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Vi viser til områderegulering for Eggemoen Vest, og takker for muligheten til å komme med en 
uttalelse.  

Parallelt med områderegulering for Eggemoen Vest jobber Ringerike kommune med planprogram for 
Kommuneplanens arealdel 2023-2035. Vi mener at et så stort natur- og friluftslivsområde må 
reguleres etter de overordnede planene for kommunen, og avgjøres etter at kommuneplanens 
arealdel er vedtatt. Vi mener derfor først og fremst at denne områdereguleringen bør utsettes til 
arealdelen er vedtatt, våren 2023.  

I forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel står det at Ringerike kommune skal legge til 
rette for en arealbruk som både ivaretar naturverdier, og legger grunnlag for lavere klimagassutslipp. 
Det står også at bygge- og anleggsplasser skal føre klimagassregnskap ved vesentlige naturinngrep og 
større nybygg1.  

 

1 Ringerike kommune - Vi reviderer nå kommuneplanens arealdel 

375 Områderegulering for Eggemoen vest 
Uttalelse fra FNF Buskerud 

mailto:postmottak@ringerike.kommune.no
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplaner/kommuneplan/vi-reviderer-na-kommuneplanens-arealdel/
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I planforslaget for Eggemoen Vest legges det til grunn at naturmangfoldet i denne saken må vike for 
økonomisk vekst. Denne innstillingen er stikk i strid med det foreslåtte planprogrammet og 
anbefalingene fra FNs siste rapporter om klima og natur.  

 

Naturkrise og klimakrise 
 
Vi lever i en parallell naturkrise og klimakrise. 28. februar 2022 lanserte FNs klimapanel andre del av 
den sjette hovedrapporten om klima. Rapporten konkluderer med at behovet for klimaomstilling og 
direkte handling aldri har vært mer kritisk enn nå, og sier at vi har kun to år på å nå utslippstoppen 
hvis vi skal ha en sjanse til å snu trenden med global oppvarming. Rapporten viser også hva 
samfunnet må gjøre for å omstille seg, og viser til tiltak som å kutte utslipp og fremme bærekraftig 
utvikling for mennesker og natur. «For å sikre økosystemer og naturmangfoldet globalt må vi bevare 
omkring 30–50 prosent av verdens landområder, hav og innsjøer, skriver Miljødirektoratet»2. 

Ifølge FNs klimapanel er bevaring og restaurering av naturlige karbonlagrene blant de beste måtene å 
motvirke de mest ekstreme klimaendringene på. Skogen lagrer som kjent CO2, og staten har som mål 
å verne minst 10 prosent av alt skogareal i Norge.  

Planområdet består av skog, og området inneholder en av de mest verdifulle sandfuruskogene på 
Ringerike. Sandfuruskog er kategorisert som NT «Nær truet» naturtype i Artsdatabanken3.  

I planbeskrivelsen antas det at dette arealet vil gå tapt grunnet arealbeslag.  

 

 

Å planlegge for nedbygging av et natur- og friluftslivsareal på 756 daa er ikke å ta hverken 
naturkrisen eller klimakrisen på alvor.  

 

2 Dette må du vite om FNs klimapanels nye rapport 
3 https://artsdatabanken.no/rln/2018/359/Rik sandfuruskog?mode=headless  

https://www.fn.no/nyheter/dette-maa-du-vite-om-fns-klimapanels-nye-rapport#:%7E:text=For%20%C3%A5%20sikre%20%C3%B8kosystemer%20og%20naturmangfoldet%20globalt%20m%C3%A5,myndighetene%20og%20privat%20sektor%20helt%20avgj%C3%B8rende%2C%20if%C3%B8lge%20klimapanelet.
https://artsdatabanken.no/rln/2018/359/Rik%20sandfuruskog?mode=headless
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Bit-for-bit nedbygging og arealregnskap  
 

Natur og arter utryddes i en skremmende fart, og arealendringer er den viktigste årsaken. Bit-for-bit 
nedbygging fører til tap av viktige natur- og friluftsområder.  

I planbeskrivelsen står det følgende: «De positive konsekvensene knyttet til næringsutvikling er 
vurdert å veie tyngre enn tap av areal til friluftsliv og naturmangfold sett i en lokal og regional 
sammenheng».  

Hvordan kan kommunen veie næringsutvikling tyngre enn natur og friluftsliv? Dette er stikk i strid 
med alle gode intensjoner om en bedre og mer klimavennlig kommune og verden.  

Vi mener det må føres et arealregnskap over bruken av areal i planområdet, og i kommunen som 
helhet. Dette er også en grunn til at denne områdereguleringen bør utsettes til arealdelen er vedtatt, 
våren 2023. 

 

Biologisk mangfold 
 

Det er et stort biologisk mangfold i planområdet. I konsekvensutredningen står det følgende:  

Det er gjort flere registeringer av rødlistede arter i naturtypelokaliteten "Eggemoen SV" som 
overlapper med planområdet, blant annet bittergrønn Chimanphila umbellata (EN). Registreringene 
er i hovedsak gjort på østsiden av veien, det vil si utenfor planområdet, men det er sannsynlig at disse 
artene også finnes på andre steder på lokaliteten. Mørk melsopp Clitopilus paxilloides (VU) er funnet 
på vest-siden av veien, det vil si i planområdet. Lokaliteten har potensiale for flere sjeldne og 
rødlistede sandfuruskogsopper (Miljødirektoratet, 2020). 

Og videre:  

I de arealene som blir nedbygget vil naturverdiene gå tapt. En viktig naturtype (Eggemoen SV 
sandfuruskog) ligger delvis inne i planområdet og den delen som ligger inne planområdet, ca. 40 % av 
lokalitetens areal, vil gå tapt. 

Planbeskrivelsen viser videre til Naturmangfoldloven §9 hvor står det følgende:  

"Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak."  

Konsekvensutredningen (KU) svarer på lovverket, og skriver at «Paragrafen kommer ikke til 
anvendelse fordi kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt». Kunnskapsgrunnlaget er med andre ord 
godt nok til at det føre-var prinsippet ikke slår inn. Kunnskapen tilsier at naturmangfoldverdiene er 
store, noe som gir enda større grunn til å ikke bygge dem ned.   

Forekomsten av viktig sandfuruskog indikerer at området bør undersøkes nærmere av en biolog, og 
kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet må gjøres enda bedre da det trolig er enda flere 
sjeldne og rødlistede arter i dette store området enn hva KU tilsier.  

LNF- områdene i planområdet, bør vernes mot utbygging.  
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Friluftsliv  
 

Ringerike kommune utarbeidet en friluftslivskartlegging, hvor friluftsområder i kommunen ble 
kartlagt og verdsatt i 2019. Hele Eggemoflaten har i dette arbeidet fått verdi «A» og definert som et 
stort turområde med tilrettelegging.  

Området Eggemoen er i dag et svært populært friluftslivsområde med orienteringsløp, skiløyper og 
turstier. Området er kjent over hele landet for sitt varierte terreng, som det er enkelt for folk flest å 
bevege seg i 

I planbeskrivelsen står det følgende: «Planlagt utvikling gir negative konsekvenser for tema knyttet til 
friluftsliv og naturmangfold, men legger til rette for konsentrasjon av næringsområder som vil være 
viktig for regionen på kort og lang sikt». 

Vi spør: - Hvem vil næringsområdene være viktig for på både kort og lang sikt? I dag er nemlig 
området svært viktig for befolkningen på Ringerike som bruker stedet til trening og rekreasjon.  

I planbeskrivelsen står det også følgende:  

Eggemoen har over lang tid vært et mye brukt og populært område for frilufts- og idrettsaktiviteter, 
av mange ulike grupper. Området er klassifisert som et lokalt- og regionalt viktig friluftsområde. 
Området har ulike stier, både merkede og umerkede. Det er også en 10-km-lysløype like nord for 
planområdet. Denne starter ved tidligere Eggemoen militærleir som går mot Musemyra på Jevnaker. 
De som bruker området hyppigst er uorganiserte mosjonister, som bruker området til gåturer, 
jogging, bærplukking og ski. Når det gjelder organisert idrett er Eggemoen mest brukt av 
orienteringslaget, null-løp og organisert hundetrening. 

Hvordan kan kommunen tillate at et så stort og viktig natur- og friluftslivsområde forringes? Til fordel 
for hva?  
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Folkehelse  
 

Området er svært viktig for nærturopplevelsene og dermed også for folkehelsen.  

I planbeskrivelsen står det at «En realisering av områdeplanen innebærer at friluftslivsområder 
forsvinner, men det vil fremdeles være mulig å benytte tilliggende friluftsarealer». Det ser ikke sånn 
ut på kartet. Når vi ser på kart over området, og Hønefoss- regionen, så ser vi at de lokale 
friluftsområdene til stadighet blir erstattet med næring og annen utbygging.  

Det er i hovedsak nærturen, og den turen du tar hver dag, som påvirker folks helse. Det vil få stor 
betydning for folkehelsen, og for bostedsattraktiviteten i området om all aktivitet skal foregå i 
markaområder lenger unna.  

 

 

På vegne av våre tilsluttede organisasjoner,  

Forum for natur og friluftsliv Buskerud 
 

 

_____________________________ 

Kaja Høgås 
Koordinator 
FNF Buskerud 


