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Høringsuttalelse: Offentlig ettersyn. 38/361 med flere Lillelien, Slemmestad 

– Detaljregulering. 

Innledning 

Vi viser til «Offentlig ettersyn. 38/361 med flere Lillelien, Slemmestad – Detaljregulering» og 

vil herved benytte denne muligheten til å komme med vårt høringssvar. Hovedfokuset 

vil omhandle områdets naturverdier, da kalklindeskogen er en utvalgt naturtype etter 

Naturmangfoldlovens kapittel 6. 

 
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 (Midteng, R. 

2015) er av god kvalitet, og bør ligge til grunn for all videre fremdrift i saken. Den resterende 

kalklindeskogen i nærområdet bør vernes og settes av som naturverdiområde, med kokrete tiltak for 

bevaring av verdifullt biologisk mangfold.  

 

Friluftsliv 

Ved å bevare den rastrerende kalklindeskogen i området vil et viktig friluftslivsområde bevares i 

nærmiljøet. Lokale nærnaturmiljøer skaper gode friluftlivsmuligheter, økt helsegevinst for 

lokalbefolkningen og øker områdets generelle attraktivitet som boområde. 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. Alle former for 

motorisert ferdsel må også stanses, og konkrete begrensende tiltak som stengsler og sperringer bør 

settes opp. 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. Friluftslivsmuligheter i lokalmiljøet bør være en 

prioriteringssak, og området i direkte nærhet av den aktuelle tomten har stor verdi som 

nærfriluftsområde. Dette kan godt kombineres med varig vern av kallklindeskogen. 

 

Biologisk mangfold/naturverdier 

Utredningen og befaringen av området i henhold til biologisk mangfold er vel gjennomført (Midteng, 

R. 2015), 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 og hule gamle trær (eik/lind/ask), med tilhørende 

biologisk mangfold. Deler av tomten som planlegges utbygd grenser mot disse naturverdiene, og 

enkelte hule trær finnes på tomten. Særlig er viktige naturverdier lokalisert i området H560. Ut over 

tiltakene som er nevnt i utredningene til Asplan Viak AS, ønsker FNF en videre utredning av den 

resterende kalklindeskogen i umiddelbar nærhet til den gjellende tomten. Dette skogområdet bør 

avsettes som et viktig naturområde og bevares med tanke på viktig biologisk mangfold. Området der 

naturverdiene er lokalisert er under sterkt press for videre utbygging, om det meste av kalklindeskogen 

er allerede sterkt påvirket eller ødelagt gjennom tidligere utbygginger. 
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Kartleggingen av biologisk mangfold i området (spesielt med tanke på insekter, lav og sopp) 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. Slik skjøtsel bør gjennomføres av 

fagpersonell, særlig med tanke på gjengroing og konkurranse med gran/edelgran. 
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