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Uttalelse til planprogram for regulering av uttak av masser i Hoensmarka.  

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) viser til Forslag til planprogram for masseuttak i 

Hoensmarka. I denne forbindelse ønsker FRIFO å komme med noen uttalelser. 

Vi viser også til e-postkommunikasjon med kommune der vi fikk utsatt fristen for høringen til 13. 

feb. 

 

FRIFO representerer femten store friluftslivsorganisasjoner i Norge med til sammen nesten 680.000 

medlemskap. FRIFO fremmer allemannsretten og allmennhetens tilgang til natur, og bruk av 

naturen. Vi arbeider for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk 
friluftslivstradisjon som, gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer, fremmer friluftsliv for alle. 

 

Hoensmarka ligger som et flott nærfriluftsområde til Hokksund. Slike nærfriluftsområder er under 

et stort press fra nedbygging og industri. Derfor er det viktig og verne om de områdene som finnes 

og brukes av befolkningen. Slike områder er svært viktige for folkehelsen i dag og i fremtiden.  

FIRFO ser på denne saken som en prinsippsak med betydning for lignende saker i hele landet. 

Spesielt i lys av den nye folkehelseloven og det offentliges fokus på folkehelse ser vi viktigheten av 

slike områder. Viktigheten av nærfriluftsområder påpekes også av Direktoratet for naturforvaltning 

som har et eget satsningsområde på nærmiljø: 

 

“80 prosent av Norges befolkning bor i byer og tettsteder, og nærmiljøsatsingen skal sikre at vi tar 

vare på friluftslivsområder der folk bor. I noen tilfeller vil det være nødvendig å sikre nye arealer 

for allmenn bruk. I andre tilfeller kan det være tilstrekkelig å tilrettelegge eksisterende arealer på 

en slik måte at de blir attraktive å bruke for målgruppene for satsingen.” 

 

 “Grønne omgivelser gir økt trivsel og øker lysten til og muligheten for fysisk aktivitet og ferdsel, 

både til fots og på sykkel. Samtidig opplever vi at de grønne lungene i nærmiljøet smuldrer bort, 

eller at de ikke er tilrettelagt for aktiviteter som er tilpasset alle brukergrupper.”  

 

En god folkehelse forutsetter som nevnt over tilgang til grønne områder innenfor gang/ 

sykkelavstand fra hjemmet. Flere undersøkelser presiserer betydningen av friluftsliv og 

naturopplevelser for å fremme folkehelse. For å sikre grøntområder til dette formålet må kommunen 
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være før var. Sikring av området til nærfriluftsliv gir på sikt en høyere samfunnsnytte enn kortsiktig 

industriell utnyttelse av området. 

 

Vi påpeker også at en grundig utredning opp mot naturmangfoldloven må finne sted før 

beslutninger i saken tas. 

 

FRIFO ber på grunnlag av overnevnte om at området skjermes for store inngrep, som gjør det 

mindre attraktivt som rekreasjonsområde. Vi mener Hoensmarka bør forbli eller bli videreutviklet 

som et nærfriluftslivsområde og mener derfor at planer om videre utvidelse av masseuttaket bør 

revurderes. 
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