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AD FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN 

 

Miljøvernforbundet Hønefoss frykter at den foreslåtte forenklingen går utover norsk natur, og 

har følgende innspill til høringen: 

 

Vi har i over to år jobbet med en alvorlig miljøsak på Hensmoen hvor Ringerike kommune 

åpner opp for at to tiltakshavere skal få ta ut grus i det verneverdige istidslandskapet. I 1974 

ble tjerna og våtmarka på Hensmoen foreslått vernet mot inngrep av enhver art, som grustak 

og veger, (Universitetsrapport, Kåre Elgmork, red.). I mellomtiden har derimot NGU fått så 

stor makt gjennom sitt grusregister, hvilket har ført til at Ringerike kommune ikke evner  å se 

naturverdiene på Hensmoen, men kun ser på verdien av naturen som byggeråstoff, og 

fremmer sitt synspunkt med hjemmel i nevnte register uten å ivareta vår felles naturarv 

gjennom arealforvaltningen. 

 

Det særegne landskapet på Hensmoen er et nøkkelområde for forståelsen av istiden. Et slikt 

område har Norge et særskilt ansvar å ivareta, også i internasjonal sammenheng. Et skritt i 

riktig retning er å sørge for at kvartergeologiske verneplaner for Ringerike blir utarbeidet 

straks. I tillegg må staten sørge for at NGU får fortgang i arbeidet med å få registrert 

naturverdier og evt. andre suppleringer som rekreasjonsverdier inn i grusregisteret. 

 

Vi finner oss ikke lenger i den statlige ansvarsfraskrivelsen vi er vitne til på områder med klar 

nasjonal verdi, og ber om et hastetiltak i form av at midler blir overført Fylkesmannen i 

Buskerud snarest slik at økosystemet og de kvartærgeologiske verdiene samt tjerna og 

våtmarka på Hensmoen kan kartlegges i løpet av sommeren. 

 

Saken om Hensmoen er et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå når forvaltningen mangler 

kunnskap om våre naturverdier, og legger ved Miljøvernforbundets rapport om Hensmoen 

samt to Universitetsrapporter som beskriver verneverdiene av Hensmoen. 
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