behov for tilrettelegging/sikring/avtaler for å oppnå en situasjon med reell tilgjengelighet.  

Basert på forutsetningene fra SSB sin metodikk som er referert over, er resultatet av analysen at 

tilgjengelig andel av 100 m-beltet (for opphold)utenom byggeområder/tettsteder, er 9,5 %.   

Kommunens egne beregninger omfatter hele kystlinja. Grunnet store datamengder ble det ikke mulig 

å få fram det konkrete tallet for areal som er topografisk utilgjengelig, men analysen gir likevel 

arealet visuelt framstilt på kart. Det er påfallende mye areal som har mer enn 10 graders helling, men 

resultatet vurderes å være i samme størrelsesorden som SSB sine beregninger. Hellingsanalysen 

bygger på 5-m-koter i grunnkartet. Dette gir et noe forenklet bilde i forhold til bruk av 1-m-koter, da 

mindre flater med bratt ev. slakt terreng ikke fanges opp. Hovedbildet blir imidlertid ikke 

vesensforskjellig med 5 kontra 1-m-koter.  

Det er også verdt å merke seg at det er stort overlapp mellom hyttebebyggelse og bratt areal, noe 

som igjen viser at ferdsel er mulig i mye av områdene med bratt areal.  

Tilgjengelig areal i strandsonen er framstilt i tabellen under.  
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TILGJENGELIG/UTILGJENGELIG AREAL FOR OPPHOLD I STRANDSONEN I SANDNES 

 Kilde: SSB              * 

tall fra 2010. 

Ikke absolutte tall 

Kilde: Sandnes            ** 

kommune 2010. 

Absolutte  tall  

Totalt strandsoneareal  (100 m-beltet) utenom 

byggeområder  

6 206 da 8 899 da 

Bygningsnært areal (< 50 m fra bolig, hytte, hotell, 

industribygg) 

1 369 da 3 985 da 

Topografisk utilgjengelig for opphold (> 10 grader 

helling) 

3 939 da Kunne ikke beregnes 

pga. stor datamengde 

Landbruksareal 236 da 445 da 

Buffersone hovedveier/jernbane 71 da 107 da 

Tilgjengelig areal i strandsonens 100 m-belte 

 

591 da 

(9,5 %) 

Kunne ikke beregnes 

*SSB’s beregningsgrunnlag omfatter ikke byggeområder/tettsteder eller øyer uten ferjeforbindelse. Kolonnen må leses som 

et regnestykke der tallene i hver linje trekkes fra tallet i linja over, Den enkelte linje gir dermed ikke absolutte tall. 

 **Kommunens tallgrunnlag omfatter alt areal i 100 m-beltet, og viser de reelle arealstørrelsene innen hver 

tilgjengelighetskategori.  

 

Fotoillustrasjon av lite bebygd område, der tilgjengelighetsanalysen kun viser småflekker som 

egnet for opphold. Området ligger mellom Selvikvåg og Lauvik kai, ved Kleivnuten, og er uregulert 

byggeområde i kommuneplanen. Verdiklasse A. 
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Verdiklassifisering  -  metode 
 

Det er ikke funnet noen overordna, enhetlig eller standardisert metodikk for verdiklassifisering av 

strandsonen. I prosjektet er det lagt vekt på å benytte en ”teknisk” innfallsvinkel så langt som mulig, 

dvs. å benytte eksisterende tematiske verdiregistreringer (eksempelvis viktige viltområder, verdifulle 

landskap osv.), inngrepsgrad, og tilgjengelighetsanalyse basert på kartinformasjon. Dermed benyttes  

enten en på forhånd gjennomdrøfta verdisetting, eller et teknisk gitt analyseresultat basert på 

fastsatte kriterier. Skjønnsbruken reduseres derfor en god del. Tidsaspektet har dessuten gjort at 

omfanget av befaringsarbeid er holdt på et minimumsnivå.  

 

Metoden vil imidlertid lett føre til at områder med noen grad av inngrep, systematisk vil falle ut av 

den høyeste verdiklassen, selv om området framstår som lite bygningsprega og med høy kvalitet. 

Allmenne interesser knyttet til natur, friluftsliv og landskap vil ofte være sammenfallende med 

områder med begrensa inngrep, og til dels også en direkte konsekvens av fravær av inngrep. Dette 

kan eksempelvis være tilfelle for sky arter med behov for uforstyrrede leveområder.   

 

Det vil dermed finnes strekninger i den midlere og laveste verdiklassen som umiddelbart oppleves 

som landskapsmessig viktige, og hvor en videre utbygging vil redusere områdekvaliteter både 

vedrørende landskap, natur og friluftsliv. Det er spesielt viktig å ikke glemme det båtbaserte 

friluftslivet i denne sammenhengen. 

 

I tillegg til resultatene som kommer fram av eksisterende kartfesta informasjon og analyser, har det 

vært nødvendig med en tilleggsvurdering som er mer skjønnsbasert. Her har befaring med båt vært 

et viktig grunnlag, sammen med bruk av ortofoto/ foto og kart. Det har kun vært anledning til to 

dagers befaring, og i vurderingene legges det vekt på de overordna landskapstrekkene, der 

naturgrunnlaget implisitt er med. Der hvor særtrekk eller spesielt interessante forhold er registrert, 

er dette tatt med, men også her på et overordna nivå. 

 

Verdiklassifiseringen er altså en gruppering av strandsonen i ulike klasser ut fra gitte kriterier, og mye 

av strandsonen havner i den laveste verdiklassen. Dette er et bilde av den faktiske situasjonen, hvor 

de allmenne verdiene er redusert i forhold til utgangspunktet. Den laveste klassen betyr imidlertid 

ikke at strandsonen her er uten allmenn interesse, og må ikke oppfattes slik at strandsonevernet 

settes til sides, og at videre utbygging er akseptabelt.   

Tre verdiklasser   

 

Det er lagt opp til en differensiering av strandsonen i tre verdiklasser, A, B og C, der klasse A er den 

mest verdifulle i forhold til allmenne interesser. De utførte analysene tar for seg arealene i hele 100 

m-beltet (Dyrsnes – Gjesdal grense), og dette er utgangspunktet for verdiklassifiseringen. Imidlertid 

vil tilstanden nær strandlinja være av avgjørende betydning, særlig for friluftslivsverdi og en del 

naturforhold.  Det legges derfor vekt på inngrepstilstanden i det strandnære beltet ved 

klassifiseringen. I noen tilfeller vil situasjonen være at det er et begrenset inngrepsomfang nær sjøen, 

og lite/ikke inngrep lenger bak i 100 m-beltet. I så fall legges det vekt på at inngrepsomfanget 

totalsett er lite i strandsonen.  
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Inngrepsgraden har naturlig nok mye å si i forhold til gjenværende allmenne verdier, men også i 

områder med mye byggepreg er det åpenbart verdifulle enkeltelementer og landskapsmessige 

helhetsinntrykk.   

 

Noen områder som i analysen vil framstå som utilgjengelige, vil likevel få høy verdi dersom de ikke er 

bygningspåvirket. I slike tilfeller er det hovedsakelig topografiske forhold som gjør at området 

framstår som lite egnet for opphold. Da er det gjerne et område med liten grad av forstyrrelse, og 

potensielt godt leveområde for sky arter, eksempelvis rovfugl.   

 

Det er valgt å ikke gradere de tematiske registreringene fra kommunalt til nasjonalt/internasjonalt  

verdinivå. Dette er en konsekvens av at områdene ligger i 100 m-beltet, dvs. i en sone som i 

utgangspunktet er av nasjonal verdi. Områder med lokalt/kommunalt viktige temaregistreringer 

vurderes dermed som klasse A-områder.  

 

Det er gjort unntak fra denne hovedregelen når det gjelder temaet ”Barnetråkk”. Her anses det 

nødvendig å gjøre en konkret vurdering av hvordan dette bør vektes i det enkelte tilfellet. Barnetråkk 

angir finmaskede interesseregistreringer på lokalt nivå, og er svært viktige å ta hensyn til ved konkret 

planlegging.  Derimot er det ikke gitt at registreringene i alle tilfeller gjenspeiler allmenne 

strandsoneverdier av en kvalitet som tilsier høyeste verdiklasse.    

 

Ved klasseinndelingen er hovedprinsippene listet opp under lagt til grunn. For klasse A-områder er 

det tilstrekkelig at et av kriteriene er oppfylt.  
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Konkrete fysiske egenskaper ved et område vil kunne gjengis relativt objektivt, men uansett 

kriteriesett vil det ikke være mulig å gi et fullstendig og dekkende bilde av et områdes egenskaper og 

verdimessige innhold. Kriteriene bør dermed ikke anvendes slavisk og uten fleksibilitet, da de ellers 

kan bli en tvangstrøye som virker mot selve hensikten med verdikartleggingen. Som et hovedverktøy 

for klassifisering og sammenlikning av ulike områder vil de derimot være egnet, men med behov 

supplerende vurderinger ut fra områdets tilstand.     

 

For best mulig å kunne fange opp viktig verdimessig innhold, vil det derfor være behov for å nyansere 

kriteriebruken som leder fram mot klassifiseringen i  A, B, og C-områder. Et teoretisk eksempel kan 

nevnes. Dersom det på en strekning ligger 1 hytte for hver 200 m, og terrenghellingen 

gjennomgående er i overkant av 10 grader, vil mye av strandsonen framstå både som 

bygningspåvirket og som utilgjengelig ut fra dataanalysen. Dersom det ikke er tematiske 

registreringer, vil strekningen normalt klassifiseres som B-område. Derimot vil opplevelsen av 

området sannsynligvis være at det både er lite bygningspreget, samtidig som det er egnet for ferdsel 

og stedvis for opphold. Dersom området i tillegg vurderes å ha viktige landskapskvaliteter og/eller er 

tilgjengelig for bading og annet friluftsliv, kan det være rett å plassere området i klasse A. 

 

VERDIKLASSIFISERING - KRITERIER 
 

Klasse A 

 Områder med eksisterende tematiske registreringer innen landskap, natur, friluftsliv og 

kulturmiljøer. Det er ikke brukt graderinger for å skille mellom kommunalt – nasjonalt 

verdinivå inne enkelttema, da lokaliseringen i strandsonen medfører nasjonalt verdinivå 

likevel. Også bygningspåvirkede områder kan komme i denne klassen, forutsatt at det 

foreligger tematiske registreringer. Stor inngrepsgrad kan likevel tilsi en lavere 

verdiklassifisering. 

 Områder som ikke er bygningspåvirket ut fra data-analysen 

 Områder som framkommer som tilgjengelige for opphold ut fra data-analysen 

 Bygningspåvirka områder med enkeltelementer som er spesielt viktige for allmenn 

friluftsbruk eller med stor natur-/landskapsverdi 

 

Klasse B 

 Bygningspåvirkede, men spredt utbygde områder, uten tematiske registreringer og ikke 

tilgjengelige for opphold ut fra dataanlysen. Områdene har likevel viktige kvaliteter ved at 

hovedtrekk i landskapskarakteren/naturgrunnlaget framstår som verdifulle, eller at 

viktige enkeltelementer i natur- eller kulturlandskapet gjør at området framstår med stor 

allmenn opplevelsesverdi.  

 

Klasse C  

 Områder med stort inngrepsomfang, der bygningstetthet dominerer landskapsbildet, og 

der selve strandlinja har stor grad av bygningsinngrep uten kulturminneverdier. Antall, 

størrelse og utforming av bryggeanlegg / havneanlegg kan vektlegges ved tvil mellom 

klasse B og C.  
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Type-eksempler på klasseinndelingen 

 

Under er det vist 4 eksempler på klassifiseringen i A, B, og C-områder.  Det vises bilde og kart for 

hvert typeområde, og kartet er påført hvilke tematiske registreringer som eventuelt foreligger 

innenfor området.  (Det vil være noe avvik mellom kartets avgrensning og det bildene viser.)  

A-område, bygningspåvirket men med tematiske registreringer (Riskastranda) 

(Området sentralt i bildet er omregulert til båthavn m.m.) 
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B-område, eksempel 1, ingen tematiske registreringer, høy landskapskvalitet (v/Horpevigneset, 

Bersagel) 
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B-område, eksempel 2, flere tematiske registreringer, mye inngrep i strandsonen 
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C-område, ingen tematiske registreringer, stor inngrepsgrad (Li) 

 

 

Strekningsvis omtale 
 

Kysten er delt inn i 8 delstrekninger, fra Dyrnesvika i Gandsfjorden i vest, til Gjesdal grense i øst. Ved 



 

31 

 

inndelingen er det lagt vekt på å få noenlunde enhetlig områdekarakter, dels ut fra naturforhold og 

landskap, dels ut fra bygningspreg.  

Strekningsvis inndeling  

 

 

Strekning 1  Dyrnes - Lihalsen 

Dyrneset ligger ved bunnen av Gramstaddalen, med den tettbebygde Strondavika i sør, og den mer 

åpne Dyrnesvika i nord. En er her i utkanten av den sentrumsnære og urbane delen av Gandsfjorden.  

Her har kommunen en av de mest markante og helhetlige kyststrekningene, med lite inngrepspreg 

og en landskapsmessig mektig og dominerende fjellprofil fjorden ut. Vegetasjonsfattige fjellsider med 

mye bart fjell, går over i skogkledde lauvskogsdominerte partier mot fjellfoten. Det er betydelige 

innslag av eik, som også er hovedtreslaget på lengre strekk. Eikeskogen er her i grensen for sitt 

nordlige utbredelsesområde, og er registrert som viktig naturtype i området rundt Dale og sørover. 

Eikeskogen er også leveområde for rødlistearter, men det er også registrert rødlistearter andre 

steder på strekningen. Nord for Dale går skogen mer og mer over i blandingsskog, med dominans av 

kystfuru og noe annen barskog ut mot Lihalsen.  

Strandlinja framstår stort sett med en smal sone halvbratt bergstrand, dels blokkrik eller storsteinet 

morenestrand, med liten nivåforskjell mot de skogbevokste partiene i bakkant. Terrenget stiger 

forholdsvis bratt i bakkant, men det er sti helt fram til Lihalsen. Denne ligger delvis utenom 100 m-

beltet, og kan være krevende grunnet terrenghellingen.  

Det er få viker på strekningen, og det er knyttet særskilte allmenne interesser til alle. Holmavika i sør, 

og Dalsvågen nord for Dale, er begge vist som badeområde i miljøplanen. Holmavika har stor 

tilretteleggingsgrad, mens Dalsvågen framstår som urørt fra sjøsida. Gruntvannsområdene her er 

interessante med tanke på biologisk mangfold, og særlig det flate strandområdet i Dalsvågen synes å 

være egnet som matsøksområde for vadere med mer. Beliggenheten er godt skjerma, selv om det er 

1 
Strekningsvis 

inndeling av kystlinja 

 

2 

3 
4 5 

7 

6 
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laget turveg for tilkomst til området. Nye tilretteleggingstiltak kan komme i konflikt med landskap og 

biologisk mangfold.  

Selve Daleområdet, med det lunere daldraget innover fra fjorden, er registrert som et viktig 

kulturlandskap der både enkeltbygg og tilhørende miljø er kulturhistorisk viktig. Området er 

særegent både i historie og landskapsuttrykk, med sin isolerte beliggenhet og oppbygging som et 

nær selvforsynt samfunn i sin tid. Monumentale sykehusbygg, stort gårdsbruk, kraftverk, skole m.m. 

ligger i et landskap som dels er parkmessig opparbeidet, dels jordbrukslandskap og omkranset av et 

rikt naturlandskap. Den nærmeste boligbebyggelsen ligger i kort avstand fra sjøen, (20 m for 

nærmeste hybelhus, 40 m for nærmeste bolighus) og er forstyrrende i et ellers hovedsakelig intakt og 

harmonisk naturlandskap. Institusjonsbyggene med tilhørende kulturlandskap ligger godt 

tilbaketrukket, og gjennom sitt særpreg og historikk gir de et interessant baklandskap. En større kai 

med tankanlegg nord i vika er et betydelig landskapsinngrep, men har en historisk sammenheng med 

bebyggelsen som ikke virker særlig privatiserende eller avvisende for ferdsel langs sjøen.   

Strekningens tilgjengelighet er generelt vanskelig med småbåt, men med muligheter for landing på 

rolige dager. De to bryggeanleggene ved Holmavika og Bymarka gir derimot tilkomst til to attraktive 

bade- og friluftsområder.  

Innimellom er det enkelte mindre partier med fine svaberg, men dette er unntakene i en ellers noe 

mer grovhogd berg- og morenesteinstrand. De få vikene, samt kulturlandskapet ved Bymarka, gir 

variasjon i et område hvor helheten og i hovedsak intakt naturlandskap er sn svært viktig kvalitet.  

Tilgjengelighetsanalysen viser mesteparten av arealet som utilgjengelig for opphold, særlig nær 

sjøen. Det er samtidigstørre og mindre flater spredt på hele strekningen, med mindre enn 10 graders 

helling. Som nevnt er det lett tilrettelagt for ferdsel, hovedsakelig ved merking. 

 Verdiklassifisering: Hele strekningen klassifiseres som A-område, også Daleområdet. Unntatt fra 

dette er indre del av Dyrnesvika, hvor mange enkeltbrygger og bygningsinngrep for øvrig, både 

boliger og hytter, gjør at klasse B vurderes som mer rett.   

Dale sett fra nord  Dalsvågen grunntvannsområde/badeplass 
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Strekning 1: Dyrnes – Lihalsen. Tematiske registreringer 

Tema  Delområder 

Landskap Hele fjordsida kartlagt som særlig verdifullt landskap (nasjonal verdi) 

Kulturlandskap/kulturmiljø Daleområdet nord til Dalsvika, kartlagt som viktig kulturlandskap i 

kulturminneplanen. Bygningsmiljøet på Dale med omgivelser viktig 

kulturminnemiljø. 

Friluftsliv Markaområde i K.plan, Lifjellsida og Holmavika anbefalt sikret (jf. FINK), Bymarka 

tilrettelagt m/brygge, Dalsvågen tilrettelagt for bading ved tilkomst i form av  

gangvei. 

Grønne 

undervisningsområder 

Holmavika med strandsone og holmene utenfor 

Barnetråkk Holmavika, Dale - Dalsvågen, Bymarka - Lihalsen  

INON-område
3
  Et mindre område nord for Breidvika (1 av 3 fastlandsområder) 

Naturtyper Eikeskogsområde registrert sør for Dale, (også inn i Dale-parken)  

Viltområder Bare 1 område innefor strandsonen, 2 andre i bakkant. Spurvefugl og spetter, 

tilknyttet edellauvskog fra Holmavik til nordsida av Dale.   

Rødlisteområder Rødlistearter, fugl og planter ved Lihalsen 

Andre forhold Dalsvika framstår som et uforstyrret og beskyttet marint grunnvannsområde med 

bekkeutløp. Vadere, andefugl m.fl. bruker området. Potensiell konflikt i forhold til 

ytterligere tilrettelegging for friluftsliv.  

Hele østsida av Gandsfjorden anses som svært verdifull for friluftsliv på sjøen 

grunnet inngrepsfrihet. 

Inngrepspreg Få inngrep nord for Dyrnesvika. Dalebebyggelsen nærmest sjøen forstyrrer 

helheten i landskapet. Kaianlegg med naturlig tilhørighet til Daleanlegget 

Tigjengelighet Liten tilgjengelighet pga topografien, men egnet som sammenhengende turdrag, 

Stedvis er det god tilgang til strandlinja.  

Verdiklassifisering Hele strekningen vurderes som klasse A-område, med et lite unntak helt i sør.    

 

                                                           

3
) INON-område: Inngrepsfritt naturområde i Norge (mer enn 1 km fra tyngre tekniske inngrep), Nasjonal 

standard 
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Strekning 2  Lihalsen – Riska - Hommersåk – Hestånå 

I det nordvendte området fra Lihalsen og østover, går strandsona over fra inngrepsfri til betydelig 

bygningspåvirka. I områdeavgrensningen er det valgt å ta med tettbebyggelsen på Riska og 

Hommersåk, fram til avslutningen ved Heståna i Hommersåkvågen.  

Lihalsen -Riska 

Store deler av det nordvendte området på Li / Riska har forholdsvis tykt løsmasselag av morene og 

marine strandavsetninger. Terrenget skråner relativt slakt, uten brattkanter ut i sjøen. På dette 

strekket er det stort sett morenestrand, med småsteinede partier og innslag av mer finkornet 

materiale. Mye av baklandet utenfor 100 m-beltet er dyrka mark med skogteiger i mellom jordene, 

og tilhørende spredt bebyggelse.  Også i 100 m-beltet er det betydelige innslag av landbrukets 

kulturlandskap, noe som gir viktige åpne rom på strekninger med mye spredt bebyggelse. 

Bebyggelsen er fordelt langs det meste av strandsonen, men strekker seg også flere hundre meter fra 

sjøen. Mye av dette er fritidsbebyggelse, men også ordinære bolighus og gårdsbygg inngår. 

Spesielt i den vestligste delen er fritidsbebyggelsen dominerende i landskapsbildet, mens det ellers er 

så pass mye åpne rom med jordbruk, skogspartier og naturlig vegetasjon, at områdene fremdeles har 

karakter av LNF-områder med spredt bebyggelse. 

Bebyggelsen varierer i form og 

størrelse, men et karaktertrekk 

er at mye av den har begrenset 

areal og høyde, og har et 

formspråk som signaliserer 

enkle sommerhytter. Enkelte 

nyere bygg bryter med dette, 

og framstår langt mer 

framtredende og dominerende.   

På det meste av strekningen 

ligger det hytter nærmere enn 

25 til 50 m fra sjøen, og både 

landskapsvirkning og 

privatiseringsgrad reduseres i 

de tilfellene hvor bygnings-

volumet er begrenset.  

Naustbyggenes utforming er også viktig. Tilfellene med enkle, lave funksjonsbygg for småbåtlagring, 

glir langt mer harmonisk inn i landskapet enn bygg hvor detaljutforming og størrelse markerer utvida 

funksjoner, bl.a. som oppholdsbase. Samspillet i lokalisering av naustbygg, brygge, og ev. andre tiltak, 

har stor innvirkning på både landskap, strandnaturen, og privatiseringsvirkning rundt anleggene. 

Mulighetene for potensiell ferdsel langs den framtidige kyststien varierer mye, og synes blokkert på 

enkelte punkt slik situasjonen er i dag.  

Enkeltbrygger ligger i kort avstand fra hverandre på det meste av strekningen, og preger dermed 

selve strandlinja. Også her er detaljutforming med materialbruk og graden av ”innordning” i det 

opphavelige naturmiljøet viktig for landskapsopplevelsen, både fra sjø- og landsida. Enkelte større 

anlegg avviker fra hovedbildet, og landskapsmessig blir dette fort negativt.    

Figur 1 Tett bebyggelse, men begrenset bygningsvolum og åpne flater 
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Området har enkelte verdifulle karaktertrekk som bør framheves. De åpne flatene, både 

landbruksareal og utmark i kombinasjon med skogteiger og tregrupper, bryter opp bebyggelsen. Av 

enkeltelementer er storstamma lauvtrær særlig viktige innslag. LNF-karakteren er dermed 

framtredende, og i sum utgjør mye av de ikke-bebygde områdene en viktig grønnstruktur.   

På strekningens midtre del, dvs. områdene rundt Li kai og Libekken, er det løsmasseavsetninger som 

danner markerte avrunda landskapsformer med ravineliknende bekkedrag og skjæringer. Her er det 

også edellauvskog, med til dels mye eik. De to naturtypeområdene ligger som deler av dette arealet.   

I østre delen, mot Riskabekken, er den ubebygde strandlinja mellom to større brygge-/moloanlegg, 

en markert kontrast til resten av strekningen. Området er dyrka, men fravær av bygg/anlegg og 

topografisk lett tilgjengelig strandparti, gjør at området framstår med viktige kvaliteter. Området er 

imidlertid regulert til småbåthavn. 

Riska - Hommersåk - Hestånå 

Øst for Riskabekken overtar grunnfjellet, og strandbeltet får igjen større preg av bergkyst. Stranda 

ved Riskabekken er friområde i kommuneplanen, og dette strekker seg østover til havneområdet i 

Hommersåk. Selv om nær hele dette området ut fra definisjonen er bygningspåvirka, med 

fritidsbebyggelse som dominerende i 100 m-beltet, framstår landskapet som langt mer åpent enn 

lenger vest. Det er likevel betydelig privatiseringsvirkning av fritidsbebyggelsen, ut fra lokaliseringen 

på attraktive sjønære punkt. Som nærturområde for tettstedet har området stor verdi. Hommersåk 

omtales ikke nærmere ettersom dette har gjennomgått planleggingsprosesser både på overordna og 

detaljplannivå.  

Østre del av vågen er realisert som småbåthavn, og inntar en betydelig del av vågens landskapsrom. 

Havna går nær opp til fossen i Heståna, og kvalitetene av fossen som landskapselement er dermed 

redusert. Fossen har likevel betydelig verdi i seg selv, og er i tillegg del av de grønne 

undervisningsområdene vist i miljøplanen. Like nord for fossen ligger det et nedlagt akvakulturanlegg 

med intakte bygninger. I forhold til fossen har det i dag en visuelt avgrenset virkning grunnet 

topografi og kystlinjas utforming, samt fravær av mærder i sjøen.  

 

Strekning 2:  Lihalsen – Riska - Hommersåk – Hestånå. Tematiske registreringer 

 

Tema  Delområde 
 

Landskap Vestligste del omfattes av landskapsrommet langs Gandsfjordens østside, som er 

kartlagt som særlig verdifullt (nasjonal verdi) 

Kulturlandskap/kulturmiljø Punktregistreringer av kulturminner (SEFRAK-registrerte bygg) nær sjøen vest for 

Riskabekken. Hommersåkvågen viktig kulturhistorisk bygningsmiljø.  

Friluftsliv Vestre del inngår i Markaområdet. Strandarealet fra Nodaberget ved Hommersåk, 

vestover til Riskabekken er friområde i kommuneplanen, og registrert som viktig 

nærturområde.  Breivik v/Nodaberget er eksisterende badeområde, og 

miljøplanen viser området ved Riskabekken som planlagt badeområde. 

Riskaholmane er vist som planlagt båtutfartsområde, (potensiell konflikt med 
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viltinteresser)  

Framtidig kyststi vist i kommuneplanen 

Grønne 

undervisningsområder 

En sammenhengende ca 200 m bred sone land- og sjøareal fra Liånå i vest, over 

Riskastranda, fram til og med Nodaberget ved Hommersåk. 

Området rundt Heståfossen/Heståvatnet med tilførselsbekk og strandlinja 

Barnetråkk Barnetråkkregistreringer  v/Li kai og i strandsonen på hele strekningen fra 

marinaen på Riska, og utover vågen forbi Heståna.  

Naturtyper 2 områder, størstedelen  noe i bakkant av 100 m-beltet (Svartorsumpskog sør for 

Li kai – svært viktig,  Bekkedrag langs Liåna - viktig) 

Vilt områder Sjøfuglområde vest for Riskabekken (lokalt viktig), Riskaholmane, sjøfugl  m.m.- 

regionalt viktig,  Hommersåkholmen, sjøfugl m.m., - kommunalt viktig 

Andre forhold Li- Riskastranda har forholdsvis tykt morenelag, med marine strandavsetninger på 

det meste av strandsona, inkludert sjøarealet. Marine strandavsetninger finnes 

også i Hommersåkvågen.  Langs Riskabekken er det elveavsatte løsmasser.  

Fem kaste og låssettingsplasser  på strekningen. To nylig regulerte småbåthavner i 

sjøfuglområdet vest for Riskabekken  

Deler av fritidsbebyggelsen kan være aktuell å vurdere nærmere mht. 

kulturhistorisk interessant bygningsmiljø. 

Inngrepspreg Med små unntak, heriblant holmene, er hele strandsonen bygningspåvirket. 

Strandlinja har et stort antall enkeltbrygger og naust, og enkelte større 

bryggeanlegg/båthavner.  Det er vesentlige forskjeller i utbyggingsmønsteret,  

med strekninger som framstår som mindre bebygde, både i Li – Riskastranda og  

friområdet ved Nodaberget. Hommersåkvågen framstår som urbanisert tettsted. 

Tigjengelighet Topografisk er betydelige deler av strandsonen tilgjengelig, men også her er 

helling over 10 grader dominerende. I hovedsak hytter, samt enkelte boliger gjør 

at det aller meste av strandsonen er utilgjengelig. Tilgjengelige flater av noe 

størrelse finns i friomårdet nordvest for Hommersåkvågen. Deler av området er 

egnet for ferdsel, jf. bruk som undervisningsområder, og planlagt kyststi.  

Verdiklassifisering Vestre del har stort inngrepsomfang både langs strandlinja og lenger bak, og 

klassifiseres som C-område. Østover varierer strekningen mellom B og A-områder, 

bl.a. mht grønt undervisningsområde og friområdestatus. 

Viltområderegistreringen i sjøen ved Riskabekken vureres ikke å klassifisere til  A-

område der det er småbåthavner  
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************ 

Strekning 3  Usken m/nordlige øyer  

Usken har en relativt variert strandsone, som veksler mellom steil berg-/klippekyst, morenestrand, 
og grunne marine løsbunnsområder med strandenginnslag.  Beliggenheten i den sørvestlige delen av 
Ryfylkets kyst- og øylandskap, nær befolkningstyngdepunktet på Nord-Jæren, gjør at området har en 
regionalt viktig funksjon for båtbasert friluftsliv.  

De 4 holmene i nordøst er alle prioritert for friluftsliv med tilrettelegging for båtutfart, og 
bryggeanlegg er nå etablert på Tingholmen og Litle Teistholmen. Også på Vadholmen, mellom Usken 
og Uskekalven er det etablert bryggeanlegg for båtbasert friluftsliv.  På Usken er det i tillegg også to 
andre områder vist som prioritert for båtutfart, Storavika i vest og Snekkå i nord. Vikene med flate 
strandpartier gir relativt gode muligheter for oppankring og ilandstigning, også der det ikke er 
tilrettelagte bryggeanlegg.  

Landskapsmessig er de markerte og lite inngrepsprega vikene viktige elementer, samtidig som det er 
stor kontrast til de mest markante bergkyststrekningene, slik som på sørvestsida av Usken. 
Topografien på Usken/Uskekalven er relativt lite kupert, og det er betydelige strekninger med slak 
helling i sjøkanten, der morene- eller løsbunnstrand preger strandsonen. Her er den topografiske 
tilgjengeligheten er god, mens det også er lengre strekninger med vanskelig tilgjengelighet, der 
bergkysten er framtredende i sjøkanten. Sørvest-sida av Usken, eller Brattholmen er tydelige 
eksempler på det siste. 

Tidligere skrinne, flate partier, slik som i nordvest, er under gjengroing, og naturskog setter i økende 
grad preg på landskapet. På mindre sørvendte strekk gir dyrka jord visuelle åpninger i strandsonen. 
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Gruntvannsområdet rundt Vadholmen – Grunnasundet er blant de største i kommunen, og det er 
registrert rødlista plantearter i overgangssonen mellom sjø og land. Naturtype-registrering  er 
foreløpig ikke gjennomført, men at forekomst av denne naturutformingen  er sjelden i seg selv, gjør 
at området utmerker seg. 

Usken og Uskekalven har et betydelig antall hytter både i og utenfor avsatte byggeområder i 
kommuneplanen. Fritidsbebyggelsen er primært lokalisert på Uskekalven og sørlige og østlige del av 
Usken, hvor bebyggelsen er et av hovedelementene i kystlandskapet.  

I kontrast til dette ligger et av kommunens få gjenværende, og det klart største inngrepsfrie området 
(INON-område), på vestsida av Usken. Her ligger også et av flere kulturminnefelt på Usken. 

 

Strekning 3  Usken m/nordlige øyer. Tematiske registreringer. 

Tema Delområder 

Kulturlandskap/kulturmiljø To konsentrerte fornminneområder på Usken, samt spredte kulturminner i sør 

Friluftsliv Tingholmen, Litle Teistholmen, Vadholmen v/Usken er sikra og opparbeidd for 

båtutfart/friluftsliv. Brattholmen, Store Teistholmen, Snekkå og Storavigå er prioriterte 

områder for sikring. Snekkå vist som båndleggingsområde i k.plan.  

FINK viser større områder ved Snekkå og Storavigå som prioriterte friluftsområder av 

regional interesse  

INON-område Usken- vestsida, inkl. Snekka, samt Store og Litle Teistholmen. Området på Usken er det 

største inngrepsfrie området i kommunen. 

Naturtyper Østerslokalitet (I 08) registrert 2010 i bløtbunnsområdene ved Vadholmen – 

Uskesluppen/Kastevika. Verdisetting må vurderes nærmere. Rødlisteart registrert i det 

strandnære landarealet, bør undersøkes mht. strandeng. Gruntvannsområdet ved 

Snekkå bør også undersøkes nærmere mht naturtypeforekomst. 

Vilt områder 6 områder på / ved Usken og Uskekalven, hvorav 2 er primært sjøfuglområder, og de 

andre vadefugl, våtmarksfuglområder.  I tillegg er sjøområdet mellom Store og Litle 

Teistholmen, med noe av landarealet,  vist som sjøfuglområde. 

Rødlisteområder Ingen registrert i miljøplanen, men rødlista plantearter og potensiell strandeng er 

funnet ved Vadholmen 

Andre forhold Behov for nærmere vurdering  av biologisk mangfoldinteresser i gruntvannsområdene 

ved Usken og sjøfuglområdene ved holmene, og foreta en oppdatert avveining mellom 

frilufts- og  naturinteresser. 

Inngrepspreg Varierer mellom sterkt inngrepsprega strandlinje på Uskekalven og østlige/sørlige deler 

av Usken, til nær inngrepsfrie strekninger på Usken vest, og delvis holmene. 

Tilgjengelighet Generelt liten tilgjengelighet grunnet kombinasjonen av topografi og bebygde områder. 

Noen gode viker og dels sikra båtutfartsområder gir viktige landingsplasser og 

innfallsporter til strandsona for øvrig. 

Verdiklassifisering Om lag halvparten A-område på Usken, bl.a. som følge av lengre strekninger uten 

bygningspåvirkning. 
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************ 

 

Strekning 4  Hestånå - Sjølvik – Vier. 

 

Strekningen er stort sett nordvest- eller nordvendt, men den sørlige delen skjermes noe mot været 

av Usken/Uskekalven. Landskapskarakteren veksler dermed mellom et mildere kulturpåvirket 

landskap, og det mer ugjestmilde, karrige naturområdet i de værutsatte og lite tilgjengelige delene.  I 

sør finner en de mest bygningsprega områdene, der Sjølvik er det mest markerte. Her er det et stort 

antall hytter som orienterer seg mot sjøen, selv om en betydelig andel ligger bak 100 m-beltet. 

Bebyggelsen på strekningen er overveiende fritidsbebyggelse, og nord og øst for Sjølvik er den 

lokalisert til vikene nord og sør for Lauvåsvågen. Vikene er begrenset i antall, og de fleste med 

brukbar tilgjengelighet, er påvirket av nærliggende fritidsbebyggelse.  

Strandlinja fra Hestånå til Sjølvik har stor inngrepsgrad, der naust og bryggeanlegg ligger tett, og hvor 

også mange av hyttene ligger nærmere enn 50 m fra sjøen. 

Lauvåsvågen med tilliggende arealer, er del av et verdifullt kulturlandskapsområde, der 

landbrukslandskapet og særlig naustmiljøet (regulert til bevaringsformål) gir landskapet særpreg. 

Selve vågen har spesiell utforming fra naturens side, og er en brakkvannspoll med stor verdi som 

naturtype.  
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I kontrast til dette finns det to lengre bygningsfrie strekninger (Sjølvik-Rosenvik og Vargavik-Vier), 

hvor skogkledd, karrig naturlandskap med bratt bergkyst er det dominerende. Det er dermed 

betydelig grad av intakt strandsonelandskap på strekningen, der det også er en helhetlig 

landskapskarakter i aksen fjord – fjell. Her var det tidligere registrert INON-områder (inngrepsfrie), 

men veganlegg har gjort at dette er falt ut. Disse områdene framstår fremdeles som lite berørte, og 

er da også oppholdsområder for sky rødlistearter.    

Tilgjengelighetsanalysen viser svært dårlige forhold for allment opphold, særlig nær strandlinja. Dette 

skyldes både terrenghelling og bygningsnærhet, som dels gir utslag i forskjellige deler av 

strandsonen. For opplevelse av lite berørt strandsonenatur med bra dybde i bakenforliggende 

områder, er deler av strekning 4 viktig, selv om ferdselsforhold og sjøtilkomst kan være vanskelig.   

I kommuneplanen er det avsatt byggeområde for fritidsbebyggelse på strekningen Hestånå – Sjølvik, 

med 100 m avstand fra sjøen. 

På denne strekningen er det primært fraværet av bygningspåvirkning som gir grunnlag for A-

klassifisering, ettersom tilgjengeligheten for opphold er dårlig, og at det er relativt lite tematiske 

registreringer. Gruntvannsområdene med tilhørende nære strandsone i Sjølvik og Rosenvik/Kubåsen 

bør vurderes nærmere mht. biologisk mangfold-verdi. Spesielt i Sjølvikområdet synes det å være et 

missforhold mellom hytteområdets størrelse og mulighetene for skånsom tilrettelegging av 

båtplasser. 

 

Strekning 4  Hestånå - Sjølvik – Vier. Tematiske registreringer. 

Tema Delområde 

Kulturlandskap/kulturmiljø Lauvåsvågen med verneverdig naustgruppe, og tilgrensende bevaringsverdige 

småbruk med kulturlandskap  (Viktig kulturlandskap fra Kulturminneplanen) 

Friluftsliv Sjølvikneset er friområde i kommuneplanen. Ved Sjølvik er det også vist framtidig 

båtutfartsområde i miljøplanen. 

Grønne 

undervisningsområder 

Området rundt Heståvatnet  (jf. strekning nr 2) 

Barnetråkk Det er registrert barnetråkk fra området rundt Heståvatnet og nordover til 

friområdet på Sjølvikneset. Store og Litle Vierneset med omkringliggende areal er 

også markert som barnetråkkområde.  

INON-område I Sjølvik er det en liten rest INON-område, men det er usikkert om denne faller 

bort grunnet traktorvei. (Hyttebebyggelsen regnes ikke som tunge inngrep slik 

dette er definert i kriteriene for INON). Lenger nord, ved Vargavika, er INON-

området vist i miljøplanen ikke reelt da det eksisterer veg nærmere enn 1 km.  

Naturtyper Lauvåsvågen er registrert som viktig naturtypeområde -  Brakkvannspoll 

Vilt områder Det er ikke registrert viltområder i strandsonen  i kommunens viltkart, men se 

merknadene under Rødlisteområder 

Rødlisteområder I området vest for Lauvåsvågen er det rødlisteområde, som overlapper med 
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viltområdet i bakkant av 100 m-beltet  

Andre forhold Gruntvannsområdet sørøst for Skjølvikneset er egnet  badeområde, men er også 

et biologisk produktivt sjøområde som bør undersøkes nærmere. Potensiell 

konflikt med mulig framtidig båtutfartsanlegg.  Gruntvannsområdet ved 

Rosenvik/Kubåsen har stor lokal landskapsverdi, er egnet for bading, og bør 

vurderes nærmere med hensyn til biologisk mangfold. Framtidig kyststi er vist 

fram til Skjølvik i kommuneplanen. 

Inngrepspreg Inngrepsomfang varierer mye, fra strekninger med stort inngrepsomfang , til 

lengre strekninger uten bygningspåvirkning. Fritidsbebyggelsen er dominerende. 

området Hommersåk - Sjølvik har stort inngrepsomfang i og nær strandlinja.   

Tilgjengelighet Tilgjengeligheten er liten på strekningen som helhet. Områdene med slakest 

topografi har liten tilgjengelighet grunnet fritidsbebyggelse, mens en stor del av 

strandsona for øvrig, særlig de strandnære områdene, er for bratt for opphold.   

Mesteparten av denne kystrekningen vurderes å ha vanskelige adkomstforhold 

også fra sjøsida, med bratte bergkanter ned i sjøen.  De fleste vikene med 

adkomstmuligheter preges av nærliggende fritidsbebyggelse. 

Verdiklassifisering  Strekningen varierer mellom A, B og C områder. En grovmasket beskrivelse gir 

Hestå-Sjølvik som C-område, men med visse unntak for delstrekninger som gir A 

og B-klassifisering (grønt undervisningsområde, barnetråkk, badeplass, spredt 

inngrepsmønster). Inngrepsfrie strekk sammen med tematiske registreringer gir 

hovedsakelig A-områder fram til bebyggelsen ved Viervågen, men med unntak for 

mindre strekk utenfor kulturlandskapet rundt Lauvåsvågen. Tilsvarende for 

Rosenvik og Stølsvik/Vargavik, der mindre strekk klassifiseres som B-områder.       
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*********** 

 

Strekning 5, Vier - Bersagel – Ersholmen 

 

Kystens utforming har forholdsvis stor variasjon på dette strekket, og stedsnavn med ”vik”-ending er 

hyppige. Flere større nordvendte viker preger strekningen, og dels er det en finmasket struktur med 

småviker og holmer som øker variasjonen i strandsonas linjeføring.  

Området har gjennomgående tynt løsmassedekke før en kommer til Bersagel, og naturskog som 

bakteppe i landskapet, er mer framtredende enn kultiverte jordbruksområder. Viker og bukter har 

imidlertid løsbunn eller morenebunn i ulikt omfang. Strandsonen er gjennomgående for bratt i 

forhold til oppholdskriteriet, men flater noe ut i kulturlandskapet ved Bersagel, samt enkelte andre 

mindre områder. Her åpner området seg til et svært verdifullt kulturlandskap, og gir en annerledes 

ramme om strandsonen enn strekningen ellers. Imidlertid er også her det meste av 100 m-beltet 

bygningspåvirket av hytter, og har noe bratt areal i den nære strandlinja. For strekningen totalt sett 

er landskapet altså preget av bebyggelse nær sjøen, og bare mindre viker med flat topografi. Disse er 

derimot stort sett influert av nærliggende hytter. Ersvika helt i sør er et unntakseksempel, flatt og 

ikke hyttepåvirket. Lauvik v/Bersagel, er også relativt flatt, men influert av bebyggelsen.  

Kommuneplanen viser bortimot 2/3 av strekningen som byggeområder for fritidsbebyggelse. Mye av 

disse arealene er fremdeles uregulerte områder, og avklaringer i forhold til strandsonehensyn er 

forutsatt gjort i reguleringsplanleggingen.  
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Selv om mye av byggeområdene er uregulert, er så godt som hele strekningen bygningspåvirka, med 

et vesentlig unntak. Dette gjelder Ørnahammaren, et relativt bratt turområde mellom Breivik og 

Dreggjavika, hvor det også er et gjenværende, mindre INON-område mot sjøen. 

Bebyggelsen setter dermed betydelig preg på landskapet, både ved at hyttebebyggelsen ligger nær 

strandlinja, en vesentlig del innenfor et 50 m belte, og med tilhørende fritidsbygg/-anlegg i 

sjøkanten. Også åssidene lenger bak er bygningspåvirket, spesielt i tilknytning til kommuneplanens 

byggeområder, både i og utenfor disse. Den landskapsmessige virkningen er imidlertid klart størst i 

strandsonen. Det at mye naturlig vegetasjon mellom hyttene er beholdt, demper den visuelle 

virkningen av bebyggelsen i de bakenforliggende områdene. 

Tilgjengelighetsanalysen viser kun små flekker av areal som er egnet for opphold i strandsonen. 

Svært mye av arealet ligger innefor 50 m avstand fra hytter, men samtidig er hellingsgraden 

gjennomgående for stor til at det er egnet for opphold. Det bør nevnes at det er et betydelig 

overlapp i områder som har hyttenærhet, og som har for stor helling (over 10 grader). Områder 

definert som uegnet for opphold grunnet topografi, er altså ikke synonymt med ikke bebyggelig.  

Den nevnte ubebygde strekningen ved Ørnahammaren er gjennomgående bratt, og det er også bare 

her mindre sammenhengende areal egnet for opphold.  

   

 

 

Strekning 5  Vier – Bersagel – Ersholmen. Tematiske registreringer. 

Tema  Delområde 

Kulturlandskap/kulturmiljø Bersagel-Eskeland: Svært viktig kulturlandskapsområde, registrert i 

kulturminneplanen. I strandsona omfattes Dreggjavika i nord, og strekket fra 

Ersholmen og Eskeland i sør. Mangfold av landbrukstilknytta 

kulturminneelementer og fint kulturlandskap. Konsentrasjon av kulturminner med 

verneverdi/bevaringsverdi  særlig ved Dreggjavika og Engjavika, bl.a. 

naustbebyggelse/naustmiljø 

Friluftsliv Grunnasundholmen er vist som regionalt prioritert friluftsområde i FINK (inngår i 

uregulert byggeområde ved Sletten), Framtidig badeområde på nes sør for 

Grunnasundholmen vist i miljøplanen (også innenfor byggeområdet ved Sletten). 

Området mellom Breivik og Bersagel, med Ørnahammaren, er vist som turområde 

i miljøplanen. 

Barnetråkk Området rundt Vier (jf. strekning nr.4), Et mindre, bygningsfritt  nes mellom 

Grunnasundholmen og Langholmene, Sørlige del av Bersagelhalvøya (delvis 

byggeområde i k.plan),Nnordvestre del av Ersholmen (jf. også Engjavika like ved,på 

strekning  7) 

INON-områder Et begrenset areal langs kyststripa øst for Ørnahammaren, mellom Breivik og 

Bersagel . Det ant største på fastlandsdelen av kommunen. Overlapper med 

violtområder/turområde. 
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Verneområder Lauvikholmen naturreservat - sjøfugllokalitet med tilhørende plante- og dyreliv 

Naturtyper Marint natutypeområde, Ålegraseng (I 11) Kategori B (viktig).  Lokaliteten ligger 

dels i Engjavika og dels i Ersvika. Registrert 2010, foreløpig ikke innarbeidd i kartet. 

Vilt områder Nausterholmene er regionalt viktige områder for vade-/måkefugl. Breivik – 

Bersagelområdet er kommunalt viktig hjorteviltområde, med regionalt viktig 

spette- og spurvefuglområde i sør mot Dreggjavika, litt i bakkant av 100 m-beltet.  

Lauvvikholmen naturreservat er hekkeområde for en rekke arter.   

Rødlisteområder Indre del av Breivik; det ubebygde i 100 m-beltet på sørsida av Ramsvig, vist i 

miljøplanen som område med viktig vegetasjon/sårbar planteart.  

Andre forhold Indre del av vågen mellom Litle og Store Viernes bør vurderes nærmere mht. 

biologisk mangfold. 

Inngrepspreg Inngrepsomfang og –preg varierer mye, fra lengre uberørte strekk til mye utbygd i 

strandnære områder. Landskapsvirkning dempes av terreng/vegetasjon flere 

steder, og har naturdominert karakter tross i mange inngrep nær sjøen. 

Tilgjengelighet De strandnære arealene er lite tilgjengelig, dels grunnet bebyggelse, og dels 

grunnet topografien.  

Verdiklassifisering Det meste av strekningen er klassifisert som B- eller C-område, som et resultat av 

mye fritidsbebyggelse nær sjøen. På en del strekk er bygningspåvirka områder gitt 

klasse B grunnet landskapskvaliteter og begrensa antall bygg. A-områder 

inneholder bl.a den lengste INON-sonen langs sjøen på fastlandet, og mindre 

områder med særlige kvaliteter.  
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Strekning 6 Ådnøy m/øyene 

 

Ådnøy er hovedøya på denne strekningen, som i tillegg inkluderer Aspøy og Foreholmen av større 

øyer. Ådnøy er karakterisert ved bratt stigende terreng på store deler av øya, med flere topper 

mellom 100 og 200 m. Lauv- og noe blandingsskog dominerer vegetasjonen, samtidig som skrinne 

partier og vegetasjonsløse brattheng gir landskapet et karrig preg.    

I kontrast til dette har en det landbrukspåvirka kulturlandskapet som er utviklet på flatene rundt 

vikene i sør og nordøst. Sammen med Vågen/Grunnevågen gir dette stor variasjon i landskapet. Også 

tilhørende øyer og sund mot fastlandet bidrar til variasjon i landskapet. Mens Aspøy domineres av 

kultivert mark på mye av det sentrale arealet, er Foreholmen mest dominert av skog.  

I den nære strandsonen er det imidlertid bratte bergkanter og blokkrike, lite ferdselsvennlige 

strender som utgjør hovedbildet i naturtilstanden. De nevnte vikene er topografiske unntak, der 

fritidsbebyggelse etter hvert har satt sitt preg på strandsonen. Også på den beskytta vestsida er 

småskår og lokalt tilgjengelige punkt tatt i bruk for brygger, naust og hytter.  

En stor del av vestsida av Ådnøy, samt deler av Aspøy og Foreholmen er bygningspåvirket, og store 

deler av den topografisk farbare strandsonen kommer fram som ikke tilgjengelig basert på 

avstandskravet til hytter i tilgjengelighetsanalysen. Tar en hensyn til topografisk tilgjengelighet i 

tillegg, er det lite areal igjen som er egnet for opphold i strandsonen. Dette vurderes å gi et dekkende 

hovedbilde, men som likevel bør korrigeres noe. En del av de tilgjengelige områdene vil nok 

oppfattes som større enn analysen viser, delvis som følge av at analysen gir en mosaikk av slake og 

brattere småflater . Spesielt der det ikke er nærliggende bebyggelse kan noen av områdene oppleves 

som tilstrekkelig egnet for opphold i friluftssammenheng. Bergene på neset helt i sør er eksempler på 

dette. Eksisterende bebyggelse er imidlertid lokalisert i områdene der de topografisk tilgjengelige 

områdene er mest markerte.  

Hele Ådnøy er regulert, primært til fritidsbebyggelse og friluftsområde, men deler av den godkjente 

bebyggelsen er foreløpig ikke realisert. Dette gjelder bl.a. hytter med boder/båtplass i sørøst, der et 

av kommunens inngrepsfrie områder ligger.  

Det er relativt mange kultur- og fornminner, de fleste i strandsonen, og finnes på alle tre nevnte 

øyer. Av allmenne interesser for øvrig er Foreholmen prioritert friluftsområde, mens det i 

reguleringsplan for Ådnøy nord, er vist friområde ved innløpet til Vågen (ved Suggeneset), som 

alternativ til foreslått regionalt båtutfartsområde innerst i Grunnevågen.  

Det er ingen registreringer av viktige naturforhold, men det store gruntvannsområdet i Grunnevågen 

bør undersøkes nærmere, både mht. naturtype og artsforekomster.   
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Strekning 6 Ådnøy m/øyene. Tematiske registreringer. 

Tema Delområde 

Kulturlandskap/kulturmiljø Det er en rekke fornminner og bevaringsverdige bygg, primært i strandsonen på 

de tre hovedøyene. 

Friluftsliv Foreholmen er vist som friluftsområde av regional verdi og forelått sikra i 

fylkesdelplanen FINK. Tilsvarende status er vist for Grunnevågen, men gjennom 

reguleringsplan er det i stedet vist område for småbåtutfart ved kai ytterst i vågen. 

Det er i tillegg regulert inne flere båtfester på Ådnøy. Planlagt båtutfartsområde 

ligger inne i Miljøplanen helt sør på Ådnøy. 

INON-område Det er ett INON- område sørøst på Ådnøy. Deler av dette er regulert til 

fritidsbebyggelse, men ikke realisert. 

Naturtyper I sjøområdet øst for Aspøy er det registrert et marint naturtypeområde. Dette 

ligger stort sett på over 100 m dyp, i god avstand fra land (er ikke vist på 

temakartet). 

Andre forhold Grunnevågen på Ådnøy har et større marint gruntvannsområde, som bør 

undersøkes nærmer mht. naturtype og artsforekomster, herunder viltområde. Det 

er enkelte velegna badestrender utenom de regulerte, på østsida av Ådnøy, og 

vest på Aspøy.  

Inngrepspreg Den vestvendte og mest skjerma strandsonen er i stor grad bygningspåvirket, 

mens østsidene har få inngrep. Landskapet framstår som forholdsvis spredt 

bebygget,  men svært mye av de topografisk egnede stedene har inngrep, slik at 

strandsonen i betydelig  grad framstår som opptatt.  

Tilgjengelighet Summen av bygningsnærhet og topografsike forhold fører til at det stort sette er 

mindre og spredte areal som framkommer som tilgjengelig. Reell tilgjengelighet 

vurderes å være noe bedre, bl.a. nord og sør på Ådnøy. Realisering av planlagte fri-

/ friluftsområder og båtfester vil bedre forholdene.  

Verdiklassifisering Det er lengre strekninger med A-områder, hvor disse primært er knyttet til 

ubebygde og bratte østsidene, samt Foreholmen (pri. friluftsområde). 

Bygningspåvirka områder gis overveiende B-klasifisering, med kortere A- eller C-

strekninger. 
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************ 

 

Strekning 7 – Engavika - Ims - Høle – Lauvvik 

 

Mot nord er strekningen avgrenset ved vestre del av friområdet ved Engavika/Ersholmen i 

kommuneplanen. Mot sør går strekningen fram til Lauvvik kai.  

I nordre del, ved Eskeland, er deler av strandsonen og baklandet avsatt til byggeområde for 

fritidsbebyggelse. Bare området nærmest Ims er regulert, og reguleringsstatus gjenspeiler ikke den 

eksisterende bebyggelsessituasjonen. 

Med unntak av enkelte mindre strekninger framstår hele strandsonen som bygningspåvirket ut fra 

SSB-kriteriene. I all hovedsak er det fritidsbebyggelse som gir utslag, noe som også er tilfelle i 

tettstedet Høle, hvor boligbebyggelsen i stor grad ligger tilbaketrukket fra sjøen.  

Områdene med mest bygningspreg er Eskeland, deler av Imsbukta, og Høleneset med strandsonen 

på begge sider. Det er imidlertid betydelig variasjon i bygningspreget, eksempelvis er mye av 

bebyggelsen mellom Ims og Høle omkring 100 m fra sjøen, og i sørlige del av strekningen er 

bebyggelsen relativt spredt. 

Jordbruket i bygdene ved Bersagel, Ims, Høle og Trodalsvågen setter sterkt preg på landskapet i 

denne strekningen. Den åpne kulturmarka understreker den slakere topografien hvor daldragene 

munner ut i viker langs kysten. Mellom partiene med aktivt drevet kulturlandskap, er det et par 
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lengre skogkledde strekk med lite bebyggelse, delvis med fylkesveien nær strandlinja. Lauvskog går i 

stor grad helt ned til bølgesprutsonen, og bidrar til at landskapet har relativt sterk naturkarakter. Den 

visuelle avstandsvirkningen av fritidsbebyggelsen blir dempet, spesielt der bebyggelsen er spredt. I 

sum er det god variasjon i landskapet, men de tettest bebygde områdene virker forstyrrende. Dette 

gjelder særlig Spesielt ved Eskeland, i Ims-bukta, og i/ved Høle.   

Sett i et videre perspektiv har landskapet steile fjellformasjoner i baklandet, og kontrasten til de 

slakere sonene ved sjøen gjør at de strandnære områdene får et rolig og harmonisk uttrykk. Dette 

understrekes av kulturlandskapspartiene, samtidig som fjellformasjonene gir strandsonen et flott 

relieff. I sum varierer landskapet mellom det helhetlige og harmoniske med vel tilpasset bebyggelse, 

og et mer rotete og lite landskapstilpasset bygningspreg. Partiene med stort bygningsomfang nær 

sjøen, virker i stor grad forstyrrende i landskapsbildet. I strandlinja er det verdt å merke seg hvordan 

ulike typer naust (utforming, størrelse og lokaliseringsprinsipp) gir svært forskjellig landskapsvirkning 

og signaler om områdebruk.    

Den nære strandsonen kan oppleves å ha moderat hellingsgrad, jf. særlig landbruksbygdene. 

Terrenganalysen viser imidlertid at svært mye av strandsonen har helling over 10 grader, dvs. lite 

egnet for opphold og tilhørende aktiviteter. Samtidig er bebyggelsen en faktor som i seg selv gir stor 

reduksjon av  tilgjengeligheten, selv om en ser bort fra topografiske forhold. Det er derimot relativt 

lite areal der tilgjengeligheten begrenses utelukkende av landbruksjord.  

Det er relativt få registreringer av allmenne interesser, men landskap/kulturlandskap, friluftsliv, 

barnetråkk og grønne undervisningsområder er viktige forhold. Registrerte verdier/interesser er i 

stor grad sammenfallende med tettstedene og de mest bebygde områdene. Det er også mange 

bevaringsverdige bygg i strandsonen. I tilknytning til tettstedene er badeområdene særlig viktige 

enkeltelementer. 

Strekningen har stor variasjon i verdiklassifiseringen, men totalt sett er det overveiende klasse A og 

B- områder. De tettest bebygde områdene sammenfaller for en stor del med registreringen av 

verdifulle kulturlandskap, der det også er en god del bevaringsverdige kulturminner. Basert på 

klassifiseringsmetodikken, vil viktige kulturlandskap kvalifisere som A-områder, mens tettbygde 

områder ellers ville ha klassifisert som C-områder. Det er dermed valgt å benytte mellomkategorien 

for slike områder.  

 

Strekning 7 Engjavika – Ims – Høle - Lauvvik.  Tematiske registreringer. 

Tema Delområde 

Landskap Utløpet av Ims-Lutsivassdraget er med i landskapsrommet med nasjonalt 

verdinivå. Området fra Trodalsvågen og sørover er vurdert som viktig 

landskapsrom med regionalt verdinivå.  

Kulturlandskap/kulturmiljø Ersholmen – Eskeland  er del av det svært viktige kulturlandskapet rundt Bersagel 

(jf. str. 5). Det landbruksprega kulturlandskapet fra Høle og videre langs kysten 

forbi Lauvik, er registrert som viktig kulturlandskap i kulturminneplanen.  

Bevaringsverdige (og noen verneverdige) kulturminner finnes særlig ved Eskeland, 

Ims, og Høle, samt rundt Trodalsvågen.  
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Friluftsliv Engjavika er vist som badeområde i miljøplanen, og grenser i øst mot friområde i 

kommuneplanen. En del av Engjavika er vist som område for båndlegging i 

kommuneplanen. FINK viser også sørlige delen av vika som prioritert regionalt 

friluftsområde. Nothagen v/Eskeland vises tilsvarende som eksisterende 

badeområde. Området er sikret og drives av Turistforeningen. Stranda sør for 

Imselva er også vist som prioritert badeområde, og ellers er det tre etablerte 

badeplasser ved Høle; Prestabrygga, Apalstø og Kalvaskogen. Eskelandsholmane 

er vist som prioritert båtutfartsområde av regional verdi.  

Grønne 

undervisningsområder 

Apalstø og Kalvaskogen er vist som svært viktige grønne undervisningsområder 

Barnetråkk Det er mange barnetråkkregistreringer på strekningen. Nordvestre del av 

Ersholmen , og deler av Engjavika, naustområdet vest for Eskelandsholmen, 

nordsida av Imselva, flere områder på vestsida av Høleneset, og mye av 

strandsonen på østsida, samt et område nord for Trodal.   

Naturtyper Ikke registrert  i 100 m-beltet, men litt i bakkant.  Bjønnbåsen på oppsida av 

riksvegen ved Kalvaskogen-Trodal har svært viktig naturtype i form av gammel 

lauvskog. 

Marine naturtyper registrert i Engjavika/Ersvika, Ålegraseng (I 11, Kategori 

B,viktig), og i Imsavika (Østerslokalitet, I 08, Kategori B, viktig). Ersvika/Engjavika 

bør undersøkes nærmere mhp. eventuell strandeng/rødlistearter. Registrert 2010, 

foreløpig ikke innarbeidet i kartet. 

Vilt områder Imselva og Høleåna er antatt viktigste overvintringsområder for Fossekall i fylket. 

Sjøområdet rundt elvemunningen på Ims er regionalt viktig andefuglområde. 

Vedholmen er kommunalt viktig område for vade-, måke- og andefugl. 

Rødlisteområder Ikke registrert rødlisteområder i 100 m-beltet, men i Bjønnbåsen er det flere 

rødlista lav- og mosearter.  

Andre forhold Ims og Høleåna er viktige gyteområder for laks og sjøaure. Området Kalvaskogen – 

Høle kai er regulert til småbåthavn. 

Inngrepspreg Deler av strandsonen ved tettsteder og hytteområder har stort inngrepspreg, men 

det er samtidig lengre strekk hvor inngrepspreget er lite til moderat.  

Tilgjengelighet Tilgjengeligheten er ut fra analysen forholdsvis dårlig, dels grunnet innmark, dels 

grunnet bebyggelse og topografi. Potensialet for ferdsel kan være vesentlig bedre. 

Verdiklassifisering Landskaps- og kulturlandskapsregistreringer trekker opp i Todalsvågen – Høle og 

Eskeland, men den store inngrepsgraden ved Eskeland gir klasse B her. 

Strekningen fra Høle mot Ims, er gitt A-klassifisering, selv om området 

framkommer som bygningspåvirket. Årsaken er at det er få inngrep i strandlinja, 

og at bygningsinngrep utenom veien ligger nær 100 m fra sjøen. 
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************ 

Strekning 8 Lauvvik – Gjesdal grense 

 

Fra ferjeleiet ved Lauvvik og sørover til Kråna v/Selvikvågen, er strandsonen med et par små unntak i 

sin helhet bygningspåvirket, slik dette er definert. Videre sørover, til Gjesdal grense er strekningen 

derimot uten bygningspåvirkning, og ville uten kraftlinjene ha blitt definert som inngrepsfritt område 

(INON-område). Her er landskapets hovedkarakter at det, med unntak av Selvikvåg-området, 

framstår som et intakt naturlandskap med lauvskogdominans i strandsonen, og med en helhetlig 

sammenheng mellom fjord og fjell. Den sørlige delen har stupbratte fjellsider rett i sjøen, og 

intensitet og dramatikk er stikkord for landskapet her. 

I nordre del er det stedvis tykkere løsmassedekke med landbruksforma kulturlandskap, og 

strandsonens helling er gjennomgående flatere. Topografisk vil mye av den nordlige delen være 

fremkommelig, men ut fra hellingskriteriet for opphold, er det bare mindre strekk som er framstår 

som tilgjengelig. Basert på bygningskriteriet er omkring halvparten av den nordlige strekningen 

utilgjengelig. Disse områdene framstår som landskapsmessig verdifulle, og dessuten med et stort 

potensiale som friluftsområder med sjøkontakt.  

Bebyggelse er dominerende bare i deler av Selvikvågen, og ligger ellers relativt spredt. Landskaps-, 
kulturlandskaps- og naturinteresser er dominerende tematiske registreringer i området, og den 
sørlige delen er blant de mest uforstyrrede og skjerma områdene i kommunen.  

Den midtre strekningen er godkjent som byggeområde i kommuneplanen, men er bare delvis 
regulert. Det er store allmenne verdier knyttet til strandsonen, også i de delene som er 
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byggeområde. Dette er særlig framtredene i de minst bebygde områdene, og med tanke på friluftsliv 
er strekningen nord for Selvikvågen særlig attraktiv.   

Manglende bygningspåvirkning, og registreringer av kulturlandskaps- og landskapsverdier, gjør at det 
meste av denne strekningen klassifiseres som A-område. 

 

Strekning 8  Neset – Gjesdal grense.   Tematiske registreringer. 

Tema Delområde 

Landskap Hele strandsonen inngår i område vist som verdifullt landskap, Lauvvik-Bynuten, 

av fylkesinteresse  

Kulturlandskap/kulturmiljø Viktig kulturlandskapsområde, landbruksprega kulturlandskap,  er vist i området 

sørover fra Lauvvik kai, og omkring Selvikvågen (Kulturminne- og miljløplanen). 

Fornminnefelt og bevaringsveridige bygg særlig i Selvikvåg- Krånå-området. 

Friluftsliv Sti forbinder Selvikvåg med det store tur-/friluftsområdet ved Bynuten  

Barnetråkk Strandsona med bakland fra Selvikvåg (nord) til Krånå er registrert som 

barnetråkkområde  

INON-område Grenser mot et større INON-område i sør, der størstedelen av arealet ligger i 

Gjesdal kommune 

Naturtyper Kråna. Mindre område med naturtype Slåttemark og frukthage 

Naturvernområder Foreknuten naturvernområde, barskogsreservat, ligger i bakkant av 100 m-beltet  

Vilt områder Det meste av strandsona sør for Lauvvik inngår i kommunens viktigste område for 

hjort, kommunalt til regionalt verdinivå. Området er også rikt på mange andre 

arter. Område for Storskarv sør for Kråna, ved Gulafjell. 

Rødlisteområder Tre mindre rødlisteområder med trua/sårbare plantearter registrert ved Selvikvåg 

og Kråna, delvis i bakkant av 100 m-beltet. Punktregistreringer av sårbare trua 

lavarter finnes her.   

Andre forhold Byggeområdene i kommuneplanen er delvis regulert, og delvis under regulering 

(Selvikvåg-Krånå). Den nodligste delen av kommuneplanens nbyggeområde er ikke 

regulert. 

Inngrepspreg Selvikvågen har mye fritidsbebyggelse i strandsonen, mens området både sør og 

nord for vågen bare har spredt eller ingen bebyggelse. Inngrepsfritt fjord til fjell-

landskap særlig viktig karaktertrekk, sammen med den relativt lite berørte 

strandsonen i nord.  

Tilgjengelighet Utilgjengelig i sør, dårlig tilgjengelighet i midtre sone, men forholdsvis god 

tilgjengelighet i nordre del. 

Verdiklassifisering Strekningen klassifiseres som A-område, også de mest bebygde delene, grunnet 

landskaps-, kulturlandskaps-, rødlisteområder  og viltregistreringer. To kortere 

strekninger klassifiseres som B-områder grunnet inngrepsomfang i strandlinja 
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Verdiklassifiseringen i forhold til gjeldende planer  
 

I kartet under vises kommuneplanens avsatte byggeområder, og regulerte områder samt områder 

hvor regulering pågår. Rent oransje farge viser uregulerte byggeområder for fritidsbebyggelse. 

Mørkere farge eller omkransende rød strek viser henholdsvis områder som er regulert eller hvor 

regulering pågår.   

På noen strekninger er det dårlig samsvar mellom planlagte utbyggingsområder og 

verdiklassifiseringens resultater. Dette gjelder spesielt helt i sørøst, nord og sør for Selvik, der 

strandsona er klassifisert som A-område. Videre er også områdene sør og øst for Breivik sårbare for 

vesentlig ny utbygging, selv om klassifiseringen her dels er B-områder. Også strandsona rundt Dale-

området er klassifisert med A-verdi, og vurderes som sårbar for utbygging mot sjøen.   

  

 

 

I tillegg til de avsatte byggeområdene er det også mye eksisterende bebyggelse i LNF-områdene. For 

å få et bedre og mer helhetlig inntrykk av bygningspåvirkning i strandsonen, er det i kartet under lagt 

på en ”bygningssky” over kommuneplanen. Bygningsskyen viser buffersone på 100 m rundt alle 

registrerte bygg. Oransje områder er byggeområder for fritidsbygg, mens byggskyen vises med en 

lysere fargetone. Arealer mer enn 500 m fra sjø er vist med et mørkere skyggelag.  
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Kartet viser nokså tydelig at store deler av strandsonen utenom byggeområdene er bygningspåvirket. 

Hvordan dette påvirker strandsonens allmenne verdier er imidlertid sterkt varierende, noe som også 

vil gjenspeiles i kartene med verdiklassifiseringen.  

Oppsummering av hovedelementer fra verdikartleggingen 
 

Nær 60 % av strandlinjen utenom tettstedene/byggeområdene er bygningspåvirket. Areal i 

strandsonen (100 m-beltet) som framkommer som tilgjengelig for opphold, er nede i 9,5 %.   

Disse tallene, og særlig det siste, kan se ut til å harmonere dårlig med verdiklassifiseringen, som viser 

betydelige strekninger i klasse A.  

Her er det særlig to forhold å merke seg når kartene leses.  

Det ene er at allmenne verdier ikke er synonymt med friluftsliv og lett tilgjengelig topografi. 

Naturlandskaps- og kulturlandskapsregistreringene omfatter store, og delvis bebygde områder, 

hvor verdiinnholdet er knyttet til områdenes karakter, slik de er formet over lang tid. 

Landskapsregistreringene er dermed årsak til at større strekninger gis A-klassifisering. Samtidig er det 

også stort sammenfall mellom strekninger med verdifulle landskap og ”ikke bygningspåvirka” 

strekninger, som også gir A-klassifisering. 

Det andre er den store forskjellen mellom gjenværende bygningsfri strandlinje (vel 40 %) og 

gjenværende tilgjengelig oppholdsareal (9,5 %). Hovedforklaringen ligger i at svært mye av det 

gjenværende bygningsfrie området, som ut fra metodikken gir A-klassifisering, har en topografi som 
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gjør det lite egnet for opphold med et variert spekter av friluftsaktiviteter (< 10 grader helling, SSB-

kriterium). 

Hellingskriteriet for opphold innebærer at svært mye areal i strandsonen framstår som utilgjengelig 

for opphold. Dette gjenspeiler en topografi og landskap med lite flatedannelser, eksempelvis egnet 

for ballek.  I forhold til den allmenne oppfatning om hva som er egnet for vanlig friluftsliv, vil 

ferdselskriteriet (helling < 25 grader) oppleves som mer relevant. Terrenganalysen basert på denne 

parameteren, viser imidlertid at en stor del av kommunens bygningsfrie strandlinje samtidig har 

hellingsforhold som gjør den utilgjengelig for ferdsel. Dette preger spesielt den mest sjønære delen 

av strandsonen 

Hovedbildet vedrørende allmenn tilgjengelighet, er at hyttebebyggelse opptar mye av strandsonen 

der terrenget er egnet for ferdsel, og at mye av strandsonen uten bebyggelse har hellingsgrad mot 

sjøen som gjør strekningene lite egnet for ferdsel.  Brygger og mindre bygg er ikke med i den 

offentlige statistikken, og selve strandlinja kan derfor være noe mindre tilgjengelig enn det tallene 

viser. 

Når det gjelder spesielle naturforekomster i strandsonen, er det forholdsvis liten andel med slike 

registreringer. Dette har dels sammenheng med at naturgrunnlaget/berggrunnen i seg selv er relativt 

”fattig”, men trolig også med at mye av de interessante områdene er preget av bebyggelse. Et 

påfallende trekk er at det er få gjenværende viker uten bebyggelse eller anlegg. Grunne viker, og 

arealer med naturtype-, rødliste- eller viltområderegistreringer har så begrenset omfang, at disse 

må anses som særlig verdifulle og sårbare i et kommunalt perspektiv.   

Nye småbåthavner vil dermed fort medføre konfliktfylt arealbruk, men det er samtidig et potensial 

for flere båtplasser gjennom utvidelse av eksisterende enkeltanlegg. Dette vil kreve utstrakt 

grunneiersamarbeid, og kan være problematisk å få til i praksis. 

Et siste tema som bør nevnes er forholdet til godkjente, men ikke regulerte byggeområder i 

kommuneplanen. Her bør de uregulerte områdene sør for Lauvik framheves som sårbare  A-områder 

i forhold til utbygging. Tilsvarende vurderes byggeområdet på nord- og østsida av Breivik som et areal 

med spesielle lokale landskapskvaliteter, selv om eksisterende bebyggelse gjør at området 

klassifiseres som en blanding av A- og B-strekninger. Også Dale-området er klassifisert som A-

område, og sårbart for utbygging i strandsonen. 

Tema aktuelt for videre oppfølging 
 

Klassifisering – forvaltningsprinsipper 

Klassifiseringen har som sagt tatt utgangspunkt i eksisterende forhold og registreringer av allmenne 

verdier. Noen skjønnsmessige tilpasninger er gjort, slik at områder kan ha fått høyere eller lavere 

verdi enn det en skjematisk bruk av hovedprinsippene skulle tilsi. Det kan derfor være behov for en 

nærmere vurdering av klassifiseringen, basert på mer feltarbeid. Det kan også tenkes at kriteriene 

bør endres, justeres eller suppleres. 

Dersom nye statlige planretningslinjer blir innført, vil det være behov for å definere strandsonens 

geografiske avgrensning. Dette var opprinnelig et mål for arbeidet, men arbeidsomfang og 

manglende overordnet veiledning, gjorde at temaet ble utelatt i denne omgang.  
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Det har ikke vært målsetting i kartleggingsarbeidet å gi konkrete anbefalinger om bruk av 

resultatene. Det er imidlertid naturlig å stille spørsmål om det bør utarbeides nærmere 

forvaltningsprinsipper knyttet opp mot klassifiseringen, og om det foreliggende materialet gir 

tilstrekkelig grunnlag for en eventuell konkretisering av videre forvaltning av strandsonen. 

Ferdselskartlegging - turtraseer 

Tilgjengelighetsanalysen gir begrenset informasjon om muligheter for allmenn ferdsel, da andre 

kriterier benyttes. Dette gjelder både avstandskriteriet fra bygg, og terrengets hellingsgrad. En 

eventuell ferdselskartlegging er avhengig av feltarbeid for å avklare den reelle situasjonen, både 

vedrørende topografi, men også med hensyn på ferdselshinder som ikke kommer fram av kart. I 

områder hvor allmenn ferdsel ikke er sikret gjennom reguleringsplan og ev. realisering av planen, vil 

det være mange uavklarte situasjoner i forhold til hva som er tillatt eller ei etter friluftsloven. For 

områder der kyststi allerede er avmerket i kommuneplanen, vil en i alle tilfeller være avhengig av å 

gjennomføre en slik type kartlegging når planen skal realiseres.  

I referansegruppa og i kommuneplankomiteens vedtak ved behandling av 

verdikartleggingsrapporten, er det fokusert på at tidligere ferdselstraseer er i ferd med å forsvinne 

som følge av endringer i kultur- og naturlandskapet, primært pga. gjengroing. Der slike traseer er 

avmerket på eksisterende kartverk, vil disse bli innarbeidet i ferdselskartene, og dermed tjene som et 

grunnlag for ferdselskanalisering til gode traseer, og ev. ryddearbeid for gjenoppretting av 

framkommelighet.  

Eksisterende stinett slik dette finnes i NGO’s kartverk, skal innarbeides i tilgjengelighetskart for 

ferdsel, og kan videreutvikles ved å legge inn mer lokale stinett ved senere oppfølgingsarbeid. 

Marint og kystnært biologisk mangfold 

Foreløpig er det gjort relativt lite registreringsarbeid som omfatter marine naturtyper, og naturtyper i 

overgangssonen mellom sjø og land. Det er grunn til å anta at de viktigste områdene for nærmere 

undersøkelser er de grunne vikene, evt. også morenedominerte marine partier (israndavsetninger). 

Bløtbunnsområder, undervannsenger, samt nøkkelområder for spesielle arter slik som østers, er 

trolig de viktigste å kartlegge, da det er få forekomster og inngrepspresset er størst i disse områdene.  

Fra før er Lauvåsvågen kartlagt som det eneste marint viktige området for biologisk mangfold, med 

status ”Viktig naturtype” (Brakkvannspoll). 

Kommunen har nå satt i gang en første runde med kartlegging av 9 utvalgte marine områder, hvor 

sjøbunnen er undersøkt for verdifulle naturtyper.  Ut fra Direktoratet for naturforvaltnings kriterier 

for kartlegging av verdifulle naturtyper, er det funnet to nye områder som kvalifiserer til statusen 

”Viktig naturtype” (kategori B, regionalt  viktig). Dette er Engjavika v/ Bersagel (Ålegraseng) og 

Imsavika (Større østersforekomst). I tillegg er Usken/Kastevika framhevet som viktig grunnet 

østersforekomster.  Det er registrert flere forekomster av naturtyper på direktoratet sin 

prioriteringsliste, men disse er ikke verdisatt, primært på grunn av at arealstørrelsen for A-, og B-

kategoriene ikke er oppfylt.  

Det er ikke foretatt klassifisering/verdisetting av lokalt viktige områder (kategori C).  Det er heller 

ikke gjennomført en helhetlig kartlegging der overgangssoner og landareal er sett i sammenheng 

med sjøbunnarealet. I en forvaltningsmessig sammenheng vil begge disse forholdene være viktige, og 

oppfølgende arbeid bør gjennomføres som grunnlag for å sikre viktig biologisk mangfold. 

De lokalt viktige kvalitetene – økt detaljeringsnivå 
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De mest etterspurte kvalitetene i strandsonen vil trolig være knyttet til lokale strekninger av spesiell 

betydning for friluftsbruk, spesielt der det er viker og bukter med topografisk akseptabel 

tilgjengelighet og muligheter for bading og lignende. Andre forhold som peker seg ut kan være 

kulturminner der omgivelsene gir et lokalt verdifullt kulturminnemiljø, og betydningsfulle 

landskapselementer og landskapsutforminger. Tidsbegrensingen har gjort at dette ikke kunne tas 

med på en konsekvent og systematisk måte, og her vil dessuten lokale innspill være viktig.      

 

Berørte eiendommer 

 
Kommuneplankomiteen har i sin behandling av verdikartleggingen vedtatt at hytteeiernes 

eiendomsrett må ivaretas. I dette ligger det at det må framgå hvilke eiendommer som berøres av 

verdikartleggingen av strandsonen.  

Basert på opplysningene i GAB-registeret er det laget en oversikt over alle eiendommer som 

omfattes av 100-m beltet i det kartlagte området. På grunn av omfanget er ikke listen innarbeidet i 

papirrapporten, men legges ut som et digitalt vedlegg til verdikartleggingsrapporten på kommunens 

hjemmeside. Listen blir i tillegg lagt ut på kommunens servicekontor sammen med rapporten, og 

høringsdokumentene til kommuneplanen for øvrig.  

 

 

 

 


