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Drammen, 15. januar 2021
Dette brevet sendes på vegne av DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og Omegns Turistforening,
DNT Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Vestmarka krets av Norges speiderforbund,
Naturvernforbundet i Buskerud, NOF avd. Buskerud, Drammen klatreklubb, Buskerud KFUK-KFUM
Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn, Buskerud Botanisk forening.

PLANARBEID PÅ BLEFJELL/ ÅSLAND
Uttalelse

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker å komme med en uttalelse til planarbeidet på Blefjell.
Vi ønsker å komme med en uttalelse hovedsakelig til følgende planer:
•
•
•

Detaljregulering for Åsland fjellgrend gbnr. 17/4,6. PlanID 2018009
Detaljregulering for Lie Åsland gbnr. 17/8. PlanID 2018006
Detaljregulering for Åsland fjellgrend gbnr. 17/5. PlanID 2020001

Det arbeides samtidig med å tilrettelegge for adkomst til fritidsbebyggelse på gnr. 14/ bnr. 2/ fnr. 4,
24, 30, 32, 37 og 39 ved Underberget på Blefjell, i Flesberg kommune.
Forum for natur og friluftsliv Buskerud ser på utbyggingen av disse områdene i sammenheng, og
kommenterer derfor sakene samlet.
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Helhetlig planlegging
På Visit Blefjell sine hjemmesider reklameres det for hyttetomter med «asfalt helt til fjells», og
«hyttetomter med mulighet til flere bygg på samme tomt». Slik det reklameres for, og fremstilles
under planarbeidet på hyttetomter på Blefjell, kan det virke som om det er om å gjøre å fylle
tomtene med hytter og veier, uten tanke på naturen i området.
Med flere separate utbyggingsprosjekter fordelt over et stort område, blir naturen i Flesberg
kommune ødelagt, stykkevis og delt.
Forum for natur og friluftsliv Buskerud savner en helhetlig arealplanlegging som ikke følger de
enkelte eiendomsgrensene, men som jobber for en sammenhengende veistruktur der kommunen
sørger for at det blir minimalt med inngrep i naturen. Vi ønsker også at kommunen setter av egne
områder i byggefeltene som ikke skal bygges ut, men bevares som naturområder for fremtiden.

Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020
I Fylkesmannens (Nå Statsforvalterens) forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 står
det at fortetting av eksisterende fritidsboligområder betyr mindre press på øvrige natur- og
friluftsområder. Fortettingen må allikevel skje med kvalitet.
Fylkesmannen viser til veilederen fra 2005 om planlegging av fritidsbebyggelse, der det står at store
endringer i bebyggelse, standard og tilgjengelighet må avveies i forhold til de verdier som har ligget
til grunn ved utbyggingen. Konsekvensene for arealbruken, de som har hyttene og natur og landskap
må vektlegges. Vurderinger for enkelthytter bør gjøres med grunnlag i en helhetlig vurdering av
større områder som ledd i kommuneplanleggingen.
Ved fortetting og nye områder innen de eksisterende bør en søke å ivareta de opprinnelige områders
preg og kvaliteter, og unngå å avskjære de eksisterende områder fra turområder, strandområder osv.
eller å bygge ut disse områdene.

Klimaendringer
Klimautslipp har ført til endringer i klimatiske forhold både lokalt og globalt. Klimaendringene vil for
Buskerud særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann,
endringer i flomforhold og flomstørrelser, og skred.
Området Blefjell består av mye myr, svaberg, skog og små vannspeil.
Myr
I de planlagte hytteområdene er det store myrområder som bør vernes mot utbygging.
Myrene lagrer store mengder karbon, og bidrar i svært stor grad til å redusere karbonutslippet.
1 km² myr lagrer Karbon tilsvarende det 150.000 biler slipper ut på et år. Dersom vi ikke hadde
gravd opp myra, hadde vi ikke tenkt å bruke masse ressurser på å redusere karbonutslippet hvert
år. Det samme gjelder for flom. Vi bruker masse tid og ressurser på å hindre flom og reparere
skader fra flom. Dette er samfunnsproblemer som myra ordner for oss- helt gratis.
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Samtidig magasinerer myrer vann, og er leveområde for massevis av planter og dyr.

Skog
Man bør i så stor grad som mulig spare skog, og da spesielt større trær og døde trær. Både trærne,
røttene og jorda under skogen består av mye karbon, og er et kjempestort karbonlager. I tillegg
beskytter skogen oss mot flom, vind og ras.
Forventninger til Flesberg kommune
I fylkesmannens (Nå Statsforvalterens) forventningsbrev av 2020, står det følgende forventninger til
kommunens arbeid med samfunns- og arealplanlegging:
Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid og arbeidet for å bidra til
reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å
redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging
av myr mv.) og for å håndtere konsekvensene av klimaendringene.
Klima og arealplanlegging bør være tema som kommunene prioriterer høyt i sitt planarbeid.
Utfordringene knyttet til hyttebygging i våre fjellområder bør også følges spesielt opp av relevante
kommuner.

Konklusjon
Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at Flesberg kommune ser på den helhetlige
planleggingen i hytteområdene med et kritisk blikk. Vi ønsker at kommunen sørger for minimalt med
inngrep i naturen, og at myrer og gammel skog forblir urørt.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Buskerud

_____________________________
Kaja Høgås
Koordinator
FNF Buskerud
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