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Kommunedelplan for masseforvaltning, Ringerike kommune
Uttalelse FNF Buskerud

Forum for natur og friluftsliv Buskerud viser til foreslått kommunedelplan for masseforvaltning i
Ringerike kommune, og takker for muligheten til å komme med en uttalelse.
Av de foreslåtte arealinnspillene i kommunedelplanen, mener vi at man ikke bør gå videre med
masseforvaltning i områdene Eggemoen (7 og 8.1) og Kilemoen (6.2) da dette vil få store negative
konsekvenser for natur og friluftsliv i området.
Vi synes det er prisverdig at det lages en kommunedelplan for masseforvaltning i kommunen, men
denne må sees i en overordnet sammenheng som en del av kommuneplanens arealdel. I den
kommunale arealplanleggingen må kommunen sikre at det avsettes tilstrekkelig med arealer for vern
av natur og friluftslivsarealer, og ikke bygge disse ned.
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Eggemoen
Eggemoen (Inkludert Vågårdåsen) er definert som et svært viktig friluftslivsområde i Naturbase1.
Området har stier på kryss og tvers, og er godt tilrettelagt med blant annet egen lysløype. Området
er hyppig brukt til trening- og sykkelturer.
Som konsekvensutredningen (KU) sier, så vil foreslått masseforvaltning på Eggemoen påvirke
friluftslivet svært negativt (område 7 og 8,1). Området er allerede under sterkt press ifm. Planer for
bygging av E16, eksisterende og framtidige næringsområder og Forsvarets virksomhet. Utvikling av
masseuttak/ deponi vil påvirke natur- og friluftlivsarealene ytterligere, danne store sår i landskapet
og i stor grad ødelegge gjenværende grønnstruktur på Eggemoen..
For område 8.2 ved Vågård er det i henhold til KU «ingen kjente registreringer i foreslått
uttaksområde”, men det ligger nær Setervadmyra hvor det er registrert arter av særlig stor
forvaltningsinteresse (dog eldre registreringer). Vi mener at det bør gjøres nye grundigere
undersøkelser av biologisk mangfold i området for å dokumentere naturverdiene bedre.

Kilemoen
Kilemoen er definert som et viktig friluftsområde i Naturbase2. Området har stier på kryss og tvers,
og er et godt tilrettelagt nærturområde med høy brukerfrekvens. Området er hyppig brukt til blant
annet orientering, turer, trening- og sykkelturer. Terrenget er flatt, og er godt egnet for løping, sykkel
og ski om vinteren.
Ytterligere masseforvaltning på Kilemoen vil påvirke friluftslivet negativt, og en utvidelse av arealene
med innspill 6.2 medføre økte støy- og støvulemper, og arealbeslag av turterreng for brukere i
området. Særlig orienteringskretsen, som er svært aktive i området, vil bli berørt.
Området er også preget av sandfuruskog. Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært
viktig naturtypelokalitet (A) og området er vurdert å være noen av de mest verdifulle
sandfuruskogene med henhold til soppforekomster i Ringerike. Sandfuruskogen har innslag av gran
og bjørk på ett tykt lag av natursand og grus. Det er påvist flere rødlistede sopparter. Utvikling av
masseuttak/ deponi vil ha stor negativ effekt for natur og biologisk mangfold i området.

Friluftsliv i et folkehelseperspektiv
Friluftsliv i et folkehelseperspektiv er blitt stadig mer omtalt de siste årene. Særlig de to siste årene
under pandemien ser vi hvor viktig nærturområdene er for folks helse.
Nasjonale mål for friluftslivspolitikken er at:
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1.Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten,
bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for
alle.
2.Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.
Fysisk tilrettelegging for friluftsliv bør vurderes som ledd i kommunens helhetlige areal- og
samfunnsplanlegging. Planarbeidet bør ta utgangspunkt i befolkningens behov for og deltakelse i
ulike former for friluftsliv, kartlegging av friluftslivets arealgrunnlag, vurdering av friluftslivets plass i
et folkehelseperspektiv og i et klima- og transportperspektiv3.
Grusmoene på Ringerike er friluftsområder for et stort antall mennesker i Ringeriksdistriktet og på
Jevnaker. Grusmoene er stadig under press fra ny infrastruktur og næringsområder.
Ringerike forventer befolkningsvekst de kommende årene. Det er viktig at vern av natur- og
friluftslivsarealer prioriteres i fremtidens arealplanlegging, både av hensyn til natur, klima og
folkehelse.
Eggemoen og Kilemoen er registrert som hhv. svært viktig og viktig friluftsområde i kommunal
kartlegging (jfr. kart i naturbase). Tiltakene foreslått vil medføre økte støy- og støvulemper, og
arealbeslag av turterreng for brukere i området. Dette vil ha negativ effekt på bruken av området, da
områdets attraktivitet som friluftsområde svekkes. Dette vil igjen gå utover folks mulighet til å trene i
nærturområdene sine, noe som igjen påvirker folkehelsen.

Biologisk mangfold
Arealinngrep utgjør den største trusselen mot arter og biologisk mangfold i naturen. Med en
naturkrise og en klimakrise hengende over oss har det aldri vært viktigere å ta vare på det biologiske
mangfoldet. Dessverre viser naturen oss på ulike vis at den sliter – artsbestander går ned og
naturtyper holder på å bli borte.
I Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på rødlista.
Kommunene spiller en svært riktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av biomangfold.
Sabima har laget en oversikt til kommunene for hva dere kan gjøre for å hindre tap av natur.
Les hele oversikten her.
Skal vi stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytral. Det betyr at vi må gjenbruke og
fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur. Kommuneplanens arealdel må ha
som mål å utarbeide arealregnskap som del av kommunens budsjett og som premiss for utarbeidelse
av kommuneplanens arealdel. Vi mener at en kommundelplan for masseforvaltning på Ringerike må
være en del av dette arbeidet.
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Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Buskerud

_____________________________
Kaja Høgås
Koordinator
FNF Buskerud
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