
 
	

Forum for natur og friluftsliv Buskerud	

Et	samarbeidsforum	mellom	11	natur-	og	friluftslivsorganisasjoner	
i	Buskerud.	Formålet	er	å	styrke	organisasjonenes	arbeid	med	å	

ivareta	natur-	og	friluftslivsinteressene	i	aktuelle	saker.	

	

Buskerud Fylkeskommune 
postmottak@bfk.no         04.10.2016 
 

Høringsbrev vedrørende «Forslag Regional planstrategi for Buskerud 
2017-2020 - offentlig høring og ettersyn», Buskerud Fylkeskommune. 
 

Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud (FNF-B) viser til sak «Forslag Regional planstrategi for 
Buskerud 2017-2020 - offentlig høring og ettersyn», og vil på vegne av våre medlemsorganisasjoner 
komme med et høringssvar i saken.  

Natur og Friluftsliv i Buskerud 

Buskerud fylke har gjennom lengre tid vært under et sterkt utbyggingspress, og har gjennomgått store 
forandringer med store konsekvenser for både natur- og friluftslivsverdier. Arealene som er 
disponibelt for natur og friluftsliv i kommunene blir mer og mer begrenset og preget av fragmentering, 
og bevaring og optimalisering av de gjenværende områdene må prioriteres høyt slik at naturgrunnlaget 
for dagens om morgendagens friluftsliv bevares. Forslag til Regional planstrategi for Buskerud 2017-
2020, må gjenspeile dagens utfordringer i Buskerud, og gi økt fokus på natur- og friluftslivsverdier 
som allerede eksisterer i fylket. 

Friluftslivet er et lavterskeltilbud som bidrar til økt livskvalitet og god helse for beboerne i Buskerud, 
og slike aktiviteter som bør tilrettelegges er blant annet spaserturer, badeplasser, trygge og sikre løyper 
og tur-nett for alle befolkningsgrupper, møteplasser og fiskeplasser. Her er det også viktig å få til en 
god tilknytning mellom eksisterende friluftsområder og offentlige institusjoner (som for eksempel 
skolene i kommunene) og innbyggernes arbeidsplasser for å øke muligheten for pendling til fots og på 
sykkel. Presset på områdets nærfriluftslivsområder er stort, og nye områder som kan benyttes av store 
befolkningsgrupper både lokalt og regionalt må prioriteres i den videre satsningen på friluftslivet i 
fylket. Et absolutt krav for god videre forvaltning av arealer i kommunene er at friluftsområdene i 
kommunen kartlegges og verdsettes, noe som er satt som mål i perioden 2017-2020. 

«Forslag Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 - offentlig høring og ettersyn», bør ha med 
flere konkrete punkter rettet mot natur, friluftsliv og folkehelse, og dette er FNF Buskerud sine 
tilleggsforslag til planen: 

4.3.4  Sentrale spørsmål knyttet til næringsutvikling, levekår og folkehelse 

• Hvordan skal man møte utfordringene med en stadig mer stillesittende befolkning, og følgene 
dette har for folkehelsen? 

4.4.6 Buskeruds styrker og utfordringer 

• Er det satt av riktige arealer til fritidsboliger? 
o Hvordan skal man redusere konfliktene mellom vern av natur og disponering av 

arealer for fritidsboliger? 
o Hvordan vil dette påvirke arealene egnet for friluftsliv og folkehelse? 



 

5.1 Behov for nye regionale planer 

5.1.2 Regional plan om arealutvikling i høyfjellet 

Formål: Målet med planen bør være samordning på tvers av kommune- og fylkesgrensene for å få til 
en bærekraftig utvikling for fritidsboliger, næring, arealbruk og transportutvikling i høyfjellet, 
samtidig som viktige natur- og friluftslivsverdier bevares for samtiden og kommende generasjoner og 
at sammenhengende fjellområder settes av til natur- og friluftslivsformål uten større menneskelige 
inngrep. Planen må også inkludere tiltak og hensyn i forhold til Buskerud sin bestand av villrein, og 
andre arealkrevende arter. 

Det er ytret ønske om en styrkning i regional forvaltning av høyfjellet i Meld. St. 18 (2015–2016), 
Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet og Meld. St. 14 (2015-2016), Natur for livet – 
Norsk handlingsplan for naturmangfold, og et sterkt ønske om sterkere regionalt samarbeid om 
høyfjellsarealer som strekker seg ut over fylkesgrensene. En regional plan om arealutvikling i 
høyfjellet vil bygge opp om dette ønsket, og sikre at arealene som strekker seg over flere kommuner 
og fylkeskommuner vil ha en helhetlig og forutsigbar forvaltning i årene fremover, samtidig som at 
større sammenhengende fjellområder sikres til natur, biologisk mangfold og friluftsliv. 

Samarbeidspartnere: Aktuelle nabofylker til Buskerud med tilhørende kommuner, aktuelle 
kommuner i Buskerud, Fylkesmannen, NVE, Statens vegvesen, Mattilsynet, Miljødirektoratet, 
Verneområdestyrer og rådgivende utvalg for aktuelle nasjonalparker, samt representanter for allmenne 
interesser og rettighetshavere. 
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 Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud    

Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 
Post: c/o DNT Drammen og Omegn,Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen 

Telefon: 97722812   E-post: buskerud@fnf-nett.no 
www.fnf-nett.no/buskerud 

 Følgende 11 organisasjoner er tilsuttet FNF Buskerud: 



DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og Omegns Turistforening, Naturvernforbundet i Buskerud, Norges 
Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud 

orienteringskrets, NOF avd. Buskerud, Buskerud Botanisk forening, Drammen klatreklubb. 


