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Temaplan for naturmangfold, Asker kommune
Uttalelse FNF Buskerud

Forum for natur og friluftsliv Buskerud (FNF Buskerud) viser til forslag til temaplan for naturmangfold
i Asker kommune, og takker for muligheten til å uttale oss.
FNF Buskerud uttaler seg om arealer for natur- og friluftsliv i gamle Buskerud fylke, og vil derfor kun
kommentere naturmangfold i gamle Røyken og Hurum kommune (Asker syd).

Artsobservasjoner i Asker syd
Buskerud Botaniske forening registrerer funn av naturarter i databasen artsobservasjoner.no. I Asker
syd er det registrert en mengde truede og nært truede planter og dyr.
I hele Asker syd er det registrert hele 64 truede fuglearter som er oppført på den norske rødlisten
(status 12.05.21). Blant disse artene finner vi fiskeørn, sandsvale, gjøk og sanglerke. Truede arter er
arter som står i fare for å dø ut.
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Hurummarka er også kjent for sin flotte barlind og vintereik, som sammen med ask og alm, er
sårbare tresorter i området. Dette i tillegg til flere truede og nært truede planter, sopp, mose etc.
Flere detaljer om arter i området finner du på artsobservasjoner.no1.
Den aller største trusselen mot naturmangfold, er endring i arealbruk.
Vi ønsker at alle naturområder i Asker syd kartlegges, spesielt der naturen er under press fra
utbygging eller arealendring. Hvis det er store naturverdier i et område som for eksempel truede
naturtyper, bør man ikke gjøre inngrep der. Kartleggingen kan for eksempel gjøres via
Miljødirektoratet sin naturkartlegging (Naturbase2) eller Bynaturatla3s via NINA.

Naturreservater i Asker syd
Gamle Røyken og Hurum består av flere naturreservater: Tofteskogen, Haraldsfjellet, Solfjellåsene,
Tofteholmen, Ranvikholmen, Ertsvikskjær, Vealøs, Solbergdammen, Sandungåsen, Gråøya,
Geitmyråsen Holtnesdalen og Østnestangen -Sandbukta naturreservat. Naturreservatene er, sammen
med Hurummarka og deler av Kjekstadmarka ved Røyken og Spikkestad, populære tur- og
rekreasjonsområder.
Nærhet til natur og friluftsliv er den viktigste årsaken til at folk velger å bo i Asker syd og det er svært
viktig at naturreservatene og marka vedlikeholdes og fredes mot utbygging for all fremtid. Det er
også viktig at oppmerkede stier og strandsonen bevares for allmennheten.
.
Vannområder
Asker syd opplever en stor befolkningsvekst, og mange ønsker å bo i nærheten til sjø, elver og
vassdrag. Befolkningsvekst gir en negativ påvirkning på vannmiljøet, og det er behov for strenge tiltak
for å beskytte vannkvaliteten i området. Vannområdene er også viktige biotoper for mange planter
og dyr.
Vi ønsker at temaplan for naturmangfold kartlegger alle vannområdene i kommunen, og registrerer
truede og nær truede arter i og nært vassdrag.
Det er viktig at det fastsettes kantsoner ved alle elver i Asker.
Eksempler:
Åroselva er den eneste naturlig- gytende laks- og ørretelva i gamle Buskerud fylke. Dessverre er det
avrenning fra industri og transport, samt forsøpling i elva. Vi ønsker at kantsonene langs Åroselva
kartlegges og oppgraderes.
Langsetdammen, Grønsanddammen, Solbergdammen og Hyggen mellomdam ble fredet som
dyrefredningsområde i 2007. Det er forekomster av stor salamander Triturus cristatus som ligger til
grunn for vernet, da denne arten er klassifisert som sårbar (VU) i den nasjonale rødlista for
truede arter i Norge.
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Naturområder i tettsteder og boligområder
De fleste som bor i gamle Røyken og Hurum ønsker å bo tett på naturen, og det er turmål og
hundremeterskoger bak hver knaus over hele halvøya. Asker kommune er kanskje best i landet med
maks 250 meter fra bolig til nærmeste tursti for alle innbyggere. Nærheten til natur er en stor faktor
for livsglede og rekreasjon i befolkningen.
Nærturområdene er de viktigste turene for folk flest, og man bør hindre at disse områdene
forsvinner i størst mulig grad.
Vi ønsker at kommunen hører med alle barnehager og skoler i Asker om hvor de foretrekker å gå på
tur, og hindre videre utbygging i disse områdene. En ide er å høre med Friluftsrådenes pedagogiske
tilbud – læring i friluft – om kartlegging av nærturområder i tilknytning til barnehager og skoler i
kommunen4.
Vi vil også anbefale kommunen å lese de to turbøkene «Hele halvøya. De beste turene i Asker,
Røyken og Hurum» av Bjørn Heidenstrøm og «Barnas turfavoritter på Hurumhalvøya» av Kaja Høgås
(Undertegnede) for å vite hvilke turområder som er de mest populære i befolkningen.

Eksempel på naturområder som brukes av skoler/ Barnehager:

Åros, Asker kommune:
Skoleelever og barnehagebarn fra
Frydenlund barnehage og barneskole i
Åros går daglig på tur i skogen som
ligger rett ved siden av skolen og
barnehagen.
Her er det etablerte turstier og grusvei
gjennom skogen. Området er også
populært brukt av lokalbefolkningen.
Flere er bekymret over at trærne til
stadighet hogges ned, og at skogen
deres minsker.
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Eksempel på hundremeterskoger:
Åros, Asker kommune:
Skogen mellom Eikedalen og
Store Årosvei er et populært
turmål, og har et yrende
dyreliv. Området er det
viktigste nærturområdet for
lokalbefolkningen langs kysten
i Åros, og er en typisk
hundremeterskog som verken
er skiltet eller godt kjent for
øvrigheten.
Hundremeterskogen har stor
betydning for livskvaliteten for
veldig mange folk. Samtidig er
det viktig å ta vare på natur og
dyreliv i området.

Bestonåsen er en del av Årosskogen mellom Åros
og Sætre i Asker kommune, og er et populært turog rekreasjonsområde. Årosskogen grenser mot
boligområdene Frøtvedtåsen og Skofterudfeltet i
Åros hvor det bor mange barnefamilier.
Mange av beboerne her bruker denne skogen som
sitt nærturområde, et yndet sted å ta med barna ut
i naturen, og gå på skogstur til Sætre.
Området på Bestonåsen er regulert til boliger, og
mange av disse familiene er nå bekymret for at
deres nærturområde forsvinner.
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Merking av turstier/ hekkeområder
De fleste av turene i Asker syd er lite eller ikke merket. Vi ønsker at temaplanen for naturmangfold i
Asker kommune tar sikte på å merke områder for turstier og inngangsporter til marka.
Vi ønsker også at det settes opp skilt der man skal ferdes med varsomhet, f.eks i hekkeområder og
ved drikkevann. For eksempel så fortviler grunneier på Knivsfjell over økt bruk av fjellet, og bekymrer
seg for fugler i hekketiden. Dette er et populært turområde, og uten skilting, er det vanskelig for
befolkningen og turister å vite at det foregår hekking her. En kartlegging av friluftsområder bør
legges til grunn for beskyttelse av naturområder5.
Innbyggere i Sætre, Holmsbu, Rødtangen og Klokkarstua får drikkevannet sitt fra Sandungen
vannverk, med vannkilde fra Sandungen i Hurum. Vannet er allikevel ikke skiltet som «drikkevann»
på de fleste turområdene langs vannet. Vi ønsker mer informasjon og skilting rundt bruk av vannene i
Asker syd.
Til slutt:
Nærhet til villmark og natur, flotte naturreservater og flotte nærturopplevelser er det unike for Asker
syd. Det er viktig at vi tar vare på naturen og naturmangfoldet i området, og er forsiktige med
utbygging i viktige naturarealer. Alle inngrep i naturen må utredes grundig av naturforvaltere.
Asker kommune har også en klimaplan. Arealforbruk, og da karbonrike områder, bør være en del av
denne planen. En bør derfor få en bedre oversikt over arealene sine karbonegenskaper – slik at dette
kan legges til grunn for hvor det ikke skal bygges. FNF oppfordrer derfor Asker kommune til å føre et
arealregnskap på naturtyper, for å bedre vite hvor en ikke kan bygge ned.
Vi ønsker at temaplanen for naturmangfold utvider LNF- områder, og sikrer at naturen bevares i
store deler av området.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Buskerud

_____________________________
Kaja Høgås
Koordinator
FNF Buskerud
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