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Norsk ornitologisk forening (NOF)
NOF ble stiftet i 1957 og er en frivillig naturvernorganisasjon med over 12 000
medlemmer i hele landet som fokuserer på fugler og fuglevern.
Fylkesavdelingen i Buskerud representerer ca. 430 medlemmer.
NOF sentralt er del av BirdLife International som har over 10 millioner medlemmer og
støttespillere i 4000 avdelinger over hele verden.
En viktig del av foreningens arbeid er å være bindeledd mellom fugleinteresserte
over hele landet.
Gjennom årene har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i
foreningens arbeid.
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Verdifullt myr i planområdet
Ifølge plankartet befinner det seg flere myrområder i planområdet. På plankartet
vises også to bekker som går gjennom planområdet.
NOF avd. Buskerud mener at det ikke bør bygges på tomter hvor nedbyggingen vil
medføre en risiko for redusering av myrarealets kvalitet av økosystemtjenester.
NOF avd. Buskerud støtter en holdning hvor man unngår å berøre myr av klima- og
miljøhensyn og oppfordrer kommunen og tiltakshaver til å ikke handle mot bedre
viten.
Drenering, oppdyrking, bebyggelse eller forurensning av myarelaene i planområdet
må unngås. Myrene er ikke bare potensiell leveområde for diverse fuglearter og
levested for mange andre viktige planter og dyr men fremstår samtidig som en av de
mest betydningsfulle terrestriske CO2-lagrene som lagrer ny karbon hvert eneste år.
Drenert myr er en større kilde til CO2-utslipp enn både naturlig og restaurert myr.
I følge Miljødirektoratet står 10 naturtyper av myr oppført som truet på norsk rødliste
for naturtyper.
En ødeleggelse av myrområdene ville stå stikk i strid regjeringens initiativ om å
restaurere myrområder rundt om i landet. Mer informasjon om viktigheten av intakte
myrområder finnes under nettadressene: https://www.sabima.no/trua-natur/myr/ og
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartiklernaturmangfold/vatmark/id2339659/
NOF avd. Buskerud viser også til «Melding til Stortinget nr. 14 (2014-2016) – Natur
for livet, Norsk handlingsplan for naturmangfold» hvor det heter: «Regjeringen vil
styrke vektleggingen av hensynet til våtmark, inkludert myr, i anvendelsen av
sektorlover, samt plan- og bygningsloven.»
NOF avd. Buskerud oppfordrer Arkitekthagen AS til å ta vare på myrarealene for å
etterkomme regjeringens målsetting om å bevare denne verdifulle naturtypen. NOF
avd. Buskerud fordrer en restriktiv holdning mot all bygging av hytter eller veier som
berører myrarealer.

Nedbygging av norsk natur
Mange av hyttene som bygges i dag byr på de samme kvalitetene som et hus med
vann, strøm og kloakk.
Som naturvernorganisasjon stiller NOF avd. Buskerud seg kritisk til en
utbyggingspraksis hvor det etableres bosettinger i naturarealer i denne skalaen.
NOF avd. Buskerud mener at slike «trinn-for-trinn-nedbygginger» av naturområder er
uheldige i et lengre perspektiv.
Hvordan skal Arkitekthagen AS sikre at den økende trafikken i området med
tilsvarende eksos og forsøpling, lastebilkjøring, massehåndtering, påfølgende
etablering av parkeringsplasser, gravearbeid ifbm. installasjon av vann- og
strømledninger ikke forringer naturkvalitetene i området?
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En gjennomsnittshytte legger beslag på om lag én dekar tomteareal. I tillegg kommer
veier og annen infrastruktur, både til selve hyttebyggingen og for å betjene økende
trafikk mellom byene og hytteområdene, noe trafikkmønsteret i Buskerud er sterk
preget av. Økt biltrafikk bidrar til høyere CO2-utslipp og avrenning av mikroplast og
miljøgifter fra veibanen.

Bevaring av kantsoner
NOF avd. Buskerud fordrer at kantvegetasjonen langs med Tryttjern i øst,
Trytetjernbeken i nord og bekken sør på plankartet bevares.
NOF avd. Buskerud oppfordrer tiltakshaver til å definere en fast buffersone rundt
vassdrag med årssikker vannføring i planområdet (sml. pbl § 1-8 Forbud mot tiltak
mv. langs sjø og vassdrag).
Kantvegetasjonen til bekker og vann er viktige leveområder for mange fugle-, insekt-,
og pattedyrarter og har en naturlig erosjonsforebyggende effekt (klimatilpasning mtp.
ekstremnedbør).
Tettheten av fuglereir i kantvegetasjonen langs vassdrag kan være svært høy.
Kantvegetasjonen er også viktig for en rekke ulike organismer som lever i vannet.
NOF avd. Buskerud mener at det er viktig at kantvegetasjonen langs Trytetjernbekken
og og bekker og dens naturlige løp må bevares for fremtiden!
NOF avd. Buskerud vil gjerne vise til NVEs nye veileder «Kantvegetasjon langs
vassdrag» publisert februar 2019.
Under punkt 4.2 (side 12) gir veilederen gode eksempler på hvilke konkrete tiltak man
kan iverksette for å ivareta kantvegetasjoner langs vassdrag og hvordan aktuell lovverk
er berørt. Veilederen gir også gode eksempler på hvordan Bærum kommune har
implementert aktuelle vedtak i kommuneplanens arealdel.
(Referanse til NVEs veileder: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-ogvassdrag/ny-veileder-om-vegetasjonen-langs-vassdrag/).

NOF avd. Buskerud ønsker lykke til med det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen,
Marius von Glahn
Naturvernkontakt
Tlf.: 991 60 745
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