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Høringsuttalelse vedrørende kommunedelplan for Norefjell 2019-2035 

 

Innledning 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) viser til Høring og offentlig ettersyn – kommunedelplan for 

Norefjell 2019-2035, og ønsker med dette å avgi en høringsuttalelse til arbeidet med planen.  

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå.  

Konklusjon/sammendrag 

- Omfanget av utbygging på Norefjell er enormt fra både Sigdal, Flå og Krødsherad 

kommune, og naturmangfoldlovens § 10 angående samlet belastning bør legges til 

grunn før eventuelt enda en utbygging vedtas.  

- Planlagt utbygging ligger inntil Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde, og dette bør 

hensyntas da Norge har et særlig ansvar om å ta vare på arten. Området BIA 5, er 

planlagt innenfor villreinområdet, og bør derfor vurderes fjernet. 

- KU vurderer ikke hvordan den planlagte utbyggingen forringer friluftslivet i området. 

Dette bør gjøres, da Norefjell er et ettertraktet friluftslivs- og rekreasjonsområde. 

o Det beste ville vært en felles utredning for Krødsherad og Sigdal da den 

samlede virkningen er det som er av betydning for friluftslivet på Norefjell. 

- Kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold er tynt og baserer seg kun på kartdata. 

En grundigere kartlegging bør gjennomføres. 

o Innenfor BFR 13 foregår det tiurleik, noe som ikke er nevnt i KU. 

o Innenfor område BFR 14 finnes det hekkeområder for kongeørn, og dette 

området må derfor ut av planen. 
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Bakgrunn 

Innledningsvis vil vi utdype vår bekymring for mengden av hytteplaner i fylket. Buskerud har 

blitt kjent som et av landets fremste fylker for fjell og vinterfriluftsliv, og hyttepresset på de 

gjenværende fjellområdene er enormt. Veldig mange av kommunene i Buskerud har store 

planer om utvidelse av sine hyttefelt. De urørte fjell- og friluftsområdene er av stor viktighet, 

både for lokalbefolkningen og for de som bor i den sentrale østlandsregionen. Planen 

tilrettelegger for ytterligere hytteutbygging i et viktig og sårbart natur- og friluftsområde. 

Denne saken er derfor både av nasjonal interesse og av prinsipiell betydning.  

Hytteutbyggingene på østlandsområdet må ses på samlet, og konsekvensene dette har på 

natur- og friluftsområder i regionen må vurderes samlet. Denne utbyggingen påvirker det 

biologiske mangfoldet og fører til en ytterligere oppstykking og begrensning av arters 

funksjonsområder. FNF Buskerud mener dette taler for at naturmangfoldlovens §10 om 

samlet belastning bør komme til anvendelse da, samlet sett, alle inngrepene vil gjøre at store, 

sammenhengende og lite berørte områder påvirkes negativt.  

 

Punktvis kommentarer til saken: 

Omfang 

Norefjell deles mellom flere kommuner, og Krødsherad og Sigdal har fått utarbeidet en 

strategiplan for femtiden: «Helhetlig strategi for Norefjell – Fra ok til WOW». I sammendraget 

kan man lese:  

“Kort oppsummert kan en si at Norefjell er et ok fjell som i dag ikke tar ut potensialet. Nye, 

sterke eiere i alpinanlegget samt Sigdal og Krødsherad kommuners ønske om å utvikle 

området som ett fjell, gjør at Norefjell nå kan ta det nødvendige grepene for å fremstå som et 

attraktivt fjell også i fremtiden.” 

Etter en slik strategiplan, er det uheldig at arealplanene sendes på separate høringer, noe som 

minsker muligheten for en helhetlig oversikt over de totale inngrepene i naturen. Sigdal har 

ytret tanker om å koble alpinanlegget i Sigdal sammen med alpinanlegget i Krødsherad. Dette 

kommer ikke frem av kommunedelplanen for Krødsherad.  

Kommunedelplanen for Krødsherad legger opp til at en stor del av utbyggingen skal skje i 

eksisterende områder, dette er bra, men samtidig åpnes nye områder opp for bebyggelse flere 

steder. Dette medfører en stadig snikende bebyggelse innover fjellområdene og fører til en 

ytterligere bit for bit-nedbygging av naturen. Det samlede trykket på Norefjell er allerede 

enormt, og man må nå se på den totale belastningen av utbygging i de medvirkende 
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kommunene, før det går for langt. Vi mener det er natur som ikke er nedbygget som vil skape 

WOW-effekten i fremtiden. 

 

Rein 

Norge har de siste stammene av villrein i Europa, og et særlig ansvar for å ta vare på arten. 

Det er en arealkrevende art som flytter seg flokkvis over store områder flere ganger gjennom 

et år. Nordre og vestre del av planområdet omfattes av Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde. 

Reinen på Norefjell stammer fra tamrein, og er derfor noe mindre skvetne enn villrein. De 

forvaltes likevel som villrein ved at de jaktes på årlig, og vårt nasjonale ansvar for denne 

flokken skal være på linje med vårt ansvar for en annen villrein-flokk; den må tas vare på og 

hensyntas. Det er bra at grensen for villreinområdet har hatt påvirkning på hvor byggegrensen 

er satt. Likevel er det uheldig at noe av utvidelsen av alpinanlegget (BIA 5) havner innenfor 

villreinområdet. Dette området bør vurderes fjernet. Reinen blir sterkt påvirket av støy og 

menneskelige forstyrrelser både under og etter utbygging. Det er viktig at hensynet til 

reinstammen er en rød tråd i utførelsen av planene og i tiden etter med tanke på menneskelig 

bruk av terrenget. Her kommer også naturmangfoldloven §10 til anvendelse, og man bør se 

på den samlede belastningen for villrein i stor skala, da dette er en art som trues av utbygging 

og økende menneskelig ferdsel fra «alle kanter». 

 

Konsekvensutredning 

Friluftsliv: Det planlagte utbyggingsområdet har stor betydning som friluftslivs- og 

rekreasjonsområde, og både hytteeiere og tilreisende bruker terrenget. Ved stor utbygging og 

utvikling av Norefjellplatået, følger også flere tilreisende og enda flere folk i terrenget. Den 

langsiktige belastningen på terrenget utover selve byggeområdet kan bli uheldig og 

irreversibel for dagens naturområder og friluftsmuligheter i området. Den utførte 

konsekvensutredningen inneholder ingen utredning for hvordan den planlagte utbyggingen 

forringer friluftslivet.  

Når det gjelder kommunens «kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» er denne 

kartleggingen svært grov og lite egnet til å ta innover seg for eksempel: utfartsparkeringer, 

ferdselsårer (grønne korridorer), og lignende. Når dette heller ikke er medtatt i KU mener vi 

det må utarbeides en helhetlig konsekvensutredning av utbygging for friluftslivet. Det beste 

ville vært en felles utredning for Krødsherad og Sigdal da den samlede virkningen er det som 

er av betydning for friluftslivet på Norefjell. 



Forum for 

natur og  

friluftsliv 

Buskerud 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________ 

FNF Buskerud, Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 

Telefon: 97722812    

E-post: buskerud@fnf-nett.no 

www.fnf-nett.no/buskerud 

Ogr.nr.: 912 888 193 

 

 

Kartlegging: Kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold er mangelfull, og kun basert på 

kartdata. Dette kan medføre at viktige naturverdier og biologisk mangfold i området vil bli 

sterkt påvirket av en eventuell utbygging. I videre planprosess må det utføres en mer grundig 

artskartlegging, før avgjørelse om utbygging tas. Spesielt vil vi nevne utredning av § 10 i 

naturmangfoldloven med hensyn til samlet belastning, og at det bør utredes en felles KU for 

Sigdal, Flå og Krødsherad. Hver for seg er ikke godt nok.  

Innenfor område BFR 13 foregår det tiurleik. Dette er ikke påpekt i KU. Området bør tas ut 

eller hensyntas i forhold til dette. I tillegg er område BFR 14 hekkeområde for kongeørn, og 

må derfor tas ut. 

 

Detaljer 

Område BFR 12 bør trekkes lengre unna vannet. Det skal være en avstand på minimum 100 

meter mellom vann/vassdrag og bebyggelse.  
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