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Dette brevet sendes på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn Drøbak kajakklubb, 

Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, og Oslofjorden 

Friluftsråd. 

 

Forsvarsbygg planlegger anlegg av kai ved Militærstranda og asfaltering av friområdet til bruk som 
oppstillingsplass for busser. Planen er å bruke massene fra bygging av ny Oslofjordtunnel som skal 
dumpes i sjøen som fundament for kaien. FNF Akershus mener planene må skrinlegges på grunn av 
for store konsekvenser for natur- og friluftslivsverdiene i områdene. 
 

Hvorfor må planene ved Militærstranda skrinlegges? 

For gammel reguleringsplan for kaianlegg 

Bygging av kaien ble godkjent på 1980-tallet og oppdatert i 2011. Detaljreguleringen som det nå er 
gitt varsel om oppstart på gjelder både kaianlegg med trafikkarealer og omfattende planer for Husvik 
parkering med snuplass.  
 
Kai-planen fra 2011 er utdatert, og den er ikke tatt opp om en ny vurdering i lys av dagens kunnskap 
om miljøpåvirkninger. Det har kommet masse ny kunnskap om hvor dårlig stilt det er i Oslofjorden. 

Uttalelse til 
Detaljreguleringsplan for Husvik kai og 
parkering,  
Frogn kommune 
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For eksempel Helhetlig plan for Oslofjorden1. Utdrag fra eksempler på innsatsområder og tiltak fra 
planen for Oslofjorden: 

• Påvirkninger, om arealbruk (s. 8): «… allmennhetens tilgang til fjorden fortsetter å begrenses. 
Dette reduserer i praksis allemannsretten for folk flest» og «… arealbruk også den største 
trussel mot naturmangfold. Oslofjorden er av de områdene i landet med høyest 
naturmangfold …» 

• Innsatsområder og tiltak, om naturmangfold (s. 27): «… unngå andre inngrep og tiltak på 
bløtbunnsområder, for å skåne verdifulle bløtbunnsområder inklusive ålegrasenger …» og 
«Sikre viktige naturforekomster også i sjø i kommunal arealplanlegging (kommunene)» 

• Innsatsområder og tiltak, om friluftsliv (s. 31, 36): «Allmennhetens tilgang til strandsonen skal 
bedres», «Områder som er viktige for friluftsliv skal fremstå som attraktive», 
«Friluftslivsområdene skal bli brukt av alle befolkningsgrupper» og «Stimulere kommuner og 
friluftsråd til å styrke arbeidet med å etablere sammenhengende kyststier». På s. 31 er det 
også et bilde som viser kajakk-kurs for NMBUs friluftsgruppa på Militærstranda. 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen2 kom i mai 
2021. Siden retningslinjene kom etter vedtak av planen for kai-anlegget, må arealdisposisjonen 

foretatt i 2011 vurderes opp mot de nye retningslinjene. Statsforvalteren understreket også 
kommunens ansvar for å følge opp disse retningslinjene i sin uttalelse til planprogram for 
Frogn kommunes nye arealplan. 
 
I tillegg planlegger Heitmann Marine et nytt kaianlegg ikke langt unna. Om både denne og Husvik kai 
blir gjennomført, blir snart hele Vindfangerbukta pluss området utafor Husvikholmen/Husvikveien 
nedbygd, med båtanlegg, kai og brygger. Dette er svært uheldig. 

Negativ konsekvens for friluftslivsverdier 

Militærstranda er et friområde som er brukt av allmennheten i over 70 år og er en av de få grønne 
flekkene i Drøbak nord med allmenn tilgang til sjøen. I tillegg er stranda stativplass for Drøbak 
kajakklubb (leid av Forsvarsbygg), utgangsplass for kajakk kurs for klubbens turer og kurs (f.eks. kurs 
for ungdomsskolene, NMBUs friluftsgruppe, kurs for folk som kommer fra hele regionen) og for alle 
andre som padler fra Drøbak. Det er også eneste sted hvor det er plass på land ved sjøen for kajakk-
kurs (som starter på land for introduksjon av kajakken). Stranda er også utgangssted for samtlige 
turer fra Drøbak i Ro- og padleleden i Oslofjorden. Området brukes også av Drøbak Montessori skole, 
og det gjennomføres båtkurs derfra. 

Negative konsekvenser for naturverdier 

Indre Oslofjord bærer mange steder preg av nedslamming/formørking på grunn av tilførslene av 
partikler, og fjorden har lite tang og tare som utgjør viktige leveområder for fisk og smådyr. Utsetting 
av kunstige rev og hummerhus kan ha stor effekt på den marine faunaen, og organisasjonen 
Marinreparatørene3 har vært i området for og satt ut sistnevnte. I tillegg er det en veletablert 
ålegraseng4, som er svært verdifulle marine økosystemer, med mange viktige 
økosystemfunksjoner1,5, der kaia skal bygges. Det er nødvendig å kartlegge fisk, fugl og bunnlevende 
organismer i området. 

 

1 Helhetlig plan for Oslofjorden, Regjeringen 2021 
2 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, Regjeringen 2021  
3 Marinreparatørene, miljøorganisasjon for ivaretakelse av Oslofjorden  
4 Forekomst ålegrassamfunn, hentet fra Naturbase 16.11.2022 
5 Tema: Ålegras, Havforskningsinstituttet 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivt-friluftsliv/id2842258/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
https://marinrep.no/
https://faktaark.naturbase.no/?id=BM00058835
https://www.hi.no/hi/temasider/arter/alegras
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Uriktige vurderinger i oppstartsmøte 

Under oppstartsmøtereferats kapittel 4 «Drøfting» i underkapittel 5 s. 15 står det følgende «Det 

planlegges ingen endringer i offentlige rom». Vi mener dette ikke stemmer. Forringelse av 

Militærstranda er endring i offentlig rom. 

I planinitiativets kapittel 10 «Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning» (s. 12) står det 

følgende «Det vurderes at delen av tiltaket på land ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller 

samfunn». Vi har forstått det slik at bakgrunnen for at det foreløpig ikke er vurdert behov for 

konsekvensutredning av planen som starter opp nå, er hovedsaklig at den følger opp den gjeldende 

planen, og konsekvensene av denne skal være ferdig utredet. Basert på verdiene nevnt over mener vi 

at SWECOs vurdering av tiltaket (ikke få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn) fortsatt er 

feil. Vi er heller ikke enige i oppsummering av konsekvenser av saken på satsningsområdene på 

oppstartsmøtereferatets s. 16. Folkehelse og livskvalitet får ikke en positiv konsekvens, men negativ. 

Konklusjon 

Vi mener at disse planene må stoppes før Forsvarsbygg har investert mye mer penger og ressurser i 

prosjektet. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

Maria Rundhaugen Tesaker 

Koordinator 

FNF Akershus 

 


