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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
10/2552-61 11173/14 L12 05.05.2014 

ØNSKER AT DET TAS MER HENSYN TIL VILTKORRIDOR  
INNSPILL TIL HØRING - OMRÅDEPLAN FOR HVERVENMOEN 
 

Viser til høringsbrev datert 07.03.2014 hvor det bes om innspill til planarbeidet for Hvervenmoen. Det 

vises også til vårt innspill til planarbeidet i brev datert 01.03.2012.  

 

Planforslaget er en utvidelse av gjeldene reguleringsplan 
I høringsdokumentene fremgår det at hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for 

handel med plasskrevende varer og møbler, brune- og hvitevarer. Området er i dag regulert til kontor 

og industri. 

 

Sålangt vi kan se omfatter planområdet en utvidelse av den gjeldende planen for området. 

Planutvidelsen omfatter ca 8 000 m² som idag er LNF-området. Ringerike kommune gav i 2012 

tillatelse til denne parsellen kunne deles fra Hverven gnr. 43/1 og legges til arealene på Hvervenmoen, 

forutsatt at arealets bruk ikke ble endret og at det ble tatt tilstrekkelig hensyn til viltet. 

Denne parsellen er i planforslaget avsatt til formålene «Bebyggelse og anlegg - Kontor» og 

«grønnstruktur/vegetasjonsskjerm», samt at det også er tegnet inn en viltkorridor. 

 

Planen åpner for en blokkering av et viktig vilttrekk 
På Hvervenmoen har det vært stor utbygging og gjeldende reguleringsplan, og forslag til ny 

områdeplan åpner for ytterligere utvikling av området. Denne parsellen, som omtalt over, er kanskje 

«den siste muligheten» viltet har til å passere mellom Tandbergmoen-Hvervenmoen, og det større 

vilttrekket mellom Krokskogen/Nordmarka og Tyristrand/Holleia. Ytterligere utbygging i området, og 

særlig en blokkering av passasjen mot veien kan fortrenge viltet og skape en forskyvning og radikal 

endring forflytningsmønsteret. En annen konsekvens vil også være at det er større risiko for 

viltpåkjørsler i området. 

 



 

 

Skisse som viser 

hovedlinjene i de 

regionale trekkrutene 

for viltet. 

(Utarbeidet av 

viltnemndssekretær 

Eiliv Kornkveen, 

februar 2012) 

 

 

I det foreslåtte planforslaget synes det som om man har forsøkt å ta hensyn til vilttrekket, men sålangt 

vi kan se synes formålene å være noe motstridende. For i bestemmelsen for hensynssone for bevaring 

av naturmiljø står det at: «Inngjerding kan ikke skje i eksisterende angitt viltkorridor». Dette er vel og 

bra, men all tid også deler av viltkorridoren også har arealformålet er «Bebyggelse og anlegg - kontor» 

vil et bygg eller annen større teknisk installasjon kunne blokkere og hindre viltets ferdsel i like stor 

grad som et gjerde. 

 



 

 
 

For at viltet skal være tilstrekkelig ivaretatt må skravert område avsettes med formål «Grønnstruktur», 

og det må tas inn juridisk bindende bestemmelser om dette, allerede i en områdeplan. Vi ser det som 

uhensiktsmessig at dette skal avvente en eventuell detaljplanlegging (særlig siden detaljeringsgraden i 

planen forøvrig er så god.) I bestemmelsen bør det også settes krav om hvordan denne 

vegetasjonssonen skal skjøttes/pleie.  

 

 

 

 

Heidi Skagnæs 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 




















