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Høringsuttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Buskerud og
Naturvernforbundet i Lier

Det vises til brev fra Statens vegvesen datert 20.01.20 med overskriften:
«Planprogram for E134 Dagslett – E18 / Offentlig ettersyn av planprogram og varsel
om oppstart av planlegging».
Høringsfristen er fastsatt til 08.03.2020.

Norsk ornitologisk forening (NOF)
NOF ble stiftet i 1957 og er en frivillig naturvernorganisasjon med omtrent 11000
medlemmer i hele landet som fokuserer på fugler og fuglevern.
Fylkesavdelingen i Buskerud representerer over 450 medlemmer.
NOF sentralt er del av BirdLife International som har over 10 millioner medlemmer og
støttespillere i 4000 avdelinger over hele verden.
En viktig del av foreningens arbeid er å være bindeledd mellom fugleinteresserte
over hele landet.
Gjennom årene har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i
foreningens arbeid.

BirdLife arbeider med fuglevern på global basis

NOF er BirdLife i Norge

Innspill til planprogrammet
NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Lier ønsker hermed å gi innspill til
kapittel. 5.4.4. – Naturmangfold:

1. Influensområdet for tiltaket utredningen skal omfatte må presiseres. Området
må ta med seg Linnesstranda naturreservat og nærliggende områder hvor det
er påvist hekkende rødlistede fuglearter.
2. I utredningen må det beskrives og vurderes avbøtende og/eller
kompenserende tiltak der utredningen påviser negative konsekvenser for
naturmangfoldet.
3. I framdriftsplanen er det beskrevet at oppstart av konsekvensutredningsarbeidet skal starte 2019 (vi antar det menes 2020).
Hvis ikke kartleggingsarbeidene allerede har begynt i 2019 ønsker vi hermed
å gjøre oppmerksom på at det ikke er gunstig mht. kartlegging av hekking/yngling på våren når fuglene bør utsettes for minst mulig forstyrrelse.
Til tross for at det foreligger mye kunnskap om naturmangfoldet i planområdet,
så må det gjøres supplerende registreringer vår-sommer 2021 for å avdekke
eventuelle i bruken av habitater.
NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Lier ønsker prosjektansvarlig lykke til
med det videre arbeidet!
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