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.

Pressemelding vedrørende oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn
av planprogram for Holmen, Drammen kommune.
FNF Buskerud og Drammens Sportsfiskere’s Vannmiljøutvalg ser med stor bekymring på de planlagte
utvidelsene av Drammen Havn Holmen i Drammen kommune, og viser til vår høringsuttalelse i saken
(se vedlegg).
Utvidelsen av Holmen vil øke flomfaren i Drammensvassdragets nedre del, samtidig som store og
viktige oppvekstområder for fisk i Drammensfjorden vil gå tapt. Det er et stort behov for en
omfattende konsekvensutredning før videre fremdrift i saken, slik viktige at naturverdier ikke går tapt
og at flomfaren ikke økes i området.
Den planlagte utvidelsen av Holmen vil også føre til flytting av store steinmasser, noe som vil øke
faren for utglidelse og ras av ustabile masser som leire og kvikksand. Dette kan i verste konsekvens
føre til store skader på eiendom og infrastruktur i området.
FNF Buskerud og Drammens Sportsfiskere’s Vannmiljøutvalg ser det derfor som særdeles viktig at
planarbeidet for Holmen konsekvensutredes opp mot de miljørettslige prinsippene i
Naturmangfoldsloven (§8-12), med særlig vekt på hvordan planene vil påvirke naturverdiene tilknyttet
Drammensvassdragets nedre del, flomfaren i området og faren for ras av ustabile masser.
Kontaktpersoner i saken:
Thomas A. Sveri.
Koordinator i FNF Buskerud

Tlf: 97722812
Epost: buskerud@fnf-nett.no

Hans Støvern
Drammens Sportsfiskere,
Leder i Vannmiljøutvalget

Tlf: 98835819
Epost: Hans_1004@hotmail.com

Anne-Mette Kirkemo
Fylkessekretær i NJFF Buskerud/
Styreleder i FNF Buskerud

Tlf: 90986937
Epost: buskerud@njff.no

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 Botaisk forening, Drammen klatreklubb.

