Tofte, 10. mars 2021

Høringsuttalelse til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i sjøområdet i Asker
kommune (sak 21/00137)
Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener forslaget til lokal forskrift om fartsgrenser for
fritidsfartøy i sjøområdet i Asker kommune i hovedsak er godt. Vi vil allikevel foreslå noen endringer.
Det er nå velkjent at økosystemet i Oslofjorden og Drammensfjorden er i svært dårlig forfatning. En
overordna handlingsplan for å ta vare på fjordens økosystem er under arbeid i direktoratet for
miljøforvaltning, men er forsinka, og foreligger ikke ennå. Av det foreløpige grunnlagsmaterialet for
handlingsplanen framgår det imidlertid at det ikke kan pekes ut én hovedårsak til ødeleggelsen av
økosystemet i fjorden, men at ødeleggelsene skyldes summen av mange faktorer.
Én av disse faktorene er menneskelig ferdsel og støy, som særlig forstyrrer sjøfugl. Mange
sjøfuglbestander i fjorden nærmer seg kollaps. Ferdsel og støy har ikke aleine skylda, også matmangel
og forurensning spiller en rolle. Men fra faglig hold er det ingen tvil om at også ferdsel og støy i stor
grad bidrar til å forstyrre hekking, fører til unngåelse av mulige hekkeplasser, og får fugler til å bruke
unødvendig energi på fluktatferd.
Asker kommune har forplikta seg til å legge FNs bærekraftsmål til grunn for forvaltninga si, og å
verne om det biologiske mangfoldet både over og under vann. NiHR forventer derfor at kommunen vil
ta enda kraftigere i for å gi sjøfuglene bedre vern mot menneskelig støy og ferdsel.
Vi foreslår:
• Fartsgrense på 5 knop innføres for alle områder innafor 200 meter fra land, holmer, øyer og
skjær som er synlige over vann.
• Fartsgrense på 3 knop innføres i alle områder innafor 200 meter fra grensa til naturreservater i
sjø.
• I tillegg til områdene nevnt i forslaget til forskrift bør fartsgrense på 3 knop gjelde i:
o Sandspollen
o Sandbukta
o Ersvika
o Knatvollstranda
o Skyttelvik
o Vollebukta
o Dramstadbukta
o Selvikstranda
o Rørvik
o Grimsrudbukta
o Gjerdalsbukta
o Hyggenvika
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