
 

  
  
   

     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. 

 

 
 
Nes kommune         19.04.2016 
postmottak@nes-bu.kommune.no  

Høringsuttalelse vedrørende kommunedelplan for Natten og Tverrlie 
 
Buskerud fylke har blitt kjent som et av landets fremste fylker for fjell og vinterfriluftsliv, og 

hyttepresset på de gjenværende fjellområdene er enormt. Veldig mange av kommunene i 
Buskerud har store planer om utvidelser inne i sine hytteområder. De urørte fjell- og 
friluftsområdene er av stor viktighet for store befolkningsgrupper, både for lokalbefolkningen 
og for den sentrale østlandsregionen, og er derfor av stor nasjonal betydning. 
 
Dette mener FNF Buskerud taler for at naturmangfoldlovens §10 om samlet belastning bør 
komme til anvendelse. Da hytteutbyggingene i Østlandsområdet må ses samlet som det store 
og massive inngrepet og belastningen det er på fjellskogområdene. Samt at samlet sett vill alle 
ingrepene gjøre at betydelige INON-områder vil gå tapt dersom utbyggingen gjennomføres. 
 
Fylkesmannen(FM) skriver følgende: «en anbefaler likevel sterkt at områdene F10 og F11 blir 
tatt ut av planforslaget» 
 
Vi ber dere på grunlag av natur og friluftsliv å ta yterligere hensyn og følge FM sine sterke 
anbefalinger om å fjerne hele område F10 og hele område F11 fra utbygingsplane. I tillegg er 
det viktig at de områdene dere i samråd med FM anbefalinger allerede har fjernet, forblir ute 
av planen. 
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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. 
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