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Stedstap i Skagerraks kystsone? 

Den norske Skagerrakkysten - et fortsatt verdifullt sted? 

Store deler av Norges bosetnings- og næringshistorie er knyt-

tet til kystsonen, som derfor alltid har vært utsatt for  fysiske 

inngrep og forandringer. I kompromisset mellom klima, 

næring, utsyn og estetikkframbrakte 

sørlendingen noen enormt vakre stedslandskap, som nå 

holder på åforv'itre. 

Det er imidlertid våre forfedre, og ikke 

våre politikerne, som har skapt attrak-

sjonsverdiene i Skagerrakområdet. Der-

for må de grove utbyggingene som nå 

skjer, ikke bruke de karakteristiske 

gamle byene som alibi. Utbyggerne 

bruker nemlig disse i sin strategi for å 

tilegne seg og «utvikle» områder. 

Pressen har den siste tiden foku-

sert på den storstilte fritidsbyggingen 

i Skagerrakkysten. Debattantene har 

hittil greid å gjøre dette til en disku-

sjon om fordeling, jappekultur og mis-

unnelse. Dermed overser man den helt 

sentrale problemstillingen denne 

utviklingen reiser, en betydelig trussel 

mot våre natur- og kulturlandskap. Det 

gjelder mye mer enn fortsatt nybyg-

ging av fritidsboliger i et kystområde,  

som kanskje allerede de fleste steder 

er gjort utilgjengelig for allmennhe-

ten. 

Til tross for vår tids enorme infor -

masjonsmengde, makter vårt samfunn 

og vår generasjon i bemerkelsesverdig 

liten grad å framholde langsiktighet 

og kvalitet. For å hindre at Skagerrak-

kysten omformes til et arkitektonisk 

armodsområde, må det nå gjøres et 

krafttak. Man må tenke langt framover 

når det er tale om de attraktive area-

ler som sørlandskysten besitter. Hvis 

vi bygger ut alt innen vår generasjon, 

hva skal de neste generasjoner forhol-

de seg til? Kortsiktige politiske vurde-

ringer har lite med vår kulturarv i 

kystsonen å gjøre, fordi mange saker 

har konsekvenser som strekker seg  

over generasjoner, og som derfor 

trenger en viss avstand til øyeblikkets 

og utbyggernes presserende behov. 

Til tross for klare intensjoner i 

Rikspolitiske Retningslinjer for plan-

legging i kyst- og sjøområdene i Oslo-

fjordregionen (RPR-0), bygges det som 

aldri før i Skagerraks kystsone, og det 

foreligger planer for bygging av nye 

«Sørlandsbyer» og andre innretninger 

nær opptil nasjonale klenodier. Mange 

av disse planene presenteres som rene 

«glansbilder», vakre illustrasjonsteg-

ninger som ikke er juridisk bindende, 

med overforbruk av Linjal. Slike teg-

ninger kaster lett blår i øynene på 

politikerne, fordi det ser veldig flott 

ut. I tillegg er reiseliv blitt et slags 

trylleformular for Skagerrakkysten. 

Denne naive innstillingen medvirker til 

at man tror dette vil gi ubegrensede 

inntekter, uten tilsvarende utgifter. 

Men ofte sitter lokalsamfunnet igjen 

med avfallet og ulempene, og meste-

parten av fortjenesten havner hos 

utbyggerne - de store selskapene. 

Hva er Sørlandets stedskarakterer? 

Natur- og kulturlandskapet ved gamle 

byer og tettsteder gir viktige rammer 

for den estetiske opplevelsen. Det 

karakteristiske sørlandske landskap er 

nå utsatt for et formidabelt stedstap. 

På 1960- og 70-tallet ble en rekke 

norske byer - om ikke alle - rasert av 

en rivningsiver som kanskje savner 

sidestykke i Norges historie. Firkante-

de, hjelpeløse betongklosser erstattet 

vakre empire- og sveitserhus, og ste-

dene ble estetisk utarmet. Denne pro-

sessen ble påbegynt i flere historiske 

sørlandsbyer, men til alt hell var 

byene for fattige - innbyggerne evnet 

ikke å reise kapital til å knuse sin ver-

difulle bygningsarv. 

Følgende landskap er vanlig og 

karakteristisk på Sørlandet: lav hvit 

trehusbebyggelse i én eller to etasjer 

nær havet, og mørke, sammenhengende 
åsrygger ovenfor husrekkene. Samspillet 

mellom bebyggelse og landskap resul-

terer i spennende stedskarakterer. 

Denne kvaliteten blir først tydelig når 

de sammenhengende og dominerende 

landskapsveggene splittes opp av 

byggverk. Det typiske sørlandslandska-

pet går tapt når landskapet «gjennom-

hulles» med typehus. Disse plasseres i 

de deler av åsene som er synlige fra 

havet, og heller ikke selve åsryggene 

går fri for bebyggelse. 

Slik «forsvinner» Sørlandet - ste-

dets «ånd» blir borte. Dessverre er det 

i ferd med å bli slik rundt en rekke av 

sørlandsbyene: Grimstad, Arendal, Lit-

lesand og Risør. Og mye verre ville det 

ha vært hvis en del av planene som 

har versert de siste tiår, hadde vært 

gjennomført. 

Etter hvert som bokvaliteten i de 

gamle sørlandsbyene blir klarere, 

ønsker flere å investere i bo- og fri-

tidshus i nærheten av disse. De fleste 

av disse stedene er omgitt av karrige 

fjellandskap som ofte stuper bratt ned  

i havet. I dette Landskapet er det de 

siste årene foreslått å bygge store, 

skrånende terrasseleiligheter, som full-

stendig vil forandre den nærliggende 

bys historiske fasade og inntrykk. I sin 

iver etter å komme i gang med byg-

ging snarest mulig uten å vurdere 

konsekvensene for den gamle by, rea-

gerer utbyggerne med affekt når man 

først ønsker en konsekvensanalyse. 

Det utbyggerne ikke skjønner, er at 

det er de som er privilegerte. Det er 

kun den gamle byen som har historie, 

kvalitet, attraksjonsverdi og andre ver-

dier. Firkant- og linjalkonstruksjonene 

som utgjør disse terrassehusene, kan 

plasseres nøyaktig hvor som helst hvor 

det måtte befinne seg en fjellskråning, 

og i Norge er dette, som kjent, mange 

steder. 

Disse byggene kontrasterer vold-

somt både med natur- og kulturland-

skap. Det argumenteres fra noen arki-

tekter med at vi nå lever i «en ny 

tid», ingen nostalgisk periode. Men 

Sørlandet selges fortsatt med de nos-

talgiske «hvite byene» som stedska-

rakterer, i alle viktige turistinforma-

sjoner om Norge. Og det finnes mange 

andre former enn firkanten i kystso-

nen. Knut Knutsens vellykkede hytte 

ved Portør ble satt opp i 1948, for 

over én generasjon siden. Hvorfor kan 

arkitektene ikke videreutvikle elemen-

ter av denne byggestilen i den kre-

vende kystsonen rundt Skagerrak? 

En kort «maktpresentasjon» - nye 

påvirknings- og pressgrupper 

Langsomt har det utviklet seg et nytt 

eiendomsmønster langs kysten, der 

tidligere oppsittere med forankring i 

lokal kultur og levemåte skyves ut til 

fordel for pengesterke interesser. 

Beskjedne, smålåtne fiskerhjem i 

skjærgården oppnår en markedspris 

som gjør at arvirger ikke lenger har 

råd til å overta. En ny generasjon står 

klar til å betale mye, svært mye for 

slike steder - som drømmesteder og 

ferieparadis - og ikke minst som 

investeringsobjekter. Dermed endres 

ikke bare eiendomsforholdene. Utvik-

lingen har nå blitt alvorlig og er kri-

tisk for en langsiktig forvaltning. 

Mange av disse forandringene gjen-

speiler kun samfunnets generelle hold-

ningsendringer og utvikling i en ret-

ning mot stadig mer privatisering og 

markedstilpasning. Forandringene har 

også sammenheng med et genera-

sjonsskifte i kystsonen, der den nye 

generasjonen synes betydelig mer 

restriktiv overfor allmennhetens histo-

riske frie ferdsel og arealbruk. Veiene 

og bryggene i uthavnene kommer aldri 

mer til å bli offentlige arealer hvor 

enhver kan ferdes fritt mellom husene. 

En epoke er over, og en kultur for-

svinner for alltid. Nå er det investe-

ringer det dreier seg om. Og de som 

investerer skal ha minst like mye igjen 

når den tid kommer. Markedskreftene 

har overtatt i Skagerrakkysten, og med 

markedets lovsanger susende i ørene, 
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er det lite eller intet vi kan gjøre. 

Det mest skremmende er likevel 

holdningene som store deler av den 

nye generasjon kyst- og fritidsboere 

viser rundt arealbruk både på land og 

i sjø. En vulgær «jappementalitet> 

hvor dominerende uttrykk som «jeg-

og-mitt», «jeg-gjør-hva-jeg-vil» og 

«jeg-har-betalt-for-det», har raskt 

spredd seg til et geografisk område 

som tidligere var preget av åpen til-

gang for alle og et balansert eiefor-

hold til areal og ferdsel mellom og 

rundt husene. I tillegg ser det ut som 

både de personer som kommer til kys-

ten som ftitidsbesøkende, og kystens 

egne beboere i løpet av noen få tiår 

har blitt historieløse i dette landska-

pet. Mange av inngrepene kan nå, i 

likhet med holdningene, best karakte-

riseres som «vulgære», og vanskelige 

å forstå for personer opptatt av kys-

tens «tidløse verdier», med forvalt-

ningsvilje som avgjørende drivkraft. 

Svært mange av de som har kjøpt fri-

tidseiendom ved kysten, kommer fra 

det sentrale østland - fra områder i 

Oslo og Akershus som er blant de arki-

tektonisk mest utarmede i hele landet. 

Når disse kommer til havet, er det der-

for ganske naturlig at de bringer med 

seg sine grunnholdninger. «Denne nye 

generasjonen» synes videre å mene at 

alle byggverks utseende er deres pri-

vate sak, siden de har betalt for dem. 

Alt annet regnes som utidig lokal 

(eller sentral) innblanding. 

Med de mange inngrepene i kystso-

nen følger også stillinger som har med 

kjøp og salg av areal å gjøre (advoka-

ter, eiendomsmeglere), som har med 

inngrep å gjøre («sprengningsarbei-

dere», entreprenører med spesialut-

styr), som har med reising av byggverk 

i kystsonen å gjøre (snekkere, rørleg-

gere, elektrikere og en rekke andre 

spesialyrker), deretter yrker for å 

holde ved like byggverkene og instal-

lasjoner, ordne båter, brygger og plat-

tinger. Til sammen blir dette en rekke 

mennesker, og de har en ting til fel- 

les, de er interessert i flest mulige og 

størst mulige inngrep i kystsonen. 

Man må være klar over at denne kon-

stellasjonen av yrker til dels er svært 

språkføre, og får etter hvert meget 

stor innflytelse på hvordan hele Ska-

gerrakkysten skal se ut. Man skal hel-

ler ikke se bort ifra at den store has-

tigheten som det ventes at avgjø-

relsene skal tas med (saksbehandling i 

underbemannede kommuner), er en 

medvirkende årsak til det generelle 

«slumpreget» eller «hytteslumpreget» 

deler av kysten etter hvert har fått. 

De viktigste årsakene til at forhol-

dene i kystsonen mange steder er i 

ferd med å bli kritiske, både når det 

gjelder utbygginger, landskapsbehand-

ung og holdninger, er vist under: 

• en ny generasjon eiere har et helt 

annet forhold til privatisering, inn-

gjerding og allemannsrett 

• folk tar seg generelt mer til rette 

uten å søke på forhånd 

*folk har en mer pågående og frek-

kere innstilling 

*privatisering med stadig flere kreati-

ve innretninger blir vanligere 

•mange kommuner har ikke tid, fag-

kunnskap eller økonomi til utvidet 

kontroll 

*kommunene møtes av et stadig stør-

re arsenal av dyktige advokater 

•plan- og bygningsloven er fortsatt 

uklar på vesentlige punkter 

ødet er et uavklart forhold mellom 

LNF-områdene og landbrukets frihe-

ter ved arealbruk 

*ofte uklart hviLke politiske nivåer 

som skal bestemme: kommune, 

fylke, stat 

*ofte uenighet mellom de ulike poli-

tiske nivåene 

Markedet som cicerone i Skagerraks 

kystsone - en utvikling i balanse? 
De historiske aktivitetene ved Skager-

rakkysten er for alltid forandret. 

Strandsitterne, fiskerne, kombina-

sjonsbrukene, småbøndene og mye av 

den sjøvendte industrien kommer aldri 

tilbake. Spørsmålet blir da, skal vi 

beholde et Landskap hvor man kan 

lese noen utvalgte historiske aktivite-

ter - eller omforme det til hvilket som 

helst landskap, hvor som helst i 

Norge? Og det er dette en milliard-

industri som turismen selger til sine 

brukere: Norges landskaper og histo-

rie. Hvis landet ble dekt av typehus, 

og vi hadde sprengt bort de viktigste 

landemerkene, er det ingenting å 

selge til de besøkende. Hvis det er 

enighet om at man fortsatt skal lese 

en historisk aktivitet fra det som er 

igjen i kystsonen, må vi begynne å 

oppføre oss i samsvar med dette. 

Forvaltningen til et av de mest 

attraktive kystområder på kloden er 

for viktig til at vi kan overlate den til 

den enkelte kommune. Landets myn-

digheter bør forstå at dette ikke leng-

er kan fungere slik man ønsker og for-

venter. Kommunene har sine egne 

lokale konflikter, dominerende person- 

ligheter, lokalpresse med spesielle 

holdninger, overordnet politiske hold-

ninger og væremåter, som ikke alltid 

går godt sammen med en langsiktig 

og bærekraftig forvaltning av denne 

verdensarven og -kvaliteten. Det for-

ventes at fylkeskommunene har den 

nødvendige estetiske kompetanse til å 

veilede og samordne kommunene i 

oppfølgning av plan- og bygnings-

loven. Dessverre kan det ikke konklu-

deres at de har kommet tilstrekkelig 

på banen der hvor det er foretatt 

store inngrep, selv om det er mange 

positive unntak. 

Hvis man vil forvalte Skagerraks 

verdifulle kyst, er det nødvendig å 

søke fagkunnskap for å kunne forutse 

hva som vil skje de nærmeste tiår. 

Viktigste forhold i disse utvikLings-

trendene er: 

øen potensiell utbyggingsbombe pga. 

enorme akkumulerte private midler 

*en helt ny generasjon med liten for-

ståelse for fellesskapet 

*et helt nytt holdningsmønster 

*aggressive meglere og selgeviulige 

grunneiere 

*andre og «smartere» strategier for 

utbygging 

• norsk opinions oppfatning at marke-

det bestemmer, styrer og ordner 

*svake motkrefter, spesielt i kommu-

ner og fylker 

*uklar statlig strategi og til dels dår-

lig statlig håndverk mot det kommu-

nale nivå 

Man sitter egentlig på en potensiell 

utbyggingsbombe. Nordmenn har de 

siste årene akkumutert en mengde 

midler. Man regnet i 197 med at nor-

ske husholdninger rådet over en dis-

ponibel kapital på rundt 650 milliarder 

kroner, som i mai 1999 hadde økt til 

ufattelige 1.000 milliarder! Markeds-

kreftene har overtatt i Skagerraks 

kystsone, og den nåværende arealbruk 

og utviklingstendens synes irrever-

sibel. Hvis nordmenn som følge av 

utvikling av nye yrker skapt av infor- 

masjons- og mediesamfunnet, igjen vil 

ønske å bebo denne kyststrekningen, 

er den nå blitt gjort utilgjengelig. Kan 

det noen gang forventes at storsam-

funnet vil framskaffe de mange titalls 

eller kanskje hundretalls milliarder 

kroner det vil koste å tilbakeføre 

attraktive deler av kyststrekningen til 

boligområder? Alvorlig for en langsik-

tig forvaltning er det også at hvert 

fjerde år må de få oppegående perso-

nene i de få kommuneadministrasjone-

ne som fortsatt bryr seg, på nytt lære 

og instruere sine politikere om hva 

slags arv man i kystsonen råder over 

og forvalter for sine etterkommerne. 

Jens Petter Nilssen 
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