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Naturvernforbundet i Kristiansand 
Ved leder Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 
Solbergveien 3 
4615 Kristiansand 
 
Til Kristiansand kommune 
 
Nei til nedbygging av kulturlandskapet på Øvre Timenes/Berhus i Randesund 
 
Innspill fra Naturvernforbundet i Kristiansand til kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 
 
I kommuneplan for Kristiansand 2011-2022, avsnitt 5.3.4, foreslås kulturlandskapet på Øvre 
Timenes og Berhus i Randesund, benevnt ”Timenes Nord” i planen, bygget ut til blant annet 
næringsformål.  
 
Det anføres i kommuneplanen gode argumenter mot utbygging av området.  Utbygging av 
”Timenes Nord” vil bety nedleggelse av tre gårdsbruk. Beitedyrene som skjøtter 
kulturlandskapet i de kommende verneområdene på Nedre Timenes tilhører ett av disse 
brukene.  Utbyggingen vil videre medføre tap av 85 dekar dyrka jord og brudd på nasjonale 
retningslinjer for jordvern. Et viktig kulturlandskap på over 200 dekar forsvinner.  
 
Med planer om bymessig utbygging av Bjørndalssletta, ny vei til Kjevik østfra over Hamre/Ve 
og planlagt utvidelse av Kjevik flyplass nordover, er jordbruksarealene i Kristiansand 
kommune under sterkt press. Nedbygging av 85 dekar dyrket mark i full drift på Øvre 
Timenes/Berhus , med tilgrensende kulturlandskap, vil sterkt bidra til denne utviklingen.  
 
I et historisk perspektiv har bosettinger blitt anlagt ved dyrkbare arealer. Veier har senere blitt 
anlagt for å binde boområdene sammen. Dette gjelder også for hovedveinettet i Kristiansand, 
som går gjennom jordbruksbygdene rundt byen. Om en konsekvent velger å legge 
størstedelen av utbyggingen i kommunen langs hovedveiene, vil derfor de mest verdifulle 
jordbruksarealene bli berørt.   
Arealplanlegging med sikte på begrensing av CO2-utslipp er i seg selv svært prisverdig, og 
bygging langs hovedtransportårene er mange steder fornuftig. Strategien må imidlertid ikke 
følges dogmatisk og ikke bidra til en irreversibel og omfattende nedbygging av matjord. Til 
det er Norges knappe jordressurser for verdifulle. 
 
Det er enkelt og billig å bygge på matjord. I en kommuneplan bør det velges mer 
fremtidsrettede løsninger. For eksempel kan noe fortetting langs hovedtransportårene skje 
på de betydelige parkeringsarealene øst for byen.  
Naturvernforbundet i Kristiansand vil med dette på det sterkeste fraråde en nedbygging av 
kulturlandskapet på Øvre Timenes/Berhus. 
 
 
 (sign) 
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 
Naturvernforbundet i Kristiansand 



 
 
 
 
 
 
 


