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HØRINGSUTTALELSE TIL 
 436 Detaljregulering Lamoen - utvidet grusuttak 
 

Ringerike orienteringslag (ROL) er særidrettslag for orientering i kommunene Ringerike, Hole 
og Jevnaker. ROL tilbyr et bredt aktivitetstilbud i hele regionen med nybegynneropplæring, 
støtte til skolenes kartopplæring, tur-orientering, lokal aktivitet, trening og konkurranse-
orientering. Vi er imidlertid helt avhengig av naturområder for å kunne opprettholde og 
videreføre denne aktivitet. Det er derfor med stor bekymring vi registrerer den omfattende 
nedbygginga av friluftslivsområder i Ringeriksregionen – tilsynelatende uten noen helhetlig 
vurdering. E 16 og Ringeriksbanen skjærer diagonalt gjennom nærfriluftslivsområdet 
Svendsrudmoen-Helgelandsmoen, og bl.a. Hensmoen, Hovsmarka, Kihlemoen og 
Eggemoen vil bli sterkt redusert av planlagte tiltak. Det er i dette perspektivet en må vurdere 
planene om utvida grusuttak på Lamoen. 

ROL er helt uenig i den vurderinga som er gjort av idretts- og friluftslivsinteressene knytta til 
Lamoen, og mener de er vesentlig større enn det som framgår av høringsdokumentene. Vi 
opplever at det er en betydelig aktivitet med folk som går tur, plukker bær og sopp, løper og 
sykler. Området er spesielt godt egna til sykling. Aller viktigst er det imidlertid at området er 
det nærmest og mest egna erstatningsområdet for friluftslivsområder som går tapt når E 16 
og Ringeriksbanen mer eller mindre ødelegger området Svendsrudmoen – Helgelandsmoen. 
Gjennom vår bruk av områdene til orientering ser vi at de flate, tørre grusmoene er særlig 
attraktive for breie lag av befolkningen til tur og trening og dermed har stor betydning for 
folkehelsa. Med enkle tilretteleggingstiltak kan Lamoen gjøres lett tilgjengelig for stor bruk. 
Nærheten til Ringeriksbadet med treningssenter og helseforetak der mosjon er en viktig del 
av behandlinga, gjør potensialet ekstra stort. 

Vi registrerer at kommunen forsøker å bagatellisere friluftslivsverdien av området ved å vise 
til at deler nylig er hogd. Det drives skogsdrift i det aller meste av skogsområdene i Ringerike 
der det blir en naturlig veksling mellom perioder med gammelskog, hogstflater og ungskog. 
Så med den argumentasjonen kan Ringerike kommune bagatellisere friluftslivsverdien i et 
hvert naturområde. Kommunen burde holde seg for god for den slags usakligheter. 

Uten å ha kontakta oss hevder Ringerike idrettsråd helt feilaktig at det ikke er o-kart over 
området. ROL utga o-kart som strekker seg fraSvendsrudmoen til og med Lamoen i 2008, og 



oppdaterer dette jevnlig. Dette området og dermed kartet blir, som tidligere nevnt, sterkt 
forringa og redusert av Ringeriksbanen og E 16. Lamoen blir dermed ekstra viktig sammen 
med restområdene øst for traseen ved Helgelandsmoen. Dersom planene om utvida 
grusuttak, mot vårt ønske skulle bli vedtatt, forlanger vi at Ringerike kommune 
avklarer og står for tilbakebetaling av spillemidler, og gir Ringerike o-lag erstatning for 
den egenkapital og dugnadsinnsats vi la ned i kartarbeidet. 

 

På bakgrunn av ovenstående ber Ringerike o-lag om at planene om utvida grusuttak 
på Lamoen stoppes.  

Alternativt bør planarbeidet stoppes til en har gjort en totalvurdering av nærfriluftslivsområder 
i Ringerike, og særlig erstatningsarealer for tapte friluftslivsområder som følge av E 16 og 
Ringeriksbanen. 

Dersom en mot vår anbefaling likevel vedtar utviding av grusuttaket, ber vi om at det settes 
klare krav om tilbakeføring av området til landbruks-, natur- og friluftslivsområde etter 
anleggsperioden. 
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