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Oslo, 10. oktober 2019 
Til Buskerud fylkeskommune 
 
 

Forslag til Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell - høringsuttalelse 

Norsk Friluftsliv viser til brev av 21.8.2019 angående høring av forslag til Regional plan for 

Norefjell-Reinsjøfjell, (deres ref. 2019/7461-1). 

 

Norsk Friluftsliv representerer de 17 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 

sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 

hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 

friluftslivets vilkår i Norge, herunder hvordan vi forvalter våre fjellområder som er viktig for 

friluftslivet. 

 

Formålet med den regionale planen for Norefjell-Reinsjøfjell er å komme fram til en langsiktig og 

helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet 

villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt. Norsk Friluftsliv 

mener det er viktig og riktig å se arealplanlegging over kommunegrensene for å unngå en bit-for-

bit-nedbygging av naturen, og støtter derfor i utgangspunktet formålet med den regionale planen 

for Norefjell-Reinsjøfjell. 

 

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) lanserte 26. mars i år en rapport som er umulig å 

misforstå: Vi mennesker driver en rovdrift på naturen på en måte som ødelegger selve grunnlaget 

som vår økonomi, levebrød, matsikkerhet, helse og livskvalitet er bygget på. Tapet av natur er 

altså en like stor trussel som klimaendringene1. Etter det har det kommet flere alarmerende 

rapporter om naturens tilstand. Tap av natur skjer blant annet på grunn av en bit-for-bit-

nedbygging av natur uten at noen tar ansvar for helheten eller den samlede belastningen. 

 

Norsk Friluftsliv mener den storstilte utbyggingen av hytter i fjellet som har foregått og fortsatt foregår er 

et eksempel på en bit-for-bit-utbygging som ikke er bærekraftig. Vi engasjerte oss derfor, sammen med 

FNF Buskerud, i de storstilte utbyggingsplanene i Turufjell i Flå kommune. Problemet med 

hyttebyggingen i fjellet illustreres godt i en større artikkel publisert 15. august i år på Jakt og Fiskes 

nettsider2.  

 
1 https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf 
2 https://jaktogfiske.njff.no/2019/08/regjeringen-har-gjort-det-lettere-bygge-ned-norsk-natur?fbclid=IwAR0kgR7o-iWXyPhfjWZ_E5TkJ4_zaK-
MXZGuzYXkibWMt_BvMb82zx7tWjc 
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Forslaget til den regionale planen for Norefjell-Reinsjøfjell oppfatter vi i all hovedsak som en 

utbyggingsplan for hytter, og ikke en plan som skal ivaretar naturen og villreinen i området. 

Villreinen i området har allerede fått redusert sine leveområder betydelig, og ytterligere utbygging 

i dette området vil sannsynligvis overstige bæreevnen vesentlig. Hvis den regionale planen skal ha 

noen hensikt, må derfor planen ha villreinen og naturen som fokus og ikke ønske om ytterligere 

hytteutbygging fra kommunene i området. 

 

Regjeringen og Stortinget har erkjent at den storstilte hyttebygging i fjellet er et problem, blant 

annet gjennom følgende: 

• I Meld. St 18 (2015-2016) Friluftsliv står det blant annet at regjeringen vil: Oppfordre fylkeskommuner 

med fjellområder med stort utbyggingspress om å utarbeide regionale planer som sikrer ivaretakelse av større 

sammenhengende naturområder for friluftslivet i fjellområdene og Bedre veiledningen om helhetlig planlegging i 

fjellområdene, der utarbeidelse av en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene kan være en aktuell modell.  

Dette gjentas i Handlingsplan for friluftsliv som kom sommeren 2018. 

• I statsbudsjettet for 2019 står det i KLDs budsjett proposisjon at regjeringen ønsker hyttebygging 

på en bærekraftig måte, og vil hente inn mer kunnskap om konsekvensene av bygging av hytter i 

sentrale fjellområder i Sør-Norge. 

• I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 står det blant annet at 

det er viktig å bevare større, sammenhengende områder uten hyttebygging i fjellområder med 

stort press på arealene. 

 

Til tross for dette ser vi at nedbyggingen av fjellområdene fortsetter, nå også gjennom Regional 

plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Norsk Friluftsliv vil på denne bakgrunnen fraråde mot en plan 

som legger opp til ytterligere hytteutbygging i dette området. Som et minimum må de områdene 

som omtales i uttalelsen til FNF Buskerud tas ut av planen.  

 
 

Vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

      
Lasse Heimdal      Hans Erik Lerkelund 
generalsekretær      fagsjef naturforvaltning 
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