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Områdereguleringsplan for Slemmestad – offentlig ettersyn 
 
Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud (FNF-B) viser til sak «Områderegulering for Slemmestad 
– offentlig ettersyn», og vil på vegne av våre medlemsorganisasjoner komme med et høringssvar i 
saken. 
 
Sammendrag/konklusjon 
Området det planlegges utbygging av nye boliger i er i umiddelbar nærhet til nasjonalt og 
internasjonalt viktige naturtyper med tilhørende biologisk mangfold, og FNF Buskerud ønsker å 
fremheve viktigheten av at disse naturtypene. Utredninger gjort i henhold til naturmiljø (Liebel, H. 
2014/2016) viser at området har 5 registrerte naturtypelokaliteter med rødlistearter og tilstedeværelse 
av marine naturtyper som ålegresseng og bløtbunnsområder, noe som indikerer at denne rapporten bør 
ligge til grunn for videre fremdrift i saken. Den resterende kalklindeskogen i planområdet bør vernes 
og settes av som naturverdiområde, med kokrete tiltak for bevaring av verdifullt biologisk mangfold i 
kombinasjon med nærrekreasjon, friluftsliv og grønt bymiljø. 

Biologisk mangfold/naturverdier 
Utredningen og befaringen av området i henhold til biologisk mangfold er vel gjennomført (Liebel, H. 
2014/2016), og Naturmangfoldslovens § 8 er oppfylt. Likevel ønsker vi et større fokus på føre-var 
prinsippet (§9) og økt fokus på områdets samlede belastning (§10).  
 
Naturverdiene i området er knyttet til kalklindeskog, kalkedelløvskog, hule gamle trær (eik/lind/ask), 
og marine naturtyper med tilhørende biologisk mangfold. Deler av området som planlegges utbygd 
grenser mot disse naturverdiene, samt Slemmestadåsen- Morberg naturreservat, og enkelte registrerte 
naturtypelokaliteter finnes i sin helhet i planområdet. Området der naturverdiene er lokalisert er under 
sterkt press for videre utbygging, og det meste av kalklindeskogen er allerede sterkt påvirket eller 
ødelagt gjennom tidligere utbygginger. Presset på utbygging i strandsonen er også stort, og naturtyper 
og friluftsliv knyttet til strandsonen må vies større oppmerksomhet i den videre reguleringen slik at 
strandsonen fortsatt kan være tilgjengelig for allmennheten. Områdene som skal reguleres i strandsone 
og sjø-områdene vil også påvirke yngleområde for torsk, samt påvirke egnet habitat for europeisk ål 
og sandskjell som begge er registrert i planområdet og er på rødlista (2015). 
 
Kartleggingen av biologisk mangfold i området (spesielt med tanke på insekter, lav og sopp i 
naturtypelokalitetene) er fortsatt ikke tilstrekkelig gjennomført, og det er derfor viktig å legge til grunn 
for Naturmangfoldlovens føre-var prinsipp (§9) og kommunen bør vurdere om at resterende områder 
med kalklindeskog settes av for varig vern. Den samlede belastningen (§10) på kalklindeskogen i 
området er allerede for stor, og konkrete tiltak for å bevare det som er igjen bør planlegges og 
gjennomføres omgående. Om ikke kommunen setter inn ressurser for utbedring og avbøtende tiltak vil 
trolig disse naturverdiene bli borte og viktig biologisk mangfold vil gå tapt. Siden kalklindeskogen er 
en utvalgt naturtype er det også muligheter til å søke om skjøtselsmidler for å bevare naturtypen. FNF 
Buskerud ønsker også å fremheve muligheten av bevaring av naturtyper i kombinasjon med friluftsliv 
og nærrekreasjonsområder for byen befolkning. 

mailto:postmottak@royken.kommune.no


 

 

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. 

 

 
Planområdet som nå skal reguleres innehar en stor andel invasive 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. Det er også en stor fordel 
for lokalmiljøet om forurensede masser fjernes eller renses under utbyggingsfasen, slik at 
gamle synder kan bøtes på når området uansett skal reguleres. 
 
Friluftsliv 
Ved å bevare den resterende kalklindeskogen i området vil viktige friluftslivsområder bevares i 
nærmiljøet. Lokale nærnaturmiljøer skaper gode friluftlivsmuligheter, økt helsegevinst for 
lokalbefolkningen og øker områdets generelle attraktivitet som bo- utviklingsområde. Siden 
kalklindeskogen er av nasjonal og internasjonal betydning, bør friluftslivsaktiviteter i området 
gjennomføres skånsomt og all form for aktiviteter som fører til skade eller stor slitasje på 
naturverdiene unngås. Ved å sette opp gode og informative skilt vil lokalbefolkningen og turister i 
området få informasjon og veiledning om konstruktiv bruk av naturområdet, slik at området kan 
kombineres til både friluftsliv og bevaring av biologisk mangfold. Dette kan også kombineres med 
kultur- og naturminnene i de aktuelle områdene, samtidig som grøntområder kan fungere som 
ferdselsårer for gående og syklende i bybildet om dette reguleres inn tidlig i planfasen.  
 
Ved å sette av grøntområder for miljøvennlig pendling i sentrumsområdet, som for eksempel å 
oppgradere og restaurere friområdet på Tåje, reduserer man de lokale negative effektene fra økt 
bilkjøring i området, samtidig som man styrker folkehelsen gjennom økt aktivitet og friluftsliv. 
Friluftslivsmuligheter i lokalmiljøet bør være en prioriteringssak ved reguleringen av Slemmestad 
sentrum, og områder i direkte nærhet av eller i det aktuelle utbyggingsområdet har allerede stor verdi 
som nærfriluftsområde. Eksempler på dette er Oddemarka og Tåje. Arealene som er tilgjengelig i 
Slemmestad sentrum er begrenset, særlig om man vil unngå tap av viktige natur- og friluftslivsverdier, 
så fokus på arealbesparende byplanlegging er viktig. Slike tiltak kan være økt fokus på høyhus og 
leiligheter i sentrumsområdet istedenfor arealkrevende eneboliger og rekkehus, fortetting og kort 
avstand mellom bo-områder og serviceytelser som skole, arbeid og fritidsaktiviteter.  
 
Bøbekken bør tas ut av rør og integreres som et viktig naturelement i byplanleggingen, da dette kan 
kombineres som grøntområde/rekreasjonsområde og en mulig pendlervei for gående/syklende og et 
område for biologisk mangfold. Bekken er viktig som estetisk element og del av landskapsbildet, og 
vil øke verdien av leiligheter/boliger i sentrum, samtidig som den er viktig for avrenning og drenering 
av overflatevann og som flomvei (større kapasitet for overflatevann over bakken, enn nedgravd i rør). 
Med tanke på kommende utfordringer med et stadig mer krevende klima og økt nedbør, er det viktig å 
fokusere på tiltak som kan begrense de negative effektene dette medfører. Restaurering av Bøbekken, 
og andre naturlige vannveier, vil spille en viktig rolle for fremtidig håndtering av økte vannmengder. 
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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: 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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