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Høringsuttalelse til planprogram for lokalisering av tømmerhavn
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud viser til Buskerud fylkeskommunes
høring av forslag til planprogram for regional plan for lokalisering av tømmerhavn i DrammensOslofjorden. Vi fokuserer på de interessene som angår natur- og friluftslivsorganisasjonene i
samarbeidsforumet. På bakgrunn av utsendte høringsdokument ønsker FNF Buskerud å gi følgende
høringsinnspill;

Generelt
FNF Buskerud har forståelse for skognæringens ønske om en langsiktig lokalisering av
tømmerhavn i Drammensregionen, for i større grad gjennomføre utskiping av tømmer til avtakere i
inn og utland. Flere stortingsmeldinger slår fast hvor viktig skognæringen er for Norge, og hvilke
strategier som skal fremme verdiskapingen innenfor bioøkonomi. En langsiktig havn kan sikre at
skognæringen blir en sentral del av transportsystemet basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare
biologiske ressurser. Planprogrammet viser til hvordan skognæringens behov skal veies mot andre
samfunnsplaner og behov for areal i området. Videre arbeid med planforslaget skal presentere disse
avveiningene og mulige løsninger for lokaliseringen av tømmerhavn. Arealplanlegging i
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strandsonen er krevende ettersom både miljø- og brukerinteressene er spesielt store. FNF Buskerud
ønsker å påpeke viktigheten av et godt kunnskapsgrunnlag om hvilke områder som er viktige av
hensyn til naturmangfold, landskap, kulturmiljø og friluftsliv. Dette er faktorer som inngår i
nasjonale miljømål som fastsettes hvert år av regjeringen gjennom statsbudsjettet, og bør legges
stor vekt på når løsning og lokalisering for tømmerhavn skal vurderes, både på i bygge- og
driftsfasen.

Differensiert forvaltning av strandsonen
Oslofjordregionen er det området i Norge med klart mest nedbygd strandlinje, og hvor det
fremdeles er stort press på arealene. Mange enkeltinngrep i strandsonen påvirker natur og
landskapet og forringer kvalitetene til områdene. Omlag bare 30 prosent av arealet er tilgjengelig
for allmennheten. Når strandsonen i så stor grad er bygget ut, blir det mindre rom for natur- og
friluftslivsaktiviteter, som for eksempel bading, fisking og turgåing. Ivaretakelse av
allemannsretten og sikring av friluftslivsområder i Oslofjord-regionen stimulerer til økt
friluftslivaktivitet for alle. Dette er et nasjonalt mål som jobbes mot ved stadig mer tilgjengelig
strandsoneareal og reduksjon i antall dispensasjoner for bygging i strandsonen. «Statlig
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» (fastsatt ved kgl.res. av
25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2) har som formål å tydeliggjøre
nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen1. FNF Buskerud viser spesielt til hovedmålet;
«innenfor retningslinjenes geografiske virkeområde skal naturverdier, kulturminneverdier og
rekreasjonsverdier forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag
og i fremtiden». I retningslinjene er det gjort en geografisk differensiering hvorav strandsonevernet
er strengest i sentrale områder det presset på arealene er størst. Det strengeste kravet for
strandsonevern gjelder for kystkommunene i Oslofjord-regionen.

Fortetting og arealgjenbruk
Vi håper at regional plan for lokalisering av tømmerhavn vil etterstrebe å være arealnøytral og
«fortette med kvalitet» for å sikre bærekraftig arealbruk med sammenhengende økosystemer2. I
forbindelse med en etablering av tømmerhavn bør en derfor søke etter å bruke allerede nedbygde
sjøfronter, for eksempel tidligere industriområder. Arealnøytral arealbruk innebærer å opprettholde
et godt kunnskapsgrunnlag som er beskrivende for naturverdiene og bruken av området som skal
fortettes, ivareta grønne lunger, korridorer for biologisk mangfold og befolkningen. Ved å være
arealnøytral forhindrer fylkeskommunen å bidra til fragmentering av norsk natur.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/
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Mål om fortetting og arealgjenbruk kommer også frem av nasjonale forventinger til regional og
kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 20153. Regionale planer er
sammen med kommunale arealplaner sentrale verktøy hvor en helhetlig arealpolitikk, basert på god
kunnskap om naturverdiene. I Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for
naturmangfold legges det vekt på generasjonsperspektivet som et forvaltningsprinsipp slik at
dagens bruk av naturen skal forhindre at truede arter utryddes og naturtyper forsvinner.

Viktige fagtemaer som bør utredes
Friluftsliv og rekreasjon
Vi oppfordrer fylkeskommunen å benytte seg av Buskerudkommunenes kartlegging og verdisetting
av friluftslivsområder i kommunene som en viktig del av det videre utredningsarbeidet knyttet til
lokalisering av en ny tømmerhavn. Denne kartlegging bør også belyse barns lekeområder på land
og til sjøs. Dette er en metode som vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre god
tilgang til friluftslivsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen både i nærmiljøet og
naturen forøvrig4.
Naturmangfold
Kartlegging og fokus på bevaring av sjeldne og truete arter og viktige og truete naturtyper, slik at
naturgrunnlaget kan forvaltes på en helhetlig og fremtidsrettet måte. Benytte seg av eksisterende
temaplaner for strandsonen for å ivareta både naturkvaliteter og tilgjengeligheten i strandsonen.
Slike temaplaner kan sees i sammenheng med temaplaner for naturområder eller grønnstruktur.
Mangel på slik planer kan igangsettes i kommunene som en del av lokaliseringen av tømmerhavn.
Kulturminner
Kartlegging av kulturminner og kulturmiljø, både på land og i sjø.
Forurensningsfare
Konsekvensutredning av risikoer for forurensing i bygge- og driftsfasen.
Landskap
Fokusere på aktuelle områder for tømmerhavn som ikke bryter ved landskapsbildet. Gjenbruk av
allerede nedbygde sjøfronter hindrer inngrep intakte landskap.
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http://www.miljokommune.no/Documents/Arealplan/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

3

Avslutningsvis
Regional plan for lokalisering av tømmerhavn må underordne seg føringene fra kommende
helhetlig plan for Oslofjorden5
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