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Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 – 2033 i Nore og Uvdal kommune

Innspill FNF Buskerud
Vi viser til rullering av kommuneplanens arealdel 2022 – 2033 i Nore og Uvdal kommune, og takker
for muligheten til å komme med et innspill.

Nore og Uvdal kommune er en flott fjellkommune med flere naturreservater, landskapsvernområder
og nasjonalparker innenfor kommunegrensen. Dette er store nasjonale verdier som kommunen har
et særskilt ansvar å ivareta og forvalte på en mest mulig bærekraftig måte.
Vi ønsker at kommuneplanens arealdel verner om naturreservatene, landskapsvernområdene og
nasjonalparkene ved å ikke tillate noen form for utbygging innenfor disse områdene.
Ifølge Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet og handlingsplanen for biologisk mangfold, skal
friluftsområder og grøntarealer tas hensyn til i arealplanleggingen. Allikevel ser vi en strøm av planer
for utbygging av hyttefelt (med innlagt strøm og vann) og vei i verdifulle naturområder.
Kommuneplanens arealdel må være tydelig på at disse områdene skal vernes, og ikke utbygges. Nore
og Uvdal kommune har et særskilt ansvar i å ivareta våre nasjonale verdier i fjellet, og
kommuneplanens arealdel må være så tydelig på dette at det ikke vil være rom for å gi
dispensasjoner fra planen i ettertid.
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Hardangervidda nasjonalpark.
Store deler av Hardangervidda nasjonalpark ligger innenfor Nore og Uvdal kommune.
” Formålet med Hardangervidda nasjonalpark er å verne en del av et særlig verdifullt høyfjellsområde
på en slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og naturmiljø ellers blir
bevart, samtidig som området skal kunne nyttes til landbruk, friluftsliv og naturopplevelse, jakt og
fiske og undervisning og forskning” (Kgl.res. 10.04.1981).
På tross av formålet om å verne området, har det de siste fem årene blitt bygd flere nye hytter på
Hardangervidda (SSB/ NINA). Kommuneplanens arealdel må stanse denne trenden, og hindre all
fremtidig utbygging i nasjonalparken.

Villrein
Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av villrein i Europa, og har et særskilt ansvar for å ta
vare på den ville fjellreinen som lever på vidda. Villrein er i dag på den globale rødlista, og blir stadig
mer truet også her til lands. Den største trusselen mot villrein i dag er inngrep som bygging av hytter,
veier og kraftanlegg. Dette innskrenker og deler opp leveområdene til villreinen.
Kommuner og andre myndigheter har ansvaret for å hindre skade på villreinens leveområder,
gjennom bruk av plan- og bygningsloven og annet lovverk. Alle kommuner som har villreinområder
innenfor kommunegrensa eller grenser til slike områder, skal vurdere hvordan de kan ta hensyn til
villreinen i sine arealplaner.
Villrein trenger store leveområder og skyr menneskers aktivitet. Ved økt menneskelig aktivitet i
villreinområder, vil villreinen slutte å bruke området. Det må derfor heller ikke etableres nye stier og
løyper i disse områdene. Kommuneplanens arealdel må avklare randsonen for villrein i
fjellområdene, og hindre all utbygging her. Det må settes opp en øvre grense i fjellet for hvor det ikke
skal bygges nytt.

Myr/ Våtmark
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, og i hvert fall ikke tilrettelegge for mer utbygging av myra.
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.
Samtidig magasinerer myrer vann, og er leveområde for massevis av planter og dyr.
I Nore og Uvdal kommune er det store myrområder, og vi ser at det er vanskelig å bygge uten at det
får konsekvenser for myr og våtmark. De fleste kommuner i dag ønsker å være klimavennlige, og
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oppfordrer utbyggere til ikke å bygge ut myra. VI ser allikevel at myr blir den tapende part når det
skal bygges ut.
Kommuneplanens arealdel må sterkt fraråde utbygging i myr.
Vi ønsker at kommuneplanens arealdel kartlegger de største myrområdene i kommunen, og at disse
myrområdene vernes mot all utbygging.

Biologisk mangfold
Arealinngrep utgjør den største trusselen mot arter og biologisk mangfold i naturen.
Med en naturkrise og en klimakrise hengende over oss har det aldri vært viktigere å ta vare på det
biologiske mangfoldet. Dessverre viser naturen oss på ulike vis at den sliter – artsbestander går
ned og naturtyper holder på å bli borte.
I Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på rødlista.
Kommunene spiller en svært riktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av biomangfold.
Skal vi stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytral. Det betyr at vi må gjenbruke og
fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.
Kommuneplanens arealdel må ha som mål å utarbeide arealregnskap som del av kommunens
budsjett og som premiss for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.
Vi ønsker at alle naturområder i Nore og Uvdal 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 (Naturbase1) eller Bynatur atla2s via NINA. I databasen
artsobservasjoner.no er det også registrert en mengde truede og nært truede planter og dyr.
Vi oppfordrer videre kommunen til å bruke kunnskapen de frivillige organisasjonene i området sitter
med når det kommer til kartlegging av biologisk mangfold i utbyggingsområder.

Hyttefelt- i strid med FNs bærekraftmål
I kommuneplanens samfunnsdel Nore og Uvdal kommune 2019- 2030 er det vedtatt at kommunes
planer ikke skal være i strid med FNs 17 utviklingsmål for bærekraft. Nore og Uvdal kommune skal ha
ekstra fokus på fire av bærekraftmålene, hvorav to av dem omhandler å stoppe klimaendringene:
Mål 13: Stoppe klimaendringene - Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem.
Mål 15 Liv på land - Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold.

1
2

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/4877/Bynatur-Atlas-for-Oslo
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Dagens hytter har mer enn doblet seg i størrelse på tjue år, og gjennomsnitts hyttestørrelse er i dag
på ca. 100 m3. I tillegg har alle nye hytter innlagt strøm og vann, og tilgang til vei og parkeringsplass.
Samlet sett øker klimautslippene og presset på naturen.
En videre utbygging av fjellområdet må derfor sies å være i strid med bærekraftmålene og
kommunens eget planprogram.
Vi ber kommuneplanens arealdel hensynta bærekraftmålene, og legge de til grunn for planen.

Vannforvaltning
Kommunens arealplanlegging er svært viktig for å nå målet om god tilstand i norsk vann.
Kommunene er derfor sterkt involvert i arbeidet i vannregionutvalget og særlig arbeidet i
vannområdene.
Kommunen har som planmyndighet ansvar for at miljømålene og hensynet til vannmiljø blir del av
den planleggingen på alle nivå i kommunen. Dette forutsetter at kommunene jobber systematisk
med miljøtiltak knyttet til utslipp fra avløp og avrenning fra jordbruk, og ivaretar vannmiljøet aktivt
gjennom arealplanleggingen.
Vannkoordinator i kommunen skal ha en god oversikt over vannområdene i kommunen, og hvilke
tiltak som skal gjøres. Vi forventer at Nore og Uvdal kommune har god kontakt med sin
vannområdekoordinator under planleggingen av ny arealdel i kommuneplanen.

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden
Regjeringen lanserte «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden» den 30. mars 2021. Planen inneholder 63
tiltak og 19 punkter for nødvendig kunnskapsinnhenting for å bedre miljøet i Oslofjorden.
Alle kommunene i Viken og Innlandet omfatter nedbørsfeltet til Oslofjorden, og har en viktig rolle og
et ansvar for gjennomføring av flere av tiltakene. I opprettelsen av Oslofjordrådet er det også viktig
at Nore og Uvdal kommune engasjerer seg i dette arbeidet, og planlegger for gjennomføring av
tiltakene i kommuneplanens arealdel.
Tiltakene innebefatter blant annet å hindre avrenning fra jordbruk, vei, kloakk og avløp i alle
vassdrag. Tiltakene som beskrives i tiltaksplanen for Oslofjorden, i samråd med Oslofjordrådet, må
beskrives i kommuneplanens arealdel i Nore og Uvdal kommune.
Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Buskerud

_____________________________
Kaja Høgås
Koordinator
FNF Buskerud
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