
 

  
  
   

     Forum for natur og friluftsliv Buskerud 
Et samarbeidsforum mellom 11 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet er å styrke 
organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og 

friluftslivsinteressene i aktuelle saker. 
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Høringssvar oppstart av verneprosess som følge av økologisk 
kompensasjon for Ringeriksbanen / E16 
 
Vi viser til utsendt melding om oppstart av verneprosesse og benytter anledningen til å 
komme med vårt høringssvar: 
 
Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud stiller spørsmålstegn ved hastverket og rekefølgen i 
prosjektet. Vi reagerer på at fagpersoner som jobber med saken gjentatte ganger heviser til 
bestillingen og sier: «Her har vi det travelt». Dette mener vi betyr at saken ikke uttredes 
tilstrekkelig og at den fagbaserte forvaltningen ikke får tilstrekkelig med tid til å utføre en 
tilfredsstillende jobb. Medvirkningen blir også vanskeligere da det blir mindre tid til 
vurderinger og å finne gode løsninger. 
 
Vi mener også det er uholdbart at arbeidet med å avklare tapet av natur og behovet for 
kompensasjon fra Fellesprosjektet ikke er ferdigstilt før prosessen igangsettes. Det er vanskelig 
å kommentere om arealet som det er meldt oppstart av er tilstrekkelig, når denne avklaringen 
ikke foreligger. Spesielt er det problematisk å forholde seg til økologisk kompensasjon når vi 
ikke vet hvordan arealet som blir berørt vises i sin helhet, og at det foreløpig ikke er 
konkludert med påvirkningsgraden av utbyggingen. En forhastet prosess gjør det vanskelig å 
følge en kunnskapsbasert forvaltning når ting ikke kommer i naturlig rekkefølge. 
 
Vi er også bekymret for barrierevirkningen av en eventuell fylling over Mælingen og dens 
påvirkning av Synnern. Det er vanskelig å utale seg mer om tilstrekkelig kompensasjon for 
dette området på nåværende tidspunkt.  
 
Når  det gjelder føringene om økologisk kompensasjon for verneområder i forhåndstall 1:5 og  
andre verdifulle områder 1:3, mener vi at dette skulle vært høyere. Det bør være en høy grad 
av kompensasjon når man velger en trasé man vet vil sterkt degradere viktig naturområder 
som innehar nasjonal og internasjonal vernestatus. 
 
På oversiktskartet vedlagt meldingen er ikke Steinsvika med på lista over foreslåtte 
oppstartsarealer, eller markert som tidligere foreslått vernet areal. Steinsvika er som kjent, et 
av de viktigste områdene for fuglelivet i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og IBA område 
som ennå ikke er vernet. Siden Steinsvika tidligere er blitt foreslått vernet bl.a. i forbindelse 
med utvidet vern av Tyrifjorden IBA-område, burde dette området ha vært markert som 
«Tidligere vernet og foreslått vernet areal» i meldingen 
 
Når det gjelder Steinsfjorden mener vi det mangler en kompensasjonsplan og avbøtende tiltak 
for utfyllinger og bruer. Steinsfjorden som er satt til moderat økologisk status og er under 



 
 

  

økende økologisk stress med dårlig vannutskiftning og problemer med blågrønn-alger. Det vil 
bli nye utfyllinger i Kroksundet og tettstedsvekst i Sundvollen, noe som  vi frykter medfører 
ytterligere dårligere vannutskifting i Steinsfjorden. En rekke rapporter har vist til at dette vil 
ha en negativ effekt. 
 

FNF Buskerud mener at utredning i forhold til vannforskriften og miljømål om god økologisk 
status ikke er utført i forbindelse med tiltaket og vil påpeke at dette er et brudd på §12 i 
vannforskriften.  
 
 
 
 
Vi etterlyser også en egen plan for kompensasjon for tapte friluftslivsområder som er mye 
brukt. Bymoen er det området som blir hardest rammet. Tapet av lokale friluftsområder rundt 
Hønefoss har vært enorm og nærfriluftsområder taper ofte i utbyggingsprosesser, samtidig 
som disse er enormt viktig for folkehelsen. Dette er uheldig og strider imot regjeringens egen 
Stortingsmelding om Friluftsliv som legger opp til stier og veier nær der folk bor. Det 
forventes at det avsettes midler for tilrettelegging/skilting av nye stier/veier og avsetting av 
områder som sikres til nærfriluftslivet.    
 
Vi vil også påpeke at nydyrking av skogarealet også rammer friluftsliv som turgåing, jakt 
osv.. da disse områdene vil gå fra status utmark til innmark. 
 
Vi mener også at oppfølging av de vernede områdene og en plan for dette blir en viktig del av 
det videre arbeidet da et vern i seg selv ikke alltid er tilstrekkelig for å oppnå de ønskede 
effektene for fremtiden. 
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Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud    

Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 
Post: c/o DNT Drammen og Omegn,Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen 

Telefon: 97722812   E-post: buskerud@fnf-nett.no 
www.fnf-nett.no/buskerud 

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. 


