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Offentleg ettersyn – Områderegulering for Ekrene Vest GNR. 73, BNR. 1 M.FL. 
 
Viser til overnevnte brev utsendt til grunneiere som blir berørt av foreslåtte regulering. 
Deres ref.: 2016000181-62/2019012882 
 
Jeg hverken eier eller bor på noen av de berørte eiendommene, men har vokst opp på Ekrene og 
tilbringer fortsatt de fleste av mine fridager på Ekrene. Etter å ha blitt fremvist den foreslåtte 
områdereguleringen av berørte grunneiere velger jeg likevel å komme med mine kommentarer og 
bekymringer. 
 
Min familie har bodd og drevet gården med gårdsnummer 73/2 og utmarksområdene den grenser til 
i generasjoner. Store deler av min nære familie bor også fortsatt på eiendommer som tidligere har 
tilhørt gården eller som grenser til den. Ekrene har alltid vært en tradisjonsrik gård, og består fortsatt 
av en type kulturlandskap som holder på å forsvinne. En slik områderegulering som her er foreslått 
av Sveio kommune vil bidra til videre forvitringen av dette landskapet, som også må sies å være stikk 
i strid med punkt 3.1.1 i det vedlagte planforslaget. Gården driftes nå på en slik måte at 
kulturlandskapet og gården som helhet skal ivaretas og vedlikeholdes på best mulig måte. 
 Som grunnlag for kommentarene mine vil jeg vise til at utbygging av Ekrene så langt heller 
ikke har vært ønsket fra de som har hatt lengst tilhørighet til området, og at prosessen med Rophus-
utbyggingen har vist seg å være en byrde for de som har vært bosatt i området lengst. Trafikken av 
anleggsmaskiner i første omgang, og trafikk til eiendommer i etterkant, har satt betydelige preg på 
området – og klager og kommentarer vedrørende dette har tilsynelatende regelrett blitt oversett i 
prosessen. Løfter og vedtak om forbedringer har heller ikke blitt overholdt, jf. løfte om ny vei og bom 
som skulle vært ferdigstilt for 10 år siden. Slik prosessen har vært tidligere er ikke et godt grunnlag 
for videre tillitsforhold – sett fra mitt ståsted. 
 
I tillegg til manglende ønsker om generell videre utbygging av Ekrene, så er det et par vesentlige og 
store problemer med forslaget. For det første så foreslås det å skille utmarken (Skult) fra gården 
(73/2) og de tilhørende jordene. Dette vil si å dele utmarksbeitene fra jordene, slik at beitende dyr 
ikke vil kunne ferdes mellom områdene. Da vil det bli betydelig mindre beiter for dyr på gården, som 
vil forringe potensialet for videre drift slik det er i dag betydelig. Dette vil igjen føre til at utmarken vil 
bli overgrodd. Vegetasjonen og kulturlandskapet der holdes i dag nede på grunn av beiting. Dette 
strider også mot punkt 3.1.2 i forslaget. 
 Veiene som er med i forslaget er slik jeg forstår det heller ikke i tråd med tidligere vedtak, og 
jeg mener at Rophusveien fortsatt må legges nord-øst som tidligere planlagt. Dette vil etter min 
mening være den beste løsningen for kulturlandskapet, den generelle utmarken, gårdene og alle 



berørte naboer på Ekrene. Trafikken på veien som i dag brukes vil da i gjen kunne begrenses ned til
egen t ålegrense .

Bebyggelse i foreslåtte tom ter rundt Skult vil også forringe den gen erelle livsk valiteten rundt
den gamle gården . En slik b ebygg else vil være invaderende for omr ådet både hva gjelder innsyn, lyd,
trafikk, og vil skille bort og ødel egge turomr åder for nåværende bebo ere .

Omreguleringen er i kke ønsket , og vil få st ore negative kons ekvenser for natur, fremtid ig gårdsdrift
og kulturlandskapet.

Vennlig hilsen ,

Terje Ekrene Vik


