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.
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Høringsuttalelse vedrørende kommunedelplan for Dagalifjellet med
Rødberg.
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
friluftsområde 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
inngrepene gjøre at betydelige INON-områder vil gå tapt dersom utbyggingene gjennomføres.
Særlig viktig blir det at Nore og Uvdal kommune prioriterer fortetting av eksisterende
hyttefelt og fullførelse av allerede planlagte hyttefelt, og at nye hyttefelt ikke anlegges i
sårbare områder eller områder som er frie for menneskelig påvirkning og infrastruktur.
Vi vil også påpeke at Bjønnebekk bør forbli upåvirket av kraftutbygging, da dette vil forringe
områdets friluftslivskvaliteter og naturverdier. Bjønnebekk bidrar til økt naturopplevelse og er
et viktig identitetslandskap for både lokalbefolkningen og hyttebeboerne i området, noe som
tilsier at vassdraget bør vernes for fremtidig kraftproduksjon. Flere viktige turstier ligger i
direkte eller nær tilknytning til vassdraget, og en eventuell kraftutbygging kan forringe
vassdragets kvaliteter som turmål og friluftslivsområde.
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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.

