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Innledning 

Vi viser til «Oppgradering og endring av reguleringsplan for Åsli - varsel om offentleg ettersyn 

etter behandling i UNN 27.10.2015, sak 064/15» og vil herved benytte denne muligheten til å 

komme med vårt høringssvar. 

 

Naturverdier 

Kartdata fra Miljødirektortets naturbase og Artdatabankens artskart er lagt til grunn for kravet om 

kunnskapsgrunnlaget i Naturmangfoldsloven §8, men befaringen av området med tanke på 

naturverdier og biologisk mangfold bør gjennomføres på nytt siden befaringen ble foretatt på et uegnet 

tidspunkt. Hvis slike verdier blir avdekket tidlig i planprosessen, er det enklere å integrere disse 

verdiene ved videre utbygging. Det er trolig at områdets helhetlige belastning (Naturmangfoldsloven 

§10) vil påvirkes av utbyggingen, og mange mindre utbyggelser vil over tid ha en negativ påvirkning 

på områdets natur- og friluftslivsverdier og helhetlige uttrykk. Dette bør vektlegges i kommunens 

langtidsplaner slik at grensene ikke blir overskredet og dermed føre til tap av natur- og 

friluftslivskvaliteter i området. Naturindeks for Norge (2015) gjør det klart at hyttebygging, med 

tilhørende infrastruktur, er en av de største bidragsyterne til tap av biologisk mangfold. 

Det er påvist at området for utbygging er i en fungerende trekkrute for hjortevilt, da spesielt for elg, og 

dette bør tas hensyn til under og etter utbygging. Hjortevilt vil unngå områder med høy menneskelig 

aktivitet, og all unødvendig aktivitet i utbyggingsfasen bør unngås. Det er også å anbefale at 

byggevirksomheten eventuelt begrenses i tidsperioden med høyest vandring gjennom området, dette er 

også viktig i forhold til Naturmangfoldlovens føre-var prinsipp (§9). Gjennom bit for bit utbygging vil 

området miste sin egnethet som trekkrute, og hjorteviltet må finne alternative vandringsruter for å 

komme seg til og fra vinter/sommerbeite. Det er et stort hyttepress i området, så utviklingen i 

utbygging vil potensielt øke om ikke det settes inn tiltak for å begrense denne utviklingen. Slik sett er 

det stor fare for at den samlede belastningen vil forhindre trekk av hjortevilt i fremtiden, eller 

potensielt skape en konflikt mellom hjortevilt og hytteeiere i området. 

Friluftlivsverdier 

Ut i fra informasjonen som er tilgjengelig kommer det ikke frem hvorvidt det er tatt hensyn til 

eventuelle friluftslivsverdier (stier, skiløyper mm) i området, og en slik evaluering og kartlegging bør 

også gjennomføres slik at allemannsretten til slike aktiviteter ikke blir redusert eller forringet. 

Friluftslivsverdier er av stor betydning både for lokalbefolkningen, hytteeiere og turister, og bør 

vektlegges i reguleringen av hytte/fritidsområder (Miljødirektoratet 2013; 2015). Videre utvikling av 

området bør planlegges slik at disse kvalitetene styrkes og bevares for fremtidige brukergrupper. 

Verdisetting av områder som er viktig for friluftsliv er en kommunal oppgave som bør prioriteres da 

friluftsliv er en viktig bidragsyter til en bedre folkehelse og økt livskvalitet (Miljødirektoratet 2013; 

2015).  
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Det at hytteeierne kan sette opp gjerder (opp til 500m²) rund sine private hytter vil ytterligere bidra til 

fragmentering og stengseler for hjortevilt og andre dyr, samt at dette vil begrense allmenheten sin 

allemannsrett til fri ferdsel og friluftsliv i naturen. Vi vil derfor anbefale et forbud mot slike gjerder, 

eller begrense omfanget av slike gjerder. Gjerder vil også redusere områdets estetiske kvaliteter, og 

slik sett bidra negativt for utviklingen av området. Om gjerder skal settes opp bør disse følge en 

standardisert mal, som er utformet med tanke på estetikk, holdbarhet og vennlighet for ferdsel hos 

både folk og dyr. Opprinnelig stinett og skiløyper i området må skjermes mot inngjerding, slik at ikke 

disse blir negativt påvirket i reguleringsprosessen.  

 

Kilder 

www.artsdatabanken.no 
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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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