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HØRINGSUTTALELSE OMRÅDEREGULERING FOR EGGEMOEN 
AVIATION & TECHNOLGY PARK

Forum for natur og friluftsliv Buskerud(FNF-B) viser til det framlagte høringsutkastet og ønsker i 
denne sammenheng og komme med en uttalelse.

FNF-B støtter Ringerike Orienteringslag sin uttalelse og ber dere lese den grundig og ta hensyn til de 
ønsker disse har for fremtidig bruk av området.

FNF-B vil i tillegg kom med noen synspunkter om områdereguleringen.

Generelt om områdets verdi for friluftsliv og idrett, særlig o-idrett
Det heter i sammendraget at «Planforslaget omfatter store områder som er populære og mye brukt 
til friluftsaktivitet og trening, og medfører store negative konsekvenser for utøvelse av dette.» Denne 
skarpe konklusjonen til tross, mener FNF-Buskerud at områdets verdi for idrett og friluftsliv ikke er 
tilstrekkelig omtalt og belyst i plandokumentene. 

Det framgår knapt av saksdokumentene at det stirike området i årtier har vært brukt til ulike former 
for orienteringsidrett mye på grunn av den spesielle områdetypen. For konkurranseorientering er det 
særlig kombinasjonen av flat mo og de tilgrensende områdetypene med ravinedaler og skråli, som 
gjør området interessant

Viktighet av nærfriluftslivsområder
Parker, grønne lunger og andre naturomrader i nærmiljøet betyr mye for folks helse, trivsel, og 
livskvalitet. Statstkken viser imidlertd at stadig fere grøntarealer/LNF omrader ma vike plassen for 
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næringsbygg, boliger, veier og annen utbygging. Det er viktg a unnga at nærnaturen blir et 
knapphetsgode. Nedbygging av grønne kvaliteter er ogsa stkk i strid med helsemyndighetenes 
oppfordring om økt daglig fysisk aktvitet. Mangel pa fysisk utoldelse og avkobling i natur- og 
frilufsomrader vil helt klart ga ut over folkehelsen med økende grad av inaktvitet, livsstlssykdommer 
og enorme helseutgifer. Dete understreker betydningen av en helhetlig satsing pa 
hverdagsfrilufslivet i regional og kommunal arealplanlegging. Det er politkernes ansvar a sikre gode 
natur- og friluftsarealer i tilknyttning til byer og tettsteder og forvalte disse med omtanke. 

Alt for ofe ser vi eksempler pa lokalpolitkeres hastge omreguleringer av viktge 
nærfrilufslivsomrader tl byggeformal. 

Friluftsliv er en viktig bidragsyter til en sunnere folkehelse og til en sunnere kommuneøkonomi. I 
Samhandlingsreformen legges det stor vekt pa det ansvar kommunene har i det forebyggende 
folkehelsearbeidet. God samhandling i praksis er a spille pa lag med natur- og 
friluftslivsorganisasjonene. De er gode ”samhandlere” i kommunenes helsefremmende arbeid. 

Vi ber dere derfor om å lytte til Ringerike Orienteringslag når det gjelder mulighet for alternativ 
plassering og bevaring av området på Eggemoen som et nærfriluftslivsområde.
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Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF-B) er et samarbeidsforum mellom natur- og 
friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet med FNF-B er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta 

natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker innenfor Buskerud.
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