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Gener elt
En av de viktigste kvalitetene Nes har å tilby tilreisende og fastboende er vakker natur. Folk vil
oppleve urørt og intakt natur, ikke hyttebyer. Det at Nes idag er rikt på natur og store
skogsområder gir oss et ansvar for å forvalte og bevare dem for kommende generasjoner.
Norges ville natur er i stadig større grad øyer i et landskap som er redusert og markspist av
veibygging, flatehogst og hyttefelt.1.
Vi frykter også en “smitteeffekt” der åpning for én hyttelandsby i sårbar natur vil åpne for
tillatelse og utbygging av stadig flere. Områdene som åpnes for hyttebygging er viktige turmål
og rekreasjonsområder for fastboende i nærområdet. Det er slike naturperler som gir “Det gode
liv, der elvene møtes” og har uvurderlig verdi for innbyggerne i kommunen. En hytteby vil
privatisere og ødelegge områdene for allmennheten. Det vil øke trafikkbelastning, støv og støy
på mindre skogsbilveier, som ikke er dimensjonert for denne bruken.

Ombygging av hyt t ef elt på Finholt sjøen
Finholtsøen er et vakkert stykke natur og et viktig friluftsområde for beboerne i området Auli,
Haga og Rånåsfoss. I dette begrensede området alene planlegges nå hyttefelt tett innpå
vannkanten. Slik hyttebygging blir mer og mer kontroversielt og skaper konflikter med både
naturmangfold og lokal bruk av turområdene da stadig mer av vannkanten vil oppleves som
privat og mindre tilgjengelig for folk flest.
Sjøen og området har alltid vært et viktig område for lokalbefolkningen. Det ble gjort mye mer
tilgjengelig for offentligheten på 1990-tallet, da 17 grunneiere gikk sammen og bygde en veg for
tømmertransport. I stedet for å sette opp bom, valgte de å la vegen være åpen for alle, mot
avgift for å kjøre bil. Denne vegen ble i midlertid aldri bygget med tanke på et stort hyttefelt.
Vegen har flere uoversiktlige strekker der økt biltrafikk vil øke farene for myke trafikanter. Det er
allerede mange som benytter veien til fots eller på sykkel. Eierne av vegen er også sterkt imot
denne planlagte utbyggingen2.
Finholtsjøen er ikke veldig stor. Badestedene begrenser seg til noen få odder. Man må anta at
hytteeierne vil ønske å benytte seg av sjøen. Så mange hytter og mennesker vil øke presset på
den betraktelig. ROS-analysen påpeker at det jobbes med å forbedre den økologiske tilstanden
til vannområdet rundt Finnholtsjøen og at nytt hyttefelt vil være i konflikt med dette. Dette
området mange er så glade i, vil forandres for all framtid.
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Vi reagerer også på at kommunen har satt en buffer på kun 50 meter ned til strandsone. Dette
er i strid med 100-meters regelen. Hva slags lovverk lener kommunen seg på her? Kommunen
har vedtatt å vurdere alle endringer i kommuneplanen opp mot arealnøytralitet og vi har
vanskelig for å se hvordan et så stort og viktig friluftsområde kan erstattes og gjøres like
attraktivt og tilgjengelig for allmenn ferdsel andre steder som det som er der i dag. Bygging så
tett på vannlinje medfører en automatisk psykologisk privatisering av området.
I kommunens egen konsekvensutredning står det:
“forslaget om å endre arealformål fra LNF til LNFR - spredt fritidsbebyggelse, har samlet sett
flere negative konsekvenser for naturmangfold, naturressurser, landskap, friluftsliv, vannmiljø,
forurensning og klimagass, folkehelse, barn og unge, teknisk infrastruktur, transportbehov og
kommunens vedtatte arealstrategier. Arealet reduseres og omfatter ikke byggeforbudssone mot
sjø og vassdrag“
Når man leser konsekvensutredningen, virker det som alle andre enn grunneier vil tape på dette
prosjektet. Vi motsetter oss ikke grunneiers rettighet til å drive næring i form av skogsdrift, men
denne omreguleringen mener vi må stoppes. Her må hensyn til naturen, sjøen, og brukerne av
området ivaretas. Fra naboer til rødlistede dyrearter.

Hel l er f l er epå t ur enn f l er efast boende
Norsk natur forsvinner bit for bit. Vi mangler oversikt og kontroll med summen av all inngripen i
norsk natur. Hver femte art er rødlistet og norsk natur fortæres, av blant annet hyttebygging. Tap
av biologisk mangfold er sammen med klimaendringer den største globale risikoen for samfunn
og økonomi.3 Kommunene spiller en sentral rolle i arealforvaltningen i Norge og kommunene er
avgjørende for å bidra til å stanse tapet av naturmangfold. Hvert eneste naturinngrep skjer
lokalt, etter vedtak i kommunen som bestemmer å bygge ned bit for bit.
Det finnes nå en halv million hytter i Norge, det er omtrent en hytte for hver tiende nordmann.
Det gir en voldsom ressursbruk per person når en stor andel av befolkningen har tilgang til flere
boliger.4 I tillegg til tap av natur øker dette forbruket og fotavtrykket til
gjennomsnittsnordmannen. Hvis alle mennesker skulle hatt nordmenns forbruk ville planetens
ressurser vært brukt opp 12.april i år. Vi forbruker som aldri før og vår livsstil er overhode ikke
bærekraftig. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forbruk og dagens hyttestandard
tilsvarer middels store bolighus der det ikke spares på noe, tross av at de står ubrukt
mesteparten av året. Utbygging av nye hytter fører til mer klimagassutslipp både pga byggingen
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og arealendringen. Urørt og variert natur lagrer karbon. Med utbygging av hytter kommer også
bygging av infrastruktur som vei, strøm, vann og avløp. Støy og lysforurensning påvirker også
naturen negativt. Det totale naturtapet blir dermed mye større enn kun hyttenes grunnflate.
Nes MDG stiller seg positive til næringsutvikling, og ønsker det velkommen til vår kommune.
Men vi må spille på lag med natur og friluftsliv. Hyttebygging inntil vann begrenser og skader
det, og gjør dette mindre tilgjengelig for alle andre enn de som vil ha råd til en slik hytte. Vi bør
heller stimulere til det motsatte: flere gode skogsstier og utleie av hyttene som allerede finnes.
Vi mener den naturlige konklusjonen derfor er å ikke tillate hyttefelt i LNF-områdene våre,
men å bevare naturperlene våre for allment bruk i alle tider.

