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Dette brevet sendes på vegne av DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og Omegns Turistforening,
DNT Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Vestmarka krets av Norges speiderforbund,
Oslofjordens friluftsråd, Naturvernforbundet i Buskerud, NOF avd. Buskerud, Drammen klatreklubb,
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Høringsuttalelse
Revidering av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i
strandsonen langs sjøen

Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud (FNF-B) viser til forslag til reviderte planretningslinjer, og
takker for muligheten til å uttale oss. Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud er et regionalt
samarbeidsforum, og vi uttaler oss på vegne av våre 12 frivillige medlemsorganisasjoner og deres
medlemmer i Buskerud-regionen. Alle våre tilsluttede organisasjoner har interesser innen natur- og
friluftsliv. Forumet jobber for å ivareta disse interessene, og spesielt innen arealforvaltningen.
Vi vil med dette henvise til høringsuttalelse levert av Friluftsrådenes Landsforbund, samt
Oslofjordens Friluftsråd og støtte disse. Vi mener at en revidering av statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen bør føre til en innskjerping av regelverket, som
igjen må føre til færre inngrep og tiltak i 100-metersbeltet, og dermed bedre tilgang for
allmennheten.
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Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker å sikre og utvide allmennhetens tilgang til strandsonen.
Forbudet mot å bygge i strandsonen er et viktig virkemiddel for å opprettholde fri ferdsel langs sjøen
i Norge i dag. Dessverre utfordres loven ved bruk av dispensasjoner, og vi ser at store deler av
strandsonen fortsetter å privatiseres, på tross av forbudet. De foreslåtte planendringene til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet setter arbeidet for å oppnå fri ferdsel langs
strandsonen tilbake flere steg.
Flere av våre medlemsorganisasjoner, samt 90 prosent av befolkningen, bedriver friluftslivsaktiviteter
i strandsonen. Strandsonen er også svært viktige leveområder for planter, fugler og dyr, både på land
og i vannet. De fleste tiltak som fører til en endring av dette arealet er en trussel mot det biologiske
mangfoldet og kan hindre fri ferdsel.
Forum for natur og Friluftsliv Buskerud uttalte seg til foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven,
med fokus på endringer i regelverket for dispensasjoner. Det er naturlig å se dette i sammenheng
med eventuelle endringer i de statlige planretningslinjene. Flere av kommunene i Buskerud har en
relativt høy andel av byggesaker som innvilges med dispensasjon. Samtidig er kun 30 prosent av
strandsonen tilgjengelig for allmennheten i denne regionen. Dersom det blir enklere å bygge i
strandsonen ser vi for oss at det blir gitt flere dispensasjoner også her, og at allmennhetens tilgang til
strandsonen blir mindre. Vi ser allerede stor motstand i utbyggingssaker i strandsonen iblant annet
Drammen, Svelvik, Lier og Ringerike kommune.

Dette tilsier at planretningslinjene bør skjerpes slik at vi bevarer det vi har igjen av tilgjengelig
strandsone. Videre bør det jobbes for kartlegging og oppfølging av ulovlige stengsler som hindrer
almen ferdsel. Vi ber derfor om at statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i
strandsona blir revidert med overnevnte utfordringer i bakhodet.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Buskerud

_____________________________
Kaja Høgås
Koordinator
FNF Buskerud
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