Regjeringen 2022- 2026
Drammen, 7.. oktober 2021

Innspill til regjeringserklæringen
FNF Buskerud

Dette brevet sendes på vegne av DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Buskerud, Naturvernforbundet i Buskerud, NOF avd. Buskerud, Drammen klatreklubb,
Buskerud KFUK-KFUM Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn, Buskerud
Botanisk forening.

Vern om våre felles natur- og friluftslivsarealer
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud er et samarbeidsnettverk for
natur- og friluftsorganisasjoner på regionalt nivå i Buskerud- regionen. Vårt
mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene ved å styrke og fremme
organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for
kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i
regionen.
Vårt fremste mandat er å verne om arealer for natur og friluftsliv, og hindre
utbygging i uberørte naturområder. Som årets stortingsvalg viste, er natur
og klima viktige saker for landets velgere.
Vi ber om at den påtroppende regjeringen har tydelige krav til bevaring av
arealer for natur og friluftsliv i den nye regjeringsplattformen.
Hytteutbygging i fjellet

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
gir regjeringen uttrykk for at sammenhengende grønnstrukturer og god
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landskaps- og terrengtilpasning er viktig ved bygging av fritidsboliger. Det gis
også uttrykk for at det av hensyn til friluftsliv, landskap og naturmangfold er
viktig å unngå etablering av nye hytteområder over skoggrensen. Videre heter
det at det er viktig å bevare større, sammenhengende områder uten
hyttebebyggelse i fjellområder med stort press på arealene.
Den avtroppende regjeringen har gjort det enklere for kommuner å
bestemme selv hva de vil bruke naturarealene sine til. Naturarealer må ofte
vike plass for særlig hytteutbygging i våre fjellkommuner.
Vi i FNF Buskerud mener regjeringen må gjøre det vanskeligere for
kommunene å gi tillatelser til bygging av store hyttefelt i uberørte
naturområder i fjellet.

Eksempel på plan
Regionalplan for Norefjell- Reinsjøfjell ble godkjent i departementet, 7.
september 2021. Formålet med den regionale planen var å komme fram til
en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Gjennom
helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og
samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt.
Etter en lang prosess ble til slutt den endelige planen vedtatt i departementet,
og dessverre endret departementet områdene fra Djupsjølia i Sigdal kommune
og mot Krødsherad status fra LNF- område til utbyggingsområdet i siste
instans. Dette til tross for tunge faglige innvendinger både fra
Miljøverndepartement, Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Viken.
Vi i FNF Buskerud mener dette var en helt feil avgjørelse fra den avtroppende
regjeringen, og ber den nye regjeringen se nærmere på denne planen.
Våre felles natur og friluftslivsarealer må ikke bygges ned til fordel for
kortsiktige næringsinteresser og private investeringer.
Med vennlig hilsen
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