
 

  

  

   

     Forum for natur og friluftsliv Buskerud 

Et samarbeidsforum mellom 10 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet er å styrke 

organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og 

friluftslivsinteressene i aktuelle saker. 
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HØRINGSSVAR– KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 

Vi viser til motatt Høringsbrev angående forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 
for Sigdal kommune. FNF Buskerud vil benytte anledningen til å fremme noen synpunkter til 
plannen. 
 

Vi har et par endringsforslag til konkrete punkter: 

 

Angående kapitel 5 Strategi for utvikling 

I planen kan vi lese følgende: 

 

«Utbyggingen skal i hovedsak foregå som fortetting og videreutvikling av eksisterende 

områder, og det skal ikke plasseres utbyggingsområder over skoggrensa hvor fjellplatået 

begynner. Eventuell infrastruktur over tregrense, behandles særskilt etter søknad.» 

 

Dette gjør oss bekymret for fjellandskapet, villrein og friluftslivet rundt Norefjell. Liene mot 

fjellet er svært verdifulle områder for friluftsaktivitet. Stien, og løypene som går her, går 

gjennom et vakkert landskap som bør bevares for det enkle og tradisjonelle friluftslivet også i 

fremtiden. 

 

At bygging av hyttefelt og store tereningrepp ikke skjer over tregrensen ser vi på som en 

selvfølge. Av hensyn til friluftsliv, vilrein og landskapskarakteren ber vi om at orlyden i 

overnevnte setnings endres slik at det ikke åpnes for utbyggingsområder i liene opp mot 

fjellet. Vi ber også om at tilrettelegging for det enkle friluftsliv som f.eks opparbeidelse av sti 

og løyper, merking av stier og løyper, enkle turisthytter som gagner friluftlivet osv.er de 

eneste type tillatte infrastukturer i liene og fjellet over tregrensen. 

 

I samme kapittel foreslår vi at følgende setning endres: 

 

«Dette, sammen med innspill fra innbyggerne, danner grunnlag for utforming av mål og 
strategier for de enkelte satsningsområdene i Sigdal fram mot år 2030.» 

 

Sigdal har i dag flere hytter enn innbygere og med videre satsing på fritidsbebygelse vil denne 

gruppen bare øke i omfang. Dette utgjør en betydlig høringsgruppe å bør tillegges en 

medvirkende rolle i beslutninger og videre planarbeid. 

 

I tillegg er Norefjell et nasjonalt viktig området for utøvelse av friluftsliv og rekreasjon. Disse 

brukergruppene bør også tillegges vekt når planer for fremtidig arealbruk av viktige 



 

 

  

friluftslivsområdene planlegges. Det blir etter vår mening derfor naturlig at disse grupene 

nevnes i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Vi foreslår derfor følgende endring: 

Dette, sammen med innspill fra innbyggerne, interessenter og hytteeiere danner grunnlag for 

utforming av mål og strategier for de enkelte satsingsområdene i Sigdal fram mot år 2030. 

 

I tilegg har vi noen generelle bemerkninger vi ber dere legge til rette for i planen: 

 

BFK driver i samarbeid med kommunene med et kartlegging av viktige friluftsområder. Dette 

bør nevnes som et suplement til komunens arealdel og samfunnsdel, og er en viktig fremtidig 

kilde for vektlegging og verdisetting av friluftsområder i fremtiden. 

 

Norefjell er et fjell- og friluftsområde av stor viktighet for store befolkningsgrupper, både for 

lokalbefolkningen og for den sentrale Østlandsregionen, og er derfor av stor nasjonal 

betydning. Sammen med utbygginger i de to andre kommunene er nå store deler av 

fjellskogen rundt Norefjell berørt av utbygginger.  

 

Denne” urbaniseringen” av fjellet strider mot allmennhetens muligheter til å drive et enkelt 

friluftsliv, og reduserer muligheten til å oppleve stillhet og ro og urørt fjellnatur.  

  

Vi vil også minne om Sigdal kommune om deres ansvar for villreinen på Norefjell, og at både 

nasjonale og internasjonale avtaler og konvensjoner er opprettet for å bevare den: 
 

«Villreinen er en arealkrevende art som lever i et miljø hvor mennesket har mange 

konkurrerende interesser å ivareta. Manglende helhet og” bit for bit” – utbygging har 

kjennetegnet arealforvaltningen i mange villreinområder. Sikring av tilstrekkelige store og 

funksjonelle leveområder er den klart største utfordringen innenfor villreinforvaltningen i 

dag.» Kilde:http://www.villrein.no/arealforvaltning/ 

 

Viktigheten av beskyttelsen av villreinen, og annet anvar for natur- og miljøverdier, bør 

reflekteres over i kommuneplanens samfunnsdel og så klart i arealdelen. 

 

Forum for Natur og Friluftsliv(FNF) Buskerud 
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Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud    
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 
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