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Innspill til kommuneplanens arealdel
Uttalelse FNF Buskerud

Forum for natur og friluftsliv Buskerud (FNF Buskerud) viser til Kongsberg kommune sitt forslag til
arealdel til kommuneplan for 2020 - 2030, og takker for muligheten til å uttale oss om saken.
Forslag til ny arealdel for Kongsberg kommune legger stor vekt på klima og miljø. Dette setter vi i FNF
Buskerud pris på.
Forslaget ser ut til å ivareta natur- og friluftsområder rundt byen der folk bor, og opprettholde
/videreutvikle grønne strukturer som fører fra byen og boligområdene og ut til de mer
sammenhengende turområdene.
Forslaget fra kommunen legger til rette for økt vekst og attraktivitet uten å beslaglegge stadig nye
deler av kommunens areal/geografi, og ikke etablere «nye» utbyggingsområder for fritidsbebyggelse.
Vi i FNF mener at intensjonen er god, men er uenige i hva kommunen definerer som «utvidelse av
allerede eksisterende hytteområder» vs «nye utbyggingsområder.
Vi er også bekymret for økt utbygging i strandsonen.
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I denne uttalelsen ønsker vi å kommentere følgende:
1. Utvidelse av eksisterende hytteområde på Skrim (og forslag til vern)
Biologisk mangfold
Allemannsretten og stienes betydning
Myr
2. Strandsonen
Beskyttelse av Numedalslågen

1. Utvidet hytteområde på Skrim
Nedbygging av arealer og arealendringer er, sammen med klimaendringene, de største truslene mot
natur og artsmangfold. De stadig utvidede grensene for hytteutbygging i fjellet bidrar til en bit-for
bit- nedbygging av naturen. Se blant annet Nicolai K. Winge: «Kampen om arealene. Rettslige
styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning» 1.
Kongsberg kommune skriver at det ikke er lagt opp til etablering av «nye» utbyggingsområder for
fritidsbebyggelse, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Vi mener at dette ikke er riktig.
De planlagte utvidelsene av hytteområdene på Skrim er store, helt nye hyttefelt, som inkluderer
omfattende infrastruktur med bilvei, og tilrettelegging for strøm, vann og kloakk. Det er klart at en
såpass stor utvidelse av hytteområdet vil få store konsekvenser for naturen og friluftslivet i området.
Til sammen utgjør de planlagte hyttefeltene en bit-for-bit- nedbygging av naturen i området, og et
økende press på Skrim- og Sauheradfjella naturreservat. Kommunen bør ha en «samlet belastning»
vurdering av hva utvidelse av hytteområder på Skrim har å si for både naturmangfold og dagens bruk
til friluftsliv (ivareta grøntdrag, eksisterende stier osv.).
FNF Buskerud viser for øvrig til en mer utfyllende uttalelse om hytteutbyggingen på Skrim, innsendt
fra Tønsberg Turistforening. FNF Buskerud stiller seg bak denne uttalelsen.

1.1. Biologisk mangfold
Forskning viser at fjellfuglbestandene er redusert med ti prosent over hele Europa de siste tjue
årene2. Her i Norge opplever vi en markant nedgang i fuglebestander som lirype, fjellrype, gauk,
heipiplerke, gråsisik, bjørkefink, lappspurv, sivpurv og snøspurv.
Hovedårsaken i nedgangen i fjellfuglbestandene skyldes klimaendringer og nedbygging av areal.
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https://www.akademika.no/kampen-om-arealene/winge-nikolai-k/9788215022000
https://forskning.no/fugler-miljoovervakning-norsk-institutt-for-naturforskning/urovekkende-utvikling-forfjellfuglene-i-europa/1277347
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I de planlagte hytteområdene på Skrim er det i dag et rikt biologisk mangfold. Her lever det mye
storfugl, elg, hare og rype.
I området finner du rødlistede arter som lirype, taksvale, stær og gulspurv. I tillegg til truede
naturtyper som alm, gubbeskjegg, kort trollskjegg, huldrestry, rynkeskinn, mørk brannstubbelav,
blanknål og gul snyltekjuke3.
Det biologiske mangfoldet beriker også friluftslivet for besøkende i området. Denne opplevelsen vil
bli borte når mange mister sine favoritt- turområder, og områdene blir oppstykket i mindre arealer.
Vi krever en grundig biologisk kartlegging av området før det gis eventuelle tillatelser til å bygge
videre i terrenget.

1.2 Allemannsretten og stienes betydning
Skrim-Omholtfjell er i dag et populært rekreasjonsområde som brukes hyppig. Området er kartlagt
som et svært viktig friluftsliv- og utfartsområde, med verdi «svært viktig friluftsområde», i
friluftslivskartlegging Naturbase4. Her kan man oppleve villmark og friluftsliv, rekreasjon og livsglede.
Området er også en populær innfallsport til Skrim – Sauherad Landskapsvernområde.
Dessverre så har utbyggingen av fritidsboliger og veier de siste årene tatt vekk flere av de lokale
turstiene på Skrim. Turister og besøkende som kommer til parkeringen i området, må gå på grusvei
gjennom store arealer før de kommer seg ut på stien eller i naturreservatet. Grusveiene er heller ikke
skiltet, så man må være godt kjent i området for å finne frem til stien. En rekke private fritidsboliger
og tomter hindrer med dette ferdsel i naturen, og tilgangen til stinettverket og naturreservatet for
allmennheten. Denne utfordringen vil bli enda større med utvidet hytteområde på Skrim.
Vi mener denne utviklingen er i strid med stienes betydning som har fått større oppmerksomhet de
senere årene, blant annet gjennom prosjektet «Friluftslivets ferdselsårer». Plan for friluftslivets
ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for
friluftsliv5. Også Stikonferansen har vært med på å sette stiene på kartet6.
Vi krever at turstiene i området bevares, og at skiltingen forbedres. Det er viktig at stiene og disse
korridorene i det eventuelt planlagte hytteområdet, legges inn som grønt-korridorer i arealplanen.
Dette sikrer at turstien bevares til glede og rekreasjon, og sikrer allmennheten tilgang til området.
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https://www.artsobservasjoner.no/
https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00037139
5
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/mars-2019/plan-for-friluftslivets-ferdselsarer/
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https://www.merkehandboka.no/stikonferansen/
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1.3 Myr
I planbeskrivelsen står det at myrområder skal gjøres om til LNF-formål dersom de ikke allerede er
regulert til hyttetomter.
Det er store myr- og våtmarksområder i og ved de planlagte hytteområdene på Skrim.
Med dagens kunnskap mener vi at man må hindre all utbygging i myr og våtmarksområder.
Myrarealet i Norge er gjennom de siste 80 årene redusert med en tredel på grunn av grøfting,
oppdyrking, skogplanting, torvuttak og utbygging. Regjeringen og Statsforvalteren jobber i dag med å
restaurere myr. De jobber også for å få kommuner og private grunneiere til å bidra i
restaureringsarbeidet. En utvidelse av hytteområdet med eventuelle veier til området, vil utgjøre en
drenerende effekt for myrene.
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.
Myra magasinerer vann, og er leveområde for massevis av planter og dyr.

2. Strandsonen
Alle hyttetomter som inngår i reguleringsplaner, er foreslått som arealer til fritidsbebyggelse. Det er
heller ingen hyttetomter som i gjeldende kommuneplan er vist som fritidsbebyggelse, som skal være
endret til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFR-område). Men der tomtene ligger i strandlinjen,
er arealstripen helt inntil vannet, foreslått som LNF-område.
Vi ønsker at planbeskrivelsen stiller et krav til hundremetersone i strandsonen, og at strandsonen er
tilgjengelig for allmennheten.
Vi krever at fredningssone vann- og vassdrag tegnes inn som LNF- område, og ikke inngår i
utbyggingsarealer.

2.1 Numedalslågen
De regionale vannforvaltningsplanene er nå på høring, og vi savner mer informasjon om
vannforvaltningsplanene for Numedalslågen i kommuneplanens arealdel.
Industriutslipp og søppel i Numedalslågen er et økende problem, og vi ønsker konkrete miljøtiltak for
Numedalslågen med i planarbeidet.
Dette vil vi komme nærmere tilbake til i uttalelsen vår til vannforvaltningsplanene, vannområde
Numedalslågen.
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Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Buskerud

_____________________________
Kaja Høgås
Koordinator
FNF Buskerud
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