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Uttalelse til

Bogen hyttefelt, endringsforslag
Det vises til «Bogen hyttefelt, behandling av endringsforslag til kommuneplanen 2018-2040» på
Hurdal kommune sine nettsider.
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et samarbeidsnettverk for natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Akershus og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og
friluftslivet i fylket. Vi er fornøyd med at kommune ønsker reduserer Bogen hyttefelt. Vi ber
kommunen kreve følgende av utbygger: Unngå privatisering av strandsonen, tilrettelegge for
allmenn ferdsel, unngå at absolutt alt areal blir bebyggelse og anlegg, hensynta vilttrekk, ivareta
elver og elvekanter og ivareta de viktige naturtypene.
Forum for natur og friluftsliv Akershus synes det er flott at kommunen ønsker å innskrenke området
pga. av natur- og friluftsverdier. Slik vi har forstått det skal området allikevel utvides etter endret
forslag fra forslagsstiller. Vi er prinsipielt imot privatisering av strandsonen, men har forstått det slik
at kystlinjen skal holdes åpne for allmennheten. Vi er også fornøyd med at planområdet innskrenkes
fra 320 dekar til 140 dekar slik det fremkommer av høringsuttalelsen fra Clemens eiendom, datert
22. mai 2018.
I følge konsekvensanalysen vil tiltaket fortsatt ha middels negativ konsekvens. Om Bogen hyttefelt
vedtas utvidet i kommuneplanens arealdel ber vi derfor kommunen kreve følgende av utbygger:
•
•

•

Unngå privatisering av strandsonen. Åpen strandsone for alle hele tiden, ikke kun
hytteeiere. Kyststi for alle (som forslagstiller selv foreslår) er flott.
Tilrettelegge for allmenn ferdsel. Utbygger må tilrettelegge for stier på feltet og
nærområdet som kan nyttes av alle; dette inkluderer også skilting. Det bør også være mulig å
knytte stier på feltet til sti-nettverk utenfor på sikt. Det er positivt for utbygger med skiltede
turområder i nærheten av hytteområdet. Eksempelvis kan også informasjonsskilt om naturen
i området bidra til en større opplevelsesverdi.
Unngå at absolutt alt areal blir bebyggelse og anlegg. Sette igjen trær og skogfelt (som
forslagstiller selv foreslår) av god kvalitet flere steder i området – en viktig verdi både for
opplevelse og for biologisk mangfold.
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•
•

•

Hensynta vilttrekk. Utbygger må ta hensyn til dokumentert vilttrekk; bygg f.eks. ikke «igjen»
områder der vilt ferdes gjennom, men sørg for forbindelseslinjer av rett kvalitet.
Ivareta elver og elvekanter. Forslagstiller må sørge for en utbygging som tar hensyn til elver i
planområdet inkl. elvekanter da disse har viktige økologiske funksjoner. Unngå inngrep og
ivareta elvekant 10 – 30 m fra elveløp. Se vedlagt kartutsnitt fra naturbase.no.
Ivareta de viktige naturtypene. Utbygging med ekstra oppmerksomhet og ivaretakelse av de
viktige naturtypene i hele område, eksisterende og fremtidig: slåttemark, to områder med
boreal lauvskog, rik sump- og kildeskog og to bekker. Se vedlagt kartutsnitt fra naturbase.no.
Slåttemark er i vinden om dagen, og et tips til utbygger er å bruke dette området som en
mulighet for opplevelser for hytteeierne.

Vi ønsker Hurdal kommune lykke til i det videre planarbeidet.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Akershus

Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator
FNF Akershus

Vedlegg:
Kartutsnitt fra naturbase

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus er et samarbeidsnettverk mellom 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Akershus: Den
Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Oslo og
Omland Friluftsråd, Skiforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Organisasjon
for Terrengsykling – Oslo og Omegn, Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus, Nesodden Kajakklubb, Østmarkas
Venner, Lillomarkas Venner og Bærum Natur- og Friluftsråd.
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