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Naturvernforbundet er selvfølgelig opptatt av NATUR - både fordi natur har en
verdi i seg selv, men også fordi NATUR og FRIOMRÅDER er viktige for
FOLKEHELSA.

Forskning viser at tilgang til uberørt natur er gunstig for vår psykiske og fysiske
helse.

Turistforeningen har merket flere bynære turer, en av de har Rødsåsen som mål.
Det viser at Rødsåsens natur er viktig for hele byen.

Natur er viktig og derfor er det rart at NATUR ikke har fått større plass i
beskrivelsen av reguleringsplanen.

Dokumentet “BESKRIVELSE AV REGULERINGSPLAN FOR RØDSÅSEN” er
på 32 sider og på side 7 er det et lite avsnitt hvor det nevnes “spettefugler” og
Huvikeika.

Men NATUR er mye mer enn “spettefugler” og Huvikeika.

Innenfor planområdet finnes det for eksempel gammel eik. Det er en naturtype
som ofte er levested for mange rødlistede arter og som kommunen har et spesielt
forvaltningsansvar for. Det følger av Naturmangfoldloven §§ 7 -12 .

Fylkesmannen i Vestfold har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning
utarbeidet en nasjonal handlingsplan for gamle og hule eiketrær, fordi
artsmangfoldet i denne naturtypen er truet.

Det er en selvfølge at artsmangfoldet må kartlegges i hele planområdet.

Det handler om NATURMANGFOLDET, naturens biologiske mangfold som vi
ifølge Naturmangfoldloven skal forvalte bærekraftig.

Ifølge §§ 8-10 er det krav om at man skal ha:

 kunnskap om det naturmangfoldet som blir påvirket. (NML § 8)
 kunnskap om effektene av de tiltakene som blir gjort. (NML § 8)



Hvis man ikke har disse kunnskapene, skal man benytte føre-var-prinsippet
OG STOPPE TILTAKET. (NML § 9)

Når det gjelder Rødsåsen, virker det som om tiltakshaver durer i vei uten tanke på
naturmangfoldet. Derfor savnes det en registrering av dyrelivet og plantelivet i
området.

Det holder ikke å fastslå at det finnes “spetter” der.

Alle økosystemer må ha en viss størrelse for å kunne ha en god økologisk status.
Det er ikke sikkert at økosystemet Rødsåsen tåler en reduksjon. Med 85 nye
boenheter i nærområdet, vil slitasjen bli større. Vil økosystemet Rødsåsen tåle det?
(NML § 10)

Vesterøya har mistet andre 100-meters-skoger. Vesterøya bør få beholde resten
av friområdene sine.Hele Vesterøya må vurderes samlet.
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