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PLAN-20/03047-111 og 162: Merknad til kommuneplanens 

arealdel for Drammen kommune med Bokerøya, 

Homansbergbukta og morenegrunnene ved Svelvik 
Forslag om nasjonalpark 

Vi foreslår opprettelsen av en nasjonalpark på morenegrunnene ved Svelvikrenna. Det vil si 

områdene; Vollebuktgrunnene sør for Verket i Asker kommune, Knemsgrunnane i 

Homannsbergbukta og eksistrende naturreservat «Grunnane» - Bokerøya, Saltskjær, 

strandenger og 100 meter strandsoner inkludert. 

 

Kjernen i dette verdifulle naturområdet er Drammenselvas brakkvannsdelta, inkludert 

Norges antatt største forekomst av ålegrasenger. Dette er et område av høyeste nasjonale 

verdi i og ved vann. 

 

Til vårt innspill tilføyer vi følgende kommentarer: 

• Norge har godkjent FNs naturavtale1 hvor Norge er forpliktet til å verne eller bevare 

30 prosent av verdens hav, innsjøer og elver. 

• Drammen kommune har nylig vedtatt en samfunnsdel for kommuneplan for 

Drammen kommune: Hovedmål for klima og miljøvennlig utvikling; “Drammen skal 

bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der 

det er naturlig å velge miljøvennlig.” 

• Ålegrasenger, som er oppvekstområder for yngel, er svært sårbare for endringer i 

strømningsforhold, sedimentering, skyggelegging og forurensning. I tillegg til å 

 
1 https://www.fn.no/om-fn/avtaler/miljoe-og-klima/fns-naturavtale 
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produsere oksygen, virker de som et karbonlager. Hvis det plasseres en 

båthavn der, vil det frigjøres store mengder CO2. 

• Ålegrasenger er en del av havets blå skog2. 

• Naturen og særlig det unike vannmiljøet i Indre og Ytre Drammensfjord er sterkt 

truet av negative miljøbelastninger, dette ifølge Prosjektet «Ren Drammensfjord», 

som vår forening deltar i, og 

 «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». 

• Kommunen har sluttet med vanlig skjøtsel av badeplassen på Knemstranda, men den 

er tilgjengelig for alle og godt egnet for barn. I tillegg er Knemstranda et statlig sikret 

friluftsområde. 

• Fugler som sangsvaner, knoppsvaner og andefugler beiter i bløtbunnsområdene i 

Homansbergbukta og de vil forsvinne med økt menneskelig aktivitet. 

• Saltskjær er et biotopvernområde for sjøfugl og båter fra Homansbergbukta vil kunne 

forstyrre fuglelivet både der og i Grunnane naturreservat. 

• Utbyggingsplanene er ikke i henhold til «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik 

Oslofjord med et aktivt friluftsliv»3. 

• Tiåret fra 2020 til 2030 er FNs tiår for naturrestaurering4. Drammen kommune har 

mulighet til å bidra til FNs ønske ved å restaurere naturen på Knemstranda ved å 

fjerne den kunstige kanalen som nå deler Knemstranda i to, og som ble grøftet i 

2019. Den var opprinnelig en liten bekk som barn kunne hoppe over. 

 
Ellers viser vi vedlagte «Innspill til Drammensfjorden maritime senter» som går dypere inn i 
konsekvensene av en utbygging i dette området. Ytterligere informasjon finnes også i brev til 
Drammen kommunestyre og leserbrev til Drammens tidende. Vi mener at Drammen 
kommune må ta hensyn til tidligere innsendte innspill/merknader i forbindelse med høring i 
samme område angående tidligere kommuneplan for Svelvik. 
 

Med hilsen 

Petter Øijord (sign.)   John Tollefsen (sign.) 

Leder VMU    Sekretær VMU 

 

Vedlegg: 

Innspill til Drammensfjorden maritime senter, 3. mars 2022 

Brev til Drammen kommunestyre, 5. desember 2022 

Leserbrev til Drammens tidende, 12. mars 2022 

 

 
2 https://dnva.no/detskjer/2022/03/den-bla-skogen-er-viktigere-enn-vi-tror 
3 https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf 
4 https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet 
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