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BESTONÅSEN I ASKER KOMMUNE
Uttalelse fra FNF Buskerud

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsler Rambøll på vegne av Bestonåsen
Eiendom AS v/ Glitre Bolig AS oppstart av detaljregulering for 100 større boliger og infrastruktur på
Bestonåsen i Asker kommune. Forum for natur og friluftsliv Buskerud takker for muligheten til å
komme med innspill til planarbeidet.

Turstier og skiløyper
Bestonåsen er en del av Årosskogen mellom Åros og Sætre i Asker kommune, og er et populært turog rekreasjonsområde. Årosskogen grenser mot boligområdene Frøtvedtåsen og Skofterudfeltet i
Åros hvor det bor mange barnefamilier. Mange av beboerne her bruker denne skogen som sitt
nærturområde, et yndet sted å ta med barna ut i naturen, og gå på skogstur til Sætre. Mange av disse
familiene er nå bekymret for at deres nærturområde forsvinner.
I Planforslaget står det at utbyggingen skal bidra til å knytte sammen Åros og Sætre for gående og
syklende. Mange bruker allerede skogen til nettopp dette formålet, men er nå bekymret for at stier
og skiløyper blir borte, og at det bare blir asfaltert vei og skogsbilvei igjen.
FNF Buskerud ber om at planarbeidet tar hensyn til eksisterende skogsstier og områder tilrettelagt
for skiløyper i området, så utviklingen ikke oppleves som et «tap» av nærturopplevelser for de som
allerede bor her.
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Fugleliv
Bestonåsen ligger tett på Oslofjorden, og alle de nye husene er lovet sjøutsikt i planarbeidet.
Området er et typisk leveområde for både skogsfugl og sjøfugl. En tur i skogen her nå på våren er fylt
med fuglesang av alle slags type arter.
Forskning viser at fuglebestandene langs Oslofjorden opplever en markant nedgang. Hovedårsaken i
nedgangen skyldes klimaendringer og nedbygging av areal.
FNF Buskerud ber om at det tas særskilt hensyn til det biologiske mangfoldet i planarbeidet. Vi ber
om at det utføres grundige ornitologiske undersøkelser fra eksterne naturforvaltere i skogen på
Bestonåsen som en del av planarbeidet.
Våtmark
Sørvest for Bestonåsen ligger Bestondammen og Bestonbekken som renner forbi området. Området
er leveområde for mange planter og dyr (amfibier, fisk, insekter), og bekken er en populær sjøørretbekk.
Våtmark er i dag en truet naturtype grunnet økt menneskelig aktivitet. Bygging av veier og hus i
området kan ødelegge både Bestondammen og Bestonbekken. Dette kan igjen øke faren for blant
annet flom, erosjon og skred.
FNF Buskerud ber om at det bygges i god avstand til Bestondammen og Bestonbekken, og at det
tas vannprøver før og etter oppstart av arbeidet.
Bit- for- bit- nedbygging av natur.
Nedbygging av Årosskogen mellom tettstedene Åros og Sætre er et godt eksempel på bit-for-bitnedbygging av natur. Planen er også i konflikt med kommuneplanens samfunnsdel som slår fast at ny
boligbygging skal skje nærmere det som er definert som lokalsentra og kollektivtilbud enn hva som er
tilfelle her.
Hurummarka er genuin med tanke på flere store naturreservater og uberørte naturområder i indre
Oslofjord. Den unike naturen må bevares og vektlegges som en viktig del av arealplanleggingen i
området.
Konklusjon
FNF Buskerud ber om at kommunen tar stilling til Bestonåsen som nærturområde, turstier, skiløyper
og biologisk mangfold før planarbeidet godkjennes.
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