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Merknad til høringsforslag i Forslag til kommuneplan for Nes 2022 – 2034 angående forslag til
endret arealformål for del av bnr./gnr. 189/12 - Finholtsjøhyttene
Det foreslås å legge ut et ca. 70 mål stort areal for fritidsbebyggelse.
Friluftsområdet rundt Finholtsjøen er populært. Merkede stier, mange bademuligheter, og
rasteplasser rundt vannet er mye brukt av lokalbefolkningen, i alle aldre. Det er et stille og rolig
naturområde, der arter som storlom og traner kan leve i fred. Storlommen hekker her, og det er
orrhaneleik på vårisen.
Vi observerer også gjøk og makrellterne. Disse har status som hhv. NT (nær truet) og EN (sterkt truet)
i Artsdatabankens rødliste.
Adkomstveien er i dag privat, og ikke egnet for helårsbruk. Hytteutbyggingen vil derfor føre med seg
behov for bedre vei. Planområdet er kupert, og det må påregnes at utbygger vil bearbeide mye
terreng for å etablere hyttene og adkomster til disse. Hytteutbygging i dag medfører gjerne også
forholdsvis store hytter, med ønske om innlagt strøm og vann. Selv om feltet er trukket noe vekk fra
sjøen vil det være godt synlig fra stier og rasteplasser langs sjøen. Sammen vil dette medføre store
terrenginngrep, endre naturkarakteren, redusere friluftsområdets opplevelsesverdi og gi økt trafikk,
støy og lysforurensning.
Kommuneplanen fremhever bærekraftsmålene og arealnøytralitet som et prinsipp. Arealnøytralitet
handler om å unngå å bygge ned natur. Arealendringer er den største trusselen mot biologisk
mangfold, og en av de største pådriverne for menneskeskapte klimaendringer. I fastsatt planprogram
nevnes at ivaretakelse av natur og miljø er et viktig tema i det videre planarbeidet. I SABIMAs
rangering «Naturkampen» scorer Nes kommune svært dårlig. I planprogrammet står også at
ivaretakelse av artsmangfold og naturmangfold vil være sentrale tema for planarbeidet. En økning i
antall hytter utover de som allerede finnes langs sjøen vil ikke verken bidra til arealnøytralitet eller
redusere tap av naturmangfold.
Skog og myr er de mest karbonrike arealene vi har. Nes kommune har i sin strategi at de skal
begrense utslipp av klimagasser ved å ikke omdisponere arealer med store karbonlagre, nedbygging
av skog som har verdi for opptak av klimagass skal altså unngås.
Man tar best vare på Finholtsjøen, naturverdiene, det enkle friluftslivet og allmennhetens frie ferdsel
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ved å ikke bygge ut mer i området. Det betyr at grunneiers ønske om å omregulere til
fritidsbebyggelse bør avslås.
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