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Områdereguleringsplan for Slottet, Storsand – varsel om utvidelse av
planområdet og høring og offentlig ettersyn av planprogram.
Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud (FNF-B) viser til sak «Områderegulering Slottet Storsand Varsel om utvidelse av planområdet og høring og offentlig ettersyn av planprogram», 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 utvide
planområdet av Slottet på Storsand, vil øke presset på de nevnte verdiene ytterligere. Området som det
planlegges omreguleringer av har tilstedeværelse av truede arter av både fug, planter og insekter,
samtidig som området er kolonisert av flere forskjellige invasive svartelistede plantearter.
Hovedsakelig vil planene for omregulering av sandtaket ha begrenset påvirkning på naturverdier og
biologisk mangfold, men den rødlistede arten sandsvale (NT) hekker årlig i sandtaket. Det bør derfor
tas hensyn til dette ved arbeid i hekketiden mai-juli, slik at kolonier ikke blir ødelagt eller at hekkingen
avbrytes og årets hekkesesong mislykkes. Videre er det 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.
Det nærliggende Storskjær naturreservat vil bli negativt påvirket av anlegningen av en ny molo, da
dette vil forringe kvaliteten og produksjonen av bunndyrsfauna som et større antall fugle- og fiskearter
er avhengig av som sitt næringsgrunnlag. Moloen vil også føre båttrafikken nærmere naturreservatet,
samt endre vannstrømningsforholdene, slik at en kan forvente økt menneskelig forstyrrelser på
hekkende og næringssøkende fugl i reservatet, noe som kan føre til at verneformålet for naturreservatet
ikke oppnås. I verneforskriften står følgende i punkt 3 «Det må ikke foretas inngrep som kan endre de
naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger,
framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av
kjemiske bekjempningsmidler, konsentrerte forurensningstilførsler og henlegging av avfall», og etter
FNF Buskerud sitt syn vil en ny molo ikke være forenlig med dette. FNF Buskerud anbefaler at en ny
molo ikke føres opp, eller konstrueres på en måte som ikke kommer i konflikt med verneforskriften
for naturreservatet.
Det er ørret i bekken som renner igjennom planområdet, og en eventuell oppfylling av sprengstein i
bekkedalen vil forringe livsvilkårene for ørreten. Bekken har et ferskvannsøkosystem, med tilhørende
biologisk mangfold, som bør skånes mot en framtidig utfylling av sprengstein. Særlig viktig er det å
bevare denne bekkedalen, da dette er en sjelden naturtype som er undre sterkt press både lokalt og
regionalt. Om sprengstein eventuelt skal fylles ut i bekkedalen, bør dette gjøres på en slik måte at
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avbøtende tiltak kan veie opp for forringelsen av ferskvannsøkosystemet og kantvegetasjonen langs
bekken. For å bevare lokale fiskestammer og tilhørende biologisk mangfold er det flere

konkrete tiltak som kan gjennomføres for å bedre forholdene (da sørlig for ørret):






Tilførsel av gytegrus og opprettholdelse av gyteplasser.
Utlegging av materialer (store steiner/stokker osv.) som gir økt skjul til fisken, og øker
det biologiske mangfoldet (særlig ferskvannsinsekter).
Bevaring og/eller opparbeiding av kantvegetasjon, noe som gir skygge/skjul for fisk,
nedfall av organisk materiale og virker stabiliserende/ hindrer erosjon, samtidig som
det gir habitat for biologisk mangfold.
Senke eventuelle kulverter, eller øke vannspeil i etterkant av kulverter, for å begrense
effektene av vandringshinder. Ofte en av hovedgrunnene til begrenset adgang til
gyteområder i bekkene

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.
Friluftslivsverdier
Oslofjorden er nærfriluftslivsområde for store befolkningsgrupper, og tilrettelegging for
friluftslivsområder og en videreføring av kyststien bør være med i den videre utviklingen av Slottet.
Nærfriluftslivet er et lavterskeltilbud som bidrar til økt livskvalitet og god helse for beboerne, og slike
aktiviteter som bør tilrettelegges på Slottet er spaserturer, badeplasser og fiskeplasser. Her er det også
viktig å få til en god tilknytning mellom eksisterende friluftsområder og opparbeidelsen av nye på
Slottet. Presset på områdets nærfriluftslivsområder er stort, og en utvidelse av Slottet kan bidra til at
nærfriluftslivet får nye områder som kan benyttes av store befolkningsgrupper både lokalt og
regionalt. Ved anleggelse av grøntområder/friområder på Slottet bør det benyttes stedegne arter og se
dette som en mulig kombinasjon med biotoptiltak for biologisk mangfold.
Bekkedalen hvor det planlegges utfylling av sprengstein har et stort potensiale som
nærfriluftlivsområde for både lokalbefolkningen og turister. Bekken fører ørret, så tilrettelegging for
fiske bør være med i den vider planleggingen. Lokale stier og andre friluftslivselementer bør ikke
forringes av eventuelle planlagte utfyllinger, da disse har stor betydning for helsefremmende
friluftsaktiviteter og for lokalbefolkningen sitt identitetslandskap. Bekkedaler har ofte et naturskjønt
landskap som er av stor verdi for lokalbefolkningen og områdets hytteeiere, og en oppfylling av
sprengstein vil trolig forringe områdets landskap og friluftslivsverdi om ikke dette gjøres på en måte
som kan bidra til friluftslivsaktiviteter og tilrettelegging for friluftsliv.
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