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Schjøttelvik i Hurum kommune. Varsel om oppstart av 

detaljregulering. 

   
Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud (FNF-B) viser til sak «Schjøttelvik i Hurum kommune. 
Varsel om oppstart av detaljregulering», og vil på vegne av våre medlemsorganisasjoner komme 
med et høringssvar i saken. 
 

Naturverdier 

Oslofjorden har gjennom lengre tid vært under et sterkt utbyggingspress, og har gjennomgått store 
forandringer med store konsekvenser for både natur- og friluftslivsverdier. Planene om å anlegge mer 
fritidsbebyggelse ved Schjøttelvik, vil øke presset på de nevnte verdiene ytterligere. Området som det 
planlegges omreguleringer av har tilstedeværelse av truede arter (særlig planter), samtidig som 
området er kolonisert av flere forskjellige innførte svartelistede plantearter. Planområdet grenser 
direkte til Haraldsfjellet naturreservat, og planene kan komme i konflikt med verneforskriften for 
reservatet. Det er derfor nødvendig med en grundig konsekvensutredning og kartlegging opp mot de 
miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldsloven (§§8-12) av hele reguleringsområdet slik at viktige 
naturverdier ikke vil gå tapt på grunn av manglende kunnskap om områdets naturverdier. 

Ved videre planlegging av fritidsbebyggelse i dette området er det viktig å sette av godt nok areal til 
en buffersone mot naturreservatet, slik at fremtidig ferdsel, slitasje og forsøpling i reservatet begrenses 
mest mulig. Økt ferdsel, slitasje og forsøpling kan føre til at måloppnåelsen av reservatets 
verneforskrift begrenses eller uteblir, og at naturverdiene i reservatet forringes. Planområdet for 
detaljregulering innehar mange av de naturkvalitetene som finnes i naturreservatet, slik som 
kalkfuruskog, gammel edelløvskog, barlindforekomster og kalkbergsvegetasjon, og disse naturtypene 
bør det tas hensyn til i reguleringsplanen for området. Planen om ny badeplass og båthavn vil også ha 
potensialet til å endre naturtyper knyttet til strandsonen, naturtyper som er under sterkt press både 
lokalt og regionalt, og FNF Buskerud ber om at disse naturtypene bevares mest mulig i sin helhet. 

Planområdet som nå skal reguleres innehar en stor andel fremmede svartelistede plantearter 
som lett kan spre seg med forurensede masser som flyttes til nye områder. Det er derfor svært 
viktig at masseforlytting kun skjer av masser som er fri for frø fra svartelistede arter, og at 
konkrete tiltak for å bekjempe spredning av disse artene settes i gang og konsekvensutredes 
før utbyggingsarbeidet starter opp. Aktiv bekjempelse av svartelistede arter må opprettholdes 
gjennom hele anleggsfasen, samt etter ferdigstillelse av prosjektet. 
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Friluftslivsverdier 
Oslofjorden er nærfriluftslivsområde for store befolkningsgrupper, og tilrettelegging for 
friluftslivsområder og en videreføring av kyststien bør være med i den videre utviklingen av 
Schjøttelvik-området. Nærfriluftslivet er et lavterskeltilbud som bidrar til økt livskvalitet og god helse 
for beboerne, og FNF Buskerud ser det som positivt for folkehelsen og friluftslivet at det planlegges 
ny badeplass i området. Presset på områdets nærfriluftslivsområder er stort, og en økning av 
fritidsboliger vil bidra til en økning av presset på både lokalt og regionalt viktige friluftslivsområder. 
Ved anleggelse av grøntområder/friområder i Schjøttelvik-området bør det benyttes stedegne arter og 
se dette som en mulig kombinasjon med biotoptiltak for biologisk mangfold. 

Lokale stier og andre friluftslivselementer bør ikke forringes av eventuelle planlagte utbygginger, da 
disse har stor betydning for helsefremmende friluftsaktiviteter og for lokalbefolkningen sitt 
identitetslandskap. Det er anlagt en kyststi i planområdet, og eventuelle utbyggelser i området må 
reguleres med hensyn til denne. Området har et naturskjønt landskap som er av stor verdi for 
lokalbefolkningen og områdets hytteeiere, og en videre utbygging til fritidsboliger vil forringe 
områdets landskap og friluftslivsverdi om ikke dette gjøres på en måte som kan bidra til 
friluftslivsaktiviteter og tilrettelegging for friluftsliv, samtidig som viktige naturtyper og biologisk 
mangfold bevares. Særlig viktig er det at det ikke bygges videre i en allerede sterkt utbygd strandsone. 

 

Referanser 

Miljødirektoratet. 2015. Friluftsliv der folk bor. M-307: 1-44. Miljødirektoratets Nærmiljøsatsning. 

Miljødirektoratet. 2015. Naturindeks for Norge. Rapport: M-441 | 2015. 

http://artskart.artsdatabanken.no/ 

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00001862 

 
 

Forum for Natur og Friluftsliv(FNF) Buskerud 

  

Hans Støvern 

Koordinator 
 

Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud 
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 

Post: c/o DNT Drammen og Omegn,Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen 
Telefon: 98835819   E-post: hans.stovern@fnf-nett.no 

  
Følgende 11 organisasjoner er tilsluttet FNF Buskerud: 

DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og Omegns Turistforening, Naturvernforbundet i Buskerud, Norges 
Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud 

orienteringskrets, NOF avd. Buskerud, Buskerud Botanisk forening, Drammen Klatreklubb. 
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