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1. Støy og stillhet i natur - og friluftsområder

1.1 Bakgrunn for problemstillingen

Dette notatet er ment som en problembeskrivelse rundt temaet stillhet i natur- og
friluftslivområder. Jeg er av den oppfatning at det hittil i Norge har vært for lite

oppmerksomhet rundt dette temaet og håper at notatet kan bidra til en økende interesse og
forståelse for problemstillingen, som er en forutsetning til å kunne være føre var istedenfor
etter snar når det gjelder vern av stille frilufts- og naturområde.

Hittil har man gitt størst oppmerksomhet til den helsemessige siden ved støy, dvs.

begrensning av støysjenanse i boligen og på arbeidsplassen, for å unngå fysiske og psykiske
plager og helseskade. Mye mindre har det vært fokusert på ulemper og skadevirkninger av
støy i natur- og friluftsområder. Utgangspunktet for dette notatet er den oppfatningen at
fråværet av støy er et viktig kvalitetskriterium for natur- og friluftsområder og at støyfrie ute
områder bør være tilgjengelig for flest mulig mennesker.

Stortingsmelding nr. 40 om friluftsliv støtter denne oppfatningen:

"I område av stor verdiforfriluftslivet er det et mål å unngå at det blir sett i verk

tekniske inngrep som reduserer naturkvalitetar, eller i det minst sørgje for at
inngrepa blir best mogleg tilpassa omgivnadene Å vere frifor støybelastningar er
og ein viktig kvalitet. Særleg i områdefor ekstensivtfriluftsliv vil støyfråfor eksempel
snøscooterar, helikopter og støyande motorbåtar kunne redusere naturopplevinga. '"

Men hvorfor ta opp dette temaet i et land som er velsignet med så mye praktfull og urørt natur
som Norge? Det synes ikke å være mangel på utstrakte überørte arealer hvor menneskets
ekspansjonstrang ennå ikke har hatt sin innvirkning. Mange vil påstå at stillhet aldri kommer
til å bli mangelvare i dette vidstrakte og tynt befolkede landet. Dette bildet bør imidlertid
nyanseres.

I århundre etter århundre har Norge hovedsakelig bestått av überørt natur med små innslag av
menneskeverk der hvor det var mulig å bite seg fast og skape et levebrød. Så kommer
industrialiseringen, befolkningsøkningen, folkeforflyttingen, kommunikasjonseksplosjonen
osv. Menneskeverket er ikke lenger et innslag i naturen, men har mange steder blitt et

'St.meld. nr. 40 (1986-87) Om friluftsliv, s. 15.
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dominerende element. Bebyggelsen brer seg utover stadig nye områder. Særlig byenes sterkt
økende arealbehov kan karakteriseres som urovekkende. Tross denne utviklingen er fortsatt
arealforbruket til byggeformål, sett i landsmålestokk, beskjedent. Men arealer til
byggeformål er ikke først og fremst et spørsmål om kvantitet, men mer om kvalitet. Arealets

beliggenhet i forhold til eksisterende aktiviteter, topografi og mye annet vil være avgjørende
for dets attraktivitet. Det er nettopp de arealene i by- og tettstedsnære områder som er

ettertraktet for mange konkurrerende formål: industri-utbygging, boligbygging, naturområde
eller landbruksområder. Interessen konsentrerer seg altså om forholdsvis lite areal sett i

forhold til den totale arealstørrelsen. Konklusjonen må derfor bli følgende: det er ikke arealer

som sådanne som bør settes søkelys på, men de arealkvaliteter som knytter seg til bestemte
geografiske deler ogpunkter i Norge.

I dette notatet skal jeg konsentrere meg om en spesiell arealkvalitet, nemlig fråværet av støy
eller sagt på en annen måte stillhet. Hvordan står det til med tilgjengeligheten av denne

ressurs? Hvor ligger stillhetens verdi? Hvilke muligheter har man til å bekjempe og redusere
støyulemper i natur- og friluftsområder og hvor høyt blir denne oppgaven prioritert av
politikere og forvaltere?

Videre skal vi se på hvordan man i et land som Nederland, hvor arealpresset og dermed
støyproblematikken (Nederland er blant de tettest befolkede land i verden) er uendelig mye
større enn i Norge, har forsøkt å sikre støyfrie natur- og friluftsområder for fremtiden og
hvorvidt de har lykkes med dette. Erfaringer derfrå viser at jo knappere stillheten er som
ressurs, jo bedre har man lykkes med å sikre støyfrie soner. Dette skyldes først og fremst at
velviljen til å gjøre noe med problemet øker i takt med problemets omfang. Støybekjempelse
står høyest på den politiske dagsorden i de områdene som er mest utsatte. I de områdene i
Nederland hvor støy (foreløpig) er et forholdsvis lite problem viser det seg å være vanskelig å
avsette penger og ressurser til å ta vare på den stillheten som ennå finnes.

I Stortingsmelding nr. 68 om Vern av Norsk natur kommer man til den konklusjon at:

"Den teknologiske utviklingen omfatter et stadig videre spekter av menneskelig og
samfunnsmessig virksomhet. Det er dette som er årsaken til at pressetpå naturen er
større enn noensinne. Faren ligger ikke så mye i det enkelte naturinngrep som i
summen av all vår påvirkning av naturen. Naturvernhensyn må derfor bygges inn i
virksomheten på alle sektorer i samfunnet.

Vår tids utfordring ligger i å gjøre bruk av naturen på en slik måte at
variasjonsrikdommen og proauksjonsevnen bevaresforfremtiden. Naturvern vil i
årene som kommer være noe langt mer enn direkte fredningstiltak. Omfanget av





nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og naturminner vil alltid
utgjøre en beskjeden del av vårt samlede areal.

Det blir derfor disponeringen av de områdene hvor det ikke er satt i verk spesielle
vernetiltak, somfår avgjørende betydningfor hvordan naturen vår skal utvikle seg i

framtiden. "2

Når det gjelder støy, så vil dette representere et forholdsvis lite problem i forhold til store
vernede områder etter Naturvernloven, og vil i utgangspunkt kunne løses relativ lett forutsatt

at den politiske viljen er der. Verre blir det antakelig når det gjelder offensiv planlegging på
kommunenivå, både ved å etablere og forvalte natur- og friluftsområder som er støvfrie eller
ved en offensiv buffersone-planlegging rundt vernede områder.

Med bakgrunn i dette skal jeg i dette notatet konsentrere meg mest om tilgjengeligheten og
sikring av by- og tettstedsnære stille natur- og friluftsområder.

2St. meld. nr. 68 (1980-81) Vern av norsk natur.
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2. Nærmere om begrepene lyd, støy og stillhet

2.1 Hva er støy/stillhet?

Naturvitenskapen omskriver lyd som "enhver lokal endring i tetthet i et elastisk medium".
Lydstyrken, frekvenssammensetning og varighet kan males objektiv ved hjelp av
måleinstrumenter. Lydstyrken blir oftest angitt i desibel-nivå (dB(A)). Når lydstyrken varierer
med tiden, f.eks. lyd forårsaket av vegtrafikk, angis lydintensiteten oftest som
ekvivalentnivået (Lekv) i løpet av ett døgn. Dette er et slags gjennomsnittlig nivå for
varierende lyd over en bestemt tidsperiode.

Støy defmeres som "uønsket lyd" som oppstår som følge av menneskelige aktiviteter. I
denne sammenheng er det viktig å huske på at ikke lydkildenes absolutte lydnivå er av

betydning, men heller graden av 'forstyrrelse' som finner sted. Man gjør altså den subjektive

opplevelsen til et skillekriterium mellom støy og annen lyd. I hvor stor grad man føler seg
plaget av støyen avhenger, i tillegg til støynivået, av støyens karakter (intensitet, hyppighet,
varighet) ,hvilken type aktivitet som blir forstyrret, de fysiske omgivelsene man oppholder
seg i, relasjonen til bakgrunnstøyen, følsomhet og holdninger til støy. Støy er med andre ord
et subjektivt begrep som oppleves forskjellig fra person til person.

Dermed blir støy og dens motpart, nemlig stillhet, ingen objektiv målbare verdier. Stillhet
betyr ikke per definisjon "fråvær av lyder". Derimot betyr det "fråvær av støy" i den
betydningen som beskrevet ovenfor. I det ekstensive, eller tradisjonelle, friluftslivet f.eks.
blir lyder fra naturlige kilder verdsatt, mens lyder fra menneskelige kilder ofte oppleves som
forstyrrende.

I henhold til lovverket blir støy som forurensningskilde satt på lik linje med bl.a. luft-, vann
og grunnforurensning (Forurensningsloven §6). Støy har imidlertid ikke en direkte
akkumulerende effekt i naturen slik som annen forurensning. Dessuten opptrer støy ofte

sammen med andre miljøulemper (f.eks. luftforurensning av biltrafikk). Dette, samt det
faktum at begrepene "støy" og "stillhet" ikke er objektiv målbare verdier, gjør at de er
vanskelige å konkretisere/operasjonalisere mht natur- og friluftslivforvaltningen.
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2.2 Helseeffekter av støy

Beregninger viser at omlag 1 millioner mennesker i Norge er bosatt i områder med

vegtrafikkstøy over 55dB(A), og man antar at rundt 260 000 av disse er svært plaget av
støyen i bomiljøet3 Forskningen om helseeffekter av støy har hittil vært mest fokusert på
støybelastninger i boliger og på arbeidet i forbindelse med trafikk og industri.
Resultatene kan gi oss en viss innsikt i hvordan støy påvirker menneskets helse og trivsel.

Sammenhengen mellom støy og helseskade er indirekte og nært knyttet til den subjektive
opplevelsen av støyen. Det er rimelig godt dokumentert at støy fører til stress og stress til
helseskade. Det viser seg å være store forskj eller i følsomhet ovenfor støy. Folks
selvrapporterte plagethet er antageiig den beste indikator på hvilken grad av risiko for
helseskade støyen utsetter dem for. Tross individuelle forskj eller, vil andelen av en

befolkning som sier seg plaget av støy øke med økende objektiv støynivå. Det er også av
betydning i hvor stor grad man har kontroll over støyen. Generelt vil miljøforhold som man
seiv har kontroll over, virke mindre stressende enn forhold man ikke kan påvirke.
Seiv om man ikke har vært i stand hittil til å påvise en direkte sammenheng mellom støy og
helseskade, har man indikasjoner på at støy kan endre bl.a. hjertefrekvensen, blodtrykk, øyets
funksjon og åndedretts- og fordøyelsessytemene. Støy som oppleves sjenerende kan under
uheldige omstendigheter også kunne bidra til å utløse psykiske problemer. Støy griper også
inn i søvnmønsteret (lettere søvn, våkenhet).4

3 Støy i friluftsliv og rekreasjonsområder, des. 1994, SFT og DN rapport, s 6.

4Helseeffekter av vegtrafikkstøy, 1991, Vegdirektoratet/Helsedirektoratet.
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3. Stillhetens verdi for natur og friluftslivet

Stillhet ute i naturen kan være ønskelig ut fra så vel antroposentriske (menneskelige) som
økosentriske (naturens) behov. I dette notatet skal det spesielt fokuseres på menneskets
behov for å kunne nyte naturen og utøve friluftsliv uten å bli forstyrret av støy.
Det er imidlertid åpenbart at den antroposentriske og den økosentriske komponent ikke kan
sees isolert fra hverandre. Områder med stor artsrikdom og områder hvor det ennå finnes
sjeldne arter er ofte ettertraktet for menneskene til å utøve ekstensiv friluftsliv, mens stillhet
er en betingelse for en del arter til å trives og formere seg. I dette notatet omhandler vi derfor

stillhetens verdi i forhold til både natur- og friluftslivområder. Den antroposentriske
komponent tas imidlertid først og fremst som utgangspunkt for de videre betraktningene.

Det finnes mange forskjellige typer av friluftsliv, som stiller forskjellige krav til omgivelsene
Når det i dette notatet er snakk om 'friluftsliv' menes det de såkalte ekstensive former, nemlig
de som krever forholdsvis store arealer uten spesiell tilrettelegging. I Stortingsmeldingen om
Friluftsliv blir det enkle friluftslivet i nær kontakt med naturen og med små krav til

tilrettelegging og personlig utstyr prioritert framfor de mer intensive former for friluftsliv. 5
Dette forutsetter tilgang til egnede naturarealer. Dermed er naturvern i vid forstand også et
mål for friluftsliv. Hensynet til friluftslivet er ofte et viktig verneargument for opprettelse av
visse verneområder etter Naturvernloven.

Naturopplevelse i sammenheng med friluftsliv er av stor betydning for naturvern. Friluftsliv
er med på å øke forståelsen for naturen og oppslutningen om å ta vare på denne ressursen
samtidig som tilgangen til überørt natur inspirerer til friluftsliv. Dermed kan man si at det
mellom naturvern og friluftsliv eksisterer en gjensidig avhengighetsrelasjon.

Stillhet er en kvalitet ved frilufts- og naturområde som mange utøvere av det ekstensive
friluftslivet setter pris på å kunne oppleve og nyte. På den ene siden er 'stillhet' en viktig
kvalitet i områder hvor man forventer at det skal være stille, nemlig i nasjonalparker,
naturreservater, vernede landskapsområder og andre større naturområde. Støy fra snøscootere
vegtrafikk, jernbane og fly kan redusere naturopplevelsen i disse områder.
Spørreundersøkelser om holdninger og preferanser blant turgåere i Femundmarka og
Stabbursdalen Nasjonalpark har vist at støysjenanse virker meget negativ inn på

5 St. meld. nr. 40 (1986-87) Om friluftsliv, s. 111.
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naturopplevelsen. 6 Undersøkelser av folks preferanser for skoglandskap viser at forhold som
stillhet ofte blir vurdert positiv. 7

Kanskje enda viktigere er det imidlertid å kunne oppleve natur og stillhet i nærheten av
bostedet, særlig for mennesker som er lite mobile (eldre, funksjonshemmede og barn), og for
det stadig økende antallet mennesker som til daglig blir plaget av støysjenanse i bolig og på
arbeidet. Både norske og utenlandske undersøkelser har vist at en viktig grunn for mennesker
å gå ut på tur er å komme seg vekk fra den travle hverdagen med forurensning og støy.
En undersøkelse gjort for FRIFO om nordmenns friluftsliv viser bl.a. at 60,9% kvinner og
53,8% menn la vekt på dette. Videre svarte 56,4% av kvinnene og 49,8% av menn at det å
oppleve naturens stillhet og fred er meget viktig, mens resp. 31,9% og 36,6% svarte at dette
er ganske viktig.

Undersøkelser gjort av Patrik Grann har konkludert med at stillhet er en av åtte egenskaper
som mennesker ønsker å finne i by- og tettstedsnære friluftsområder. Andre er bl.a.
artsrikdom, det überørte og romslighet.

Og i en amerikansk undersøkelse utført av Driver, Nash og Haas (1985) oppgir brukere av
parker, urørte områder osv. at å komme seg vekk fra folkemengder og støy er en av de mest
viktige grunner for besøket. Det å "flykte" fra støy kommer på 4. plass blant 16 forskjellige
grunner.

Forskningen gir klare belegg for at en daglig tilgang til grønn- og naturområde gir bedre
helse. En teori som er ledende i dag forklarer sammenhengen med at mennesket har to typer
av oppmerksomhet: den "riktige" konsentrasjonen og den spontane oppmerksomheten. Disse
er av fundamental ulik natur. Mennesket har bruk for den "riktige" konsentrasjonen for å

velge ut og bearbeide abstrakt informasjon blant en mengde data. Forstyrrende inntrykk blir
stengt ute ved hjelp av den "riktige" konsentrasjonen. Et konkret eksempel er når man
forsøker å gjøre skrivebordsarbeidet i et rom hvor et konstant lyd forstyrrer arbeidet. Det kan
f.eks. være harddisken til pc'n som står på. En del av konsentrasjonen brukes da ved å stenge
ut denne lyden. I byene tvinges mennesket til å bruke en stor del av sin "riktige"
konsentrasjon til å stenge ute trafikkstøy, reklameskilt og store menneskemengder som fanger
vår oppmerksomhet. Til sist når man et utmattingspunkt. Man klarer ikke å konsentrere seg
lenger om arbeidet osv.

6Bruk og forvaltning av Stabbursdalen Nasjonalpark - resultat frå ei før-undersøking, 1992, Odd Inge Vistad og
Marit Vorkinn. I skogen og i skolten - Ein analyse av friluftsliv, miljøoppleving, påverknad og forvaltning i
Femundsmarka, med jamføringar til Rogen og Långfjållet. Odd Inge Vistad, Dr. polit, avhandling 1995.

7Skog er mer enn trær; preferanser for skogmiljø, J. Aasetre , 1993 (I: Vårt friluftsliv NINA temahefte 3)
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Det er ute i naturen vi endelig kan få hvile, fordi überørte naturområde henger på et naturlig
vis sammen. De inneholder vanligvis ikke, eller kun få motstridige dementer og budskap.
Den "riktige" konsentrasjon trenger man ikke å bruke ute i naturen. I naturen blir de kreftene
som har vært brukt til å stenge ut forstyrrende inntrykk frigjort. 8

Ovenstående kan gi belegg for at tilgangen til støvfrie natur- og friluftsområder er viktig av
helsemessige årsak, spesielt for de mange menneskene i byene som til daglig er utsatt for
støyulemper i bolig og på jobben. Stillhet er dermed en naturressurs som de er verdt å ta vare

på.

Faarlund9 advarer imidlertid mot å bruke den frie naturen til avlastning, til "recreation", for å
hente krefter til en forsterket arbeidsliv. "Det å hente nye krefter i naturbelastende
fritidsaktiviteter er en naturbruksmåte som ikke er i tråd med intensj onene for natur- og

friluftspolitikk i Norge."

"I naturligfriluftsliv er stillhetførst ogfremst en verdi i seg seiv. I stillheten møter vi
et kjennetegn vedfri natur som like selvfølgelig hører hjemme i heilskapen som

synsinntrykkene, luktene og berøringsopplevelsen medfingrene eller stegene i
motbakkene."

Faarlund slår fast at stillhet inviterer oss til å roe oss ned, stimulerer oss til ettertanke og

inspirasjon og knytter oss til medmenneskers refleksjon i fortid og samtid. Møtet med fri
natur åpner for innsyn i et vell av sammenhenger og stillheten hjelper oss til å samle og
forløse den skapende evnen.

"Stillheten hjelper oss til å søke våre røtter. Vi roer oss ned, vi blir var, vi utvikler
naturkjennskap, vi føler oss hjemme, vi føler oss trygge..."

Sammenfattende kan vi konkludere med at mye taler for at stillhet er en viktig naturressurs

som vi må ta vare på:

stillhet har en egenverdi;
stillhet i natur- og friluftsområder står på prioriteringsliste hos utøvere av det
ekstensive friluftsliv;

BParks for the future: A psychological perspektive, 1990, S. Kaplan. I:Parks for the future, Stad & Land nr. 85.
Alnarp. Perception of public green parks - A park for homo urbaniensis, 1991, G.J. Sorte. Contribution to an
Environmental Psychological Conference, held i Brussels in october 1991. Manniskors behov av parker, 1992,
P. Grann. Stad & Land nr. 107. Alnarp.

9Støy og stillhet i friluftsliv, 1992, Nils Faarlund utgitt av SFT.
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4. Natur- og friluftsområder: kvantitative og
kvalitative utviklingstrekk og betydningen for
stillheten

Samfunnsutviklingen de siste 30-40 årene har sørget for en så vel kvalitativ som kvantitativ

forringelse av natur- og friluftsområder generelt og rundt byer og tettsteder spesielt. Dermed
har Friluftslovens rett til fri ferdsel i naturen for alle, på mange mater blitt uthult. I dette
avsnittet skal vi se litt nærmere på en del utviklingstrekk og betydningen for stillheten.

4.1 Utviklingstrekk

a. Urørte naturområder.

Det totale areal av urørt natur i Norge har minsket kraftig de siste 100 år. Med urørt natur
menes da områder minst fem kilometer fra nærmeste vei, jernbane, bebygd område eller

vassdragutbygging (se figur 1).

Størst er endringen in Sør-Norge, hvor det i 1992 fullstendig mangler større urørte
naturområde i lavlandet. I 1940 var 34% og i 1980 23% av totalarealet i Norge, urørt natur. I

1992 har prosentandelen minsket ytterligere til 22%. Dette utgjør omlag 5.000 km 2 de siste ti
år. I disse tallene ligger det ikke inn beregninger av skogsbilveger og kraftlinjer.

I Aust-Agder fylke har man utarbeidet en oversikt over arealer med fråvær av tyngre tekniske
inngrep som veier, jernbanelinjer, kraftlinjer og hyttebebyggelse. Hele fylket er delt opp i
arealsoner som ligger mellom 1 og 3, 3, 5 og mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep. Bare
i løpet av perioden 1986-1991 har det vært en klar tilbakegang i alle arealklassene (se figur
2). I 1991 lå bare 4,6% av arealet mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep (5,4% i 1986).
Presset på urørte naturarealene viser seg å være størst i områdene under 1000 m.o.h. Under
600 m.o.h. finnes det kun små arealer som ligger mer enn 3 km fra nærmeste veg eller

tekniske anlegg.
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Figur 1: Utviklingen med hensyn tilforekomst av urørte områder i Norge 1900-1992. (Kilde: St. melding nr.

62. Ny landsplanfor nasjonalparker og andre større verneområder i Norge)

Seiv det å ha status som nasjonalpark har i mange tilfeller ikke kunnet forhindre en vesentlig

reduksjon av det urørte arealet, spesielt som følge av bilvegbygging (se figur 3). Områdene
utenfor vernegrensen er særlig presset med hensyn til arealutnytting.





i
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Figur 2: Områder som ligger mer enn 5 kmfra veg i 1962 (opprettelsen av Rondane nasjonalpark) og i 1986.

(Kilde: St. melding nr. 62. Ny landsplanfor nasjonalparker og andre større verneområder i Norge).

b. By- og tettstedsnære områder
I rapporten "Friluftsliv i nærområder - utviklingen i tettstedsnære områder fra 1955 til 1985"
(MD, T-670) har man sett på utviklingen av nærfriluftslivet ien 30-års periode iog rundt
norske tettsteder. Blant annet har man skaffet en oversikt over de kvantitative og kvalitative
sidene ved utviklingen av friluftsarealer i og omkring tre modelltettsteder. Noen av

konklusj onene var:
en betydelig reduksjon i arealstørrelse fra 1955 til 1985
en kvalitetsmessig reduksjon av de gjenværende friluftsarealer forårsaket av direkte (
selve friluftsområdet) og indirekte ( utenfor området) inngrep. Pga at størrelsen på
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nærfriluftsområder har blitt redusert har de negative innvirkninger gjennom indirekte
inngrep blitt mer aktuelle. De gjenværende mindre og færre friluftsarealene er i større

grad sårbare overfor inngrep som har sitt opphav utenfor området. Eksempler er støy
fra industri og trafikk.

4.2 Stillheten truet?

En måte å oppleve stillhet på er gjennom det ekstensive friluftslivet. Når arealbrukskonflikter

resulterer i omdisponering og/eller kvalitativ forringeise av überørte områder, går ofte også
stillheten tapt.

Det sier seg seiv at utviklingen som beskrevet ovenfor medfører en alvorlig trussel mot

mulighetene til å kunne oppleve og nyte stillheten i natur- og friluftsområder, spesielt i by- og
tettstedsnære områder. En annen årsak er en økning i antall støykilder og bruksomfanget av
disse. Den kraftige reduksjonen i arealstørrelsen til natur- og friluftsområder samt

oppstykningen har ført til økt utnyttelse av gjenværende områdene. Samtidig har de negative
virkninger som har sine opphav utenfor området blitt større.

I dag finnes det bla. 400 000 motoriserte fritidsbåter og hundretusenvis av tekniske, støyende
hjelpemidler (aggregater, sager osv.) som benyttes i rekreasjons- og fritidssammenheng. Det
finnes lokale klubber for mikrolette-fly entusiaster fordelt over hele landet med til sammen

ca. 900 medlemmer. Antall snøscootere er firedoblet i løpet av en 10-års periode og ligger nå
på over 35 000.1 tillegg utgjør vegtrafikkstøy, flystøy, støy fra ca. 200 motorsportsbaner og
ca. 2000 skytebaner en vesentlig støyulempe. 10

Friluftsliv er et høyt prioritert satsingsområde i Norge. Dette gjenspeiler seg i Friluftsloven
som stadfester allmennhetens rett til fri ferdsel i naturen. Dette forutsetter egnede arealer til å
utøve friluftsliv. Stillhet ute i naturen er en kvalitet som mange utøvere av det ekstensive
friluftslivet setter pris på å kunne nyte. Ovenstående viser imidlertid at tilgjengeligheten av
støyfrie natur- og friluftsområder i hverdagen for flest mulig mennesker ikke er gitt, seiv ikke
i et land som Norge. At støy i friluftsområder er et reelt problem viser det økende antall
klager de siste årene 11 . Utfordringen mht et arealbruk som både forebygger og reduserer
støyulempene er størst i by- og tettstedsnære områder, både fordi presset på disse arealene er
størst og fordi dette er de områdene som kan nås av flest mennesker. Men også i mer avsides

loStøy i frilufts- og rekreasjonsområder, des. 1994, SFT og DN rapport, s. 14.

"Støy i frilufts- og rekreasjonsområder, des. 1994, SFT og DN rapport, s. 13.





14

liggende større natur- og friluftsområder og seiv i etablerte verneområder etter
Naturvernloven, kan støy være et problem. Vi nevner her støysjenanse i forbindelse med
forsvarets lavflyging, den økende bruken av snøscootere og støyulemper forårsaket av
menneskelige aktiviteter i randsonene av frilufts- og naturområde (f.eks. vegtrafikk).
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5. Etablering av støyfrie natur-/friluftsområder:
Mål og virkemidler

På sentralt nivå er det en viss bevissthet om at støy i natur- og friluftsområder er et aktuelt
problem.

Som et av hovedmålene for Miljøverndepartementets satsing på friluftslivet het det at:

"gjennom tiltak mot vass- og luftforureininger og støy vil departementet og gjere
nærområda meir attraktive for rekreasjon ogfriluftsliv. Dette gjeld særleg i dei større
byane". 12

Dette må bl.a. skje gjennom at:

"friluftsinteressene gis bedre innpass i den samordnende arealdisponeringen.
Departementet vil arbeide for at disse interessene skal bli bedre kartlagt og ivaretatt i
oversiktsplanleggingen på alle nivåer, ogfor at mulighetene plan- og
bygningslovgivningen gir til å beskytte viktige friluftsområder mot inngrep, skal bli
bedre utnyttet. "13

I st. meld. nr. 4 Langtidsprogrammet 1994-1997 sies det at "veda begrense luft- og
støyforurensningene, og ved å legge forholdene til rette for rekreasjon og et aktivtfriluftsliv,
vil livskvalitetenfor den enkelte kunne bedres."

"Regionale og lokale myndigheter har et viktig ansvar for å begrense problemene knyttet til
lokale luftforurensninger og støy. " u

5.1 Plan- og bygningsloven

Det er kommuneplanens arealdel og oppfølging av denne gjennom regulerings- og
bebyggelsesplaner som mer enn noe annet offentlig virkemiddel bestemmer

,2St. meld. nr. 40 (1986/87) Om friluftsliv, s. 13.

13 St. meld. nr. 40 (1986/87) Om friluftsliv, s. 112.

4 St. meld. nr. 4 (Langtidsprogrammet 1994-1997), s. 319
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arealdisponeringen. Plan- og bygningsloven kan være en meget effektiv "miljølov" når en

planlegger ut fra en bevisst miljø- og naturforvaltning. Dette krever imidlertid at miljø- og
naturhensyn integreres fra starten i kommunens arealplanleggingsarbeidet.

Planlegging for by- og tettstedsnær friluftsliv innebærer altså 2 elementer:

1. Å stanse den negative arealutviklingen når de gjelder urørte natur- og
friluftslivområder (reduksjon, oppstykning) og å sikre lett tilgjengelige, tettstedsnære,
natur- og friluftsområder for flest mulig mennesker.
Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig. Minst like viktig er:

2. Å sikre arealkvalitetene knyttet til bruken av området. For en del type natur- og
friluftslivsområder er fråværet av støy en viktig kvalitet. Dette har da ikke bare

konsekvenser for bruken av det aktuelle området, men også for bruken av tilgrensende
arealer. Jo færre og mindre de gjenværende natur- og friluftsområdene er, jo mer utsatt
de er overfor inngrep med sitt opphav utenfor selve området.

Plan- og bygningsloven (Pbl.) er en lov som både skal gi grunnlag for vedtak om bruk og
vern av ressurser og om utbygging (Pbl. formålsparagraf §2).Ut fra formålsparagrafen er altså
vern og utbyggingsinteressene likestilt. Dette viser at loven kan tjene til å ivareta natur- og
friluftshensyn sammen med andre arealutnyttingsformål.

I dette avsnittet skal vi gå litt nærmere inn på hvilke konkrete muligheter kommunene har til
å sikre og verne om natur- og friluftsområder av høy miljøkvalitet gjennom plan- og
bygningsloven og hvilke faktorer som er relevante for hvorvidt dette lykkes.

For det første kan rettslig bindende arealplaner ivareta natur- og friluftslivhensyn ved å
disponere arealer til natur-/friluftslivformål. Arealplanen kan legge ut et område til kombinert
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Et område kan ikke legges ut spesifisert
som natur- eller friluftsområde. Et überørt område som legges ut etter denne bestemmelsen
vil derfor ikke ha vern mot landbrukstiltak, men mot inngrep til andre formål. Forholdet
mellom de ulike interessene blir regulert gjennom spesiallover (jordloven, Skogbruksloven,
Naturvernloven, Friluftsloven). Avveiningen i konflikter om fremtidig arealbruk mellom
landbruk, friluftsliv og naturvern blir altså holdt unna kommunens politiske organer.
Pbl. §25 inneholder en oversikt over reguleringsformål som kan benyttes i reguleringsplan,
som er en rettslig bindende arealplan på detaljnivå. I reguleringsplaner kan arealer reguleres
til bl.a. friområder (parker, turveger, leirplasser, anlegg for lek, idrett og sport og områder i
sjøen for slik virksomhet) og spesialområder (bl.a. friluftsområder, naturvernområder). Dette
kan være aktuelt i LNF-områder der man vil verne mot landbrukstiltak (oppdyrking, bygging

av skogsbilveier osv.) I reguleringsplanen kan spesialområdene friluftsområde og
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naturvernområde altså ikke legges ut i sammenheng med landbruksområde, slik som i

arealdelen av kommuneplanen. Dette henger sammen med eierens rett til innløsning dersom
et areal som bare kan utnyttes til landbruksområde blir regulert til natur- eller friluftsområde.

Ved siden av å legge ut LNF-områder i arealplanen eller regulere arealer til natur- eller

friluftsområder, kan natur- og friluftsinteressene ivaretas ved at annen arealutnytting tilpasses
hensynet til natur- og friluftsliv, gjennom valg av lokalisering, og ved å stille nærmere krav til
annen arealbruk.

Plan- og bygningsloven byr altså på muligheten til å brukes aktivt til sikring av natur- og
friluftsområder. Om kommunene benytter seg i stor grad av denne muligheten er imidlertid
avhengig av en antall faktorer:

1. Kommunenes prioritering og motiver (sosiale og langsiktige økonomiske motiver har
på kommunalt nivå antakelig lettere for å slå gjennom enn rent økologiske motiver)

2. Utslag av interessekonflikter mellom ulike sektorer.

3. Press ovenfra (bl.a. fylkesmannens miljøvernavdeling: innspill, innsigelser, råd)
4. Press fra interesseorganisasjoner.
5. Økonomiske midler (f.eks. kan den særskilte erstatningsregelen i pbl. nr. 1 nok lett

avholde kommunene fra regulering av naturvernområder).

Noen refleksjoner rundt ovenstående faktorer i forhold til kommunal planlegging for natur
og friluftsområder er de følgende:

En vellykket kommunepolitikk blir ofte oppfattet som ensbetydende med god økonomi og
vekst i folketallet. Tilgangen på attraktive og billige tomter til næringsutvikling og
boligformål blir dermed særdeles viktig. Mange kommuner er flinke til å sikre mye mer areal
for industriutbygging enn det i virkelighet er behov for. Årsaken er konkurransen
kommunene imellom om å trekke til seg arbeidsplasser og skatteinntekter. Når de utlagte
områdene også blir opparbeidet med tanke på utbygging har dette klart negative virkninger
for friluftslivet. Overdimensjonering av industriareal kan videre være med på å tvinge f.eks.
boligbyggingen over på konfliktfylte arealer.

God planlegging blir dermed lik effektiv utbyggingsplanlegging. Motinteresser må vanligvis
oppfattes som relevante for kommunens egen utvikling for å tillegges vekt.
I en situasjon hvor forringelse av natur- og friluftsområder i tettstedsnære områder så vel
kvantitativ som kvalitativ har vært nokså kraftig, kan det vel ikke være noe særlig tvil om
nødvendigheten av en bevisst planlegging for å ivareta frilufts- og naturinteressene. Dette
krever imidlertid kunnskap om både arealverdier og bruksverdier. Valget mellom de ulike
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arealbruksformål beror på frie skjønnsmessige vurderinger som kommunen foretar. Spesielt i

en situasjon hvor det er trangt om plassen vil det å ha faktisk kjennskap til hvilke natur- og
friluftsinteresser gjør seg gjeldende i kommunen være av vesentlig betydning for valgene som

blir gjort. Ofte svekkes natur- og friluftsinteressenes muligheter for å nå fram med sitt syn av
at områdenes verdi for natur-/friluftsliv ikke er tilstrekkelig dokumentert. For å kunne

argumentere mot utbyggingsinteressene og for å bedre kunne prioritere mellom ulike natur
og friluftslivområder trenger man overordnede mål og handfaste kriterier.

Når det er sagt så virker regelverkets bestemmelser (pbl.), som nevnt ovenfor, heller ikke
stimulerende på varetakelse av natur- og friluftslivinteressene. Det faktum at alle
arealkategoriene nevnt i pbl. kan spesifiseres nærmere, unntatt LNF-områder (dvs. område
avsatt til ikke-utbygging, f.eks. bymarka) betyr i praksis at LNF-områder i stor grad blir
restareal etter at andre interesser er blitt ivaretatt. Slike områder blir betraktet som potensiale

for utbygging og har ofte et svakere juridisk vern enn de grøntområder som er opparbeidet.
Vanligvis er disse nemlig regulert til friområder og har dermed en langt sterkere beskyttelse
mot utbygging.

Eventuelle konflikter i LNF-områder blir dessuten holdt utenfor kommunal

bestemmelsesrett. Dette gjør at f.eks. skogsbilveier kan anlegges fritt uten at kommunen kan

uttale seg om dette.

Konklusjonen på det hele må vel bli at Pbl. absolutt gir muligheter for å ivareta natur- og
friluftslivinteresser, men at en offensiv planlegging for natur og friluftsliv ofte mangler på

grunn av:

lav kommunal prioritering;
natur- og friluftsinteressene taper i kampen om areal fra andre (økonomiske)
interesser;

manglende kunnskap og dokumentasjon om både areal- og bruksverdier;
plan- og bygningsloven som, skjønt den byr på muligheten, ikke virker særlig
stimulerende på sikring av natur- og friluftsområder.

Så langt om natur- og friluftsinteressenes plass generelt i de aweininger som ofte blir gjort i
forbindelse med kommunens arealplanlegging. Når vi da ser nærmere på støy som

forurensningskilde spesielt, så er deUkke tvil om at støy står meget lavt på den kommunale

prioriteringsliste i forhold til andre typer forurensninger som f.eks. luft- eller
vannforurensning. Støy har ingen målbare verdier (i motsetning til begrepet "lyd"). Dette
illustreres bl.a. ved at en registrering av behovet for miljødata i kommunene i Oppland (1993)
viser at data om støyutsatte friluftsområder og fritidsboliger prioriteres meget lavt av
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kommunene i forbindelse med arbeid med miljøstatusoversikter. 15 Dette indikerer vel at man i

liten grad er opptatt av problemstillingen. Det er ingenting som tilsier at dette i stor grad
skulle være annerledes i resten av landet. Dette har å gjøre med støyens karakter. Man må

stort sett være plaget av støy seiv for å forstå at det kan representere et problem. Støy er som
tidligere nevnt vanskelig å definere og er et subjektivt begrep. Og vi kan tenke oss at når
sikring av natur- og friluftsområder generelt blir sett på som en hindring i forhold til
utbyggingsinteressene, så representerer sikring av støvfrie natur- og friluftsområder en enda
større trussel i forhold til disse interessene. Likevel er det særdeles viktig å foreta en

planmessig sikring av gjenværende natur- og friluftsområder som er knyttet til nærmere
bestemte areal- og brukskvaliteter.

På bakgrunn av ovenstående er det nødvendig å gjøre problemene som støy representerer i
forhold til natur- og friluftslivsområdene mer synlige for å kunne oppnå en bedre forståelse og
dermed økt handlingsvilje blant de kommunale politikere. Først når denne forståelse er der vil
det bli lettere å få gjennomslag i arealplanleggingen for stillhet som naturressurs.

Dette betyr at planlegging for utbygging, transport og natur/friluftsliv må sees i sammenheng
med hverandre. De ulike interessene krever en grundig aweining i planprosessen. Det er

derfor viktig å innhente kunnskap om de verdier og funksjoner som gjenværende
grøntområder representerer, for å kunne unngå en videre tilfeldig utvikling av
grønnstrukturen rundt byer og tettsteder slik som ofte er tilfelle i dag.

5.2 Andre sentrale lover

Andre lover som er sentrale i forbindelse med regulering av støy i natur- og friluftsområder er
bl.a.:

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Formålet med loven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i

utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
Kommunen kan bl.a. gi regler som begrenser motorferdselen i nærmere bestemte
områder.
Lov om friluftslivet.

Omhandler ferdsel på sjøen og i vassdrag. Kommunestyret kan fastsette atferdsregler
som enhver som ferdes i området plikter på følge. Reglene skal bl.a. ta sikte på å
opprettholde ro og orden.

lsßehovet for miljødata i kommunene i Oppland, ØF-notat 10/93, Torbjørn Østdahl.





Forurensningsloven.

Gir hjemmel til å regulere støy fra stedbunden virksomhet gjennom individuelle
konsesjoner eller forskrifter. Forurensningsmyndighetene kan angi grenseverdier for
hvilket støynivå som skal være tillått eller at støy helt, eller til bestemte tider, skal
være forbudt. Dette er særlig aktuelt dersom støyende virksomhet lokaliseres nær
natur- og friluftsområder.

I neste kapittelet skal det omtales kort på hvilken måte man i Nederland, hvor man har en
lang tradisjon både i areal- og miljøplanlegging, har prøvd å angripe problematikken med
støyfrie natur- og friluftslivområder. Seiv om problemet i Nederland var enda mer prekær enn
i Norge, var utgangspunktet i grunnen det samme: nedbygging av natur- og friluftsareal
generelt i stor skala, stillhet som en stadig knappere ressurs og manglende prioritering av
problemet hos fylkeskommunene og kommunene. Vi skal se at skjønt en lovfestet ordning for
sikring av støyfrie områder ble startet opp for 13 år siden, støy først i de siste årene har
kommet høyere opp på både den kommunale og rylkesprioriteringsliste. Etter en treg start har

mange fylker nå etablert støyfrie områder i sine arealplaner, laget et eget reglement for disse
områder og i noen fylker har man begynt med forvaltningsplaner.

Nedenfor blir ordningen nærmere omtalt, hvordan de utførende instanser har gitt ordningen
innhold, hvilke problemer og vansker man møtte og løsningene som er valgt.

20





21

6. Støyfrie natur- og friluftslivområder i Nederland:
Regelverket

I Nederland har det økende omfanget av støyproblematikken ført til at myndighetene i 1979
fant det nødvendig å etablere en egen Støylov (ved siden av dengangen allerede eksisterende

lovgivning for luft- og vannforurensning). Utgangspunktet for Støyloven var at det måtte bli
stillere i Nederland og at loven skulle stille klare premisser til arealplanleggingen og -

forvaltningen. Kommunale myndigheter hadde vist lite interesse for støyproblematikken og
måtte derfor gis begrenset spillerom. Det spesielle for Støyloven er at det i selve lovteksten er

tatt opp grenseverdier for støy i nærmere bestemte områder (f.eks. boligområder). Disse
grenseverdier setter klare premisser for arealbruken. I Støyloven er det med andre ord lagt en
direkte kobling mellom miljøvern og arealbruk.

Bortsett fra at man i Støyloven har villet vie oppmerksomhet til bekjempelse av støy, så har

man i tillegg fokusert på dets speilbilde, nemlig stillhet. I 1981 fikk Støyloven et eget kapittel
som omhandlet støyfrie områder. Knappheten på stillhet som naturressurs har tvunget fram
vern av områder med et relativ lavt lydnivå. Fordi andre virkemidler som Naturvernloven,

Vegtrafikkloven og Plan og bygningsloven hver hadde sine egne motiver for vern om stillhet,
og dermed kun delvis gir beskyttelse mot støy i et område, oppstod behovet for et eget
instrument som kunne stoppe den snikende prosessen som resulterte i en stadig redusering av
gjenværende stille områder.

Et støyfritt område etter den Nederlandske Støyloven er "et område med en størrelse på minst
noen km2, hvor lydnivået forårsaket av menneskelige kilder er såpass lavt at eksisterende
naturlige lyder ikke eller nesten ikke blir forstyrret". Dette betyr at det ikke nødvendigvis bør
være "stille" i et støyfritt område. Naturlige lyder kan være fuglelyder, sjøens brenning eller
til og med lyder forårsaket av menneskelige kilder, men som er tradisjonelt tilknyttet
området.

Det ligger flere tanker bak etablering av støyfrie områder:

1. Miljøhygieniske motiver: å ta vare på stillheten som en sjelden vare.
2. Naturvitenskapelige motiver: stillhet er vesentlig for enkelte økosystemer. Samtidig er

det sjeldent at støy kan sees isolert fra andre former miljøforstyrrelser. En støykilde
medfører som oftest også visuelle og andre ulemper for miljøet.

3. Rekreative motiver: å sørge for tilgjengeligheten av stille, kvalitativ høyverdige
rekreative områder.
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Støyloven legger initiativet til å innstille støvfrie områder hos fylkeskommunene. Det fylkene
etter loven må gjøre er følgende:

1. Inventering av støvfrie områder.
2. Utarbeide planforslag for støyfrie områder.

3. Etablering av støvfrie områder i fylkesarealplan.
4. Utarbeide reglement for støvfrie områder.

Jeg skal nedenfor kort beskrive hva som forstås med dette etter loven. Loven gir for øvrig
mye frihet til de enkelte fylkene.

6.1 Inventering av støyfrie områder

Det første som gjøres er å undersøke hvilke områder i fylket er stille eller, ved hjelp av
forholdsvis lite midler, kan bli stille. Et område blir betraktet som stille dersom støynivået
som blir produsert av mennesker ikke overstiger 30-40 dB(A) midt på dagen. Både områder
som allerede er stille og områder som har et potensiale for å kunne bli stille i fremtiden blir
altså tatt med i betraktning.

Undersøkelsen gjøres ved at man i første omgang grovt kartlegger eksisterende lydkilder og
deres influensområder. I andre omgang trekkes grensene i (relativ) stille områder mer
nøyaktig og undersøker man om det finnes andre (mindre) lydkilder i området som er lite
ønskelige å ha der.

Som illustrasjon gjengis det her på hvilken måte Gelderland fylket har gitt innhold til
ovenstående.

Framgangsmåte Gelderlandfylke.
Inventeringen fylket har foretatt seg innebærer 3 dementer:

Akustisk undersøkelse: hva er støynivået i de forskjellige deler av fylket? Først blir det
skilt mellom støykilder som eventuelt er sanerbare og de som ikke er sanerbare. Disse
ikke sanerbare støykilder setter dermed grenser for mulige fremtidige støyfrie
områder. Eksempler på ikke sanerbare støykilder er motorveier, jernbaner, flyplasser,
store industriområder og større boligfelt. Deretter må man ta stilling til
inflyttelsesområdet av de ikke sanerbare støykilder dvs. hvor langt må vi gå fra en
motorvei før man kan snakke om "stillhet". Som oftest blir grenseverdier for

motorveier, jernbaner og industriområder satt på 40 dB(A).





23

På grunn av denne akustiske undersøkelse kan man snakke om stille og ikke stille områder
som muligens kommer i betraktning som støvfrie områder. De ikke stille områder ligger da i

inflytelsesområdet av i utgangspunkt sanerbare støykilder.
Undersøkelse av naturverdien hvilke naturverdier ønskes å verne mot støy?
Her gjelder det å selektere de områder hvor stillhet er av vesentlig betydning
for fauna. Fylkene er ikke i stand til å inventere data for alle dyrgrupper. Det
har de verken tid, kunnskap eller penger til. Undersøkelsen må derfor bli

begrenset. For eksempel kan man bare se på forekomster av fugl.
Sammensetningen av fuglepopulasjonen er en indikator for hvor komplett et

økosystem er.
Undersøkelse av verdien forfriluftsliv, her gjelder det å formulere kriterier for

å kunne velge områder med spesielle verdier for friluftslivet.

På denne måten kommer man frem til 4 kategorier områder:

1. Stille områder hvor stillhet er av vesentlig betydning
2. Stille områder hvor stillhet ikke er av vesentlig betydning
3. Ikke stille områder hvor stillhet er av vesentlig betydning
4. Ikke stille områder hvor stillhet ikke er av vesentlig betydning

Blant de områdene i kategoriene 1 t.o.m. 3 må man da prioritere hvilke områder til slutt blir
foreslått vernet som støyfrie området. Forhold som kan tas med i betraktning her er f.eks:

- størrelse på området
- hvor vesentlig er stillhet for en rekreasjonsform?

I praksis har bare områder i kategoriene 1 og 2 kommet i betraktning som støyfrie områder.

6.2 Planforslag støyfrie områder

I et planforslag for støyfrie områder motiverer fylket hvilke områder som virkelig blir
foreslått som støyfrie område og på grunn av hvilke kriterier. Dette skjer etter samråd med de
aktuelle kommunestyrene. I dette planforslaget blir det utredet målsettinger og tiltak for å
handheve det lave støynivået eller å redusere støymengden. Grensene til de foreslåtte
områdene må være avklart. Dette er viktig fordi det må etableres en buffersone mellom det

egentlige støyfrie området og støyforårsakende aktiviteter. Her må det føres en restriktiv
støypolitkk, for å unngå skadevirkninger i selve støyfrie området. I denne overgangssonen er
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det da snakk om et moderat støynivå. Kommunenes arealplanlegging er her det viktigste
instrument.

I tillegg til å foreslå støyfrie områder, bør fylkene også motivere hvorfor områder som, til
tross for at de er stille, ikke er selektert. Dette planforslaget er imidlertid ikke rettslig
bindende.

6.3 Støyfrie områder i fylkesarealplan

Når fylket utreder eller reviderer sin "streekplan", dvs. en arealplan på fylkesnivå som er
retningsgivende for den kommunale arealplanleggingen, må de etter støyloven "ta hensyn til"
planforslaget for støyfrie områder som nevnt ovenfor. Først når et støyfritt området er fastlagt
i den regionale arealplanen blir det offisielt støyfrie område. Det er altså ikke obligatorisk å
fastlegge støyfrie områder i den regionale arealplanen. Det er derimot obligatorisk å lage en
planforslag. Grunnen til at et planforslag ble lovfestet, er å gi stillhetsinteressene mer vekt i
den aweining som finner sted i arealplanen. Det er klart at etablering av et støyfritt område
har store konsekvenser for fremtidig bruk og utforming av området. Det må f.eks. utelukkes
at motorveier eller industriområder etableres der senere. Det er derfor at man har valgt en

aweining i den regionale arealplanen. Det å gi opp stillhet til fordel for andre interesser skal
bare kunne finne sted etter offentlig debatt og aweining. Når det har kommet så langt at et

området er regulert som støyfrie området i den regionale arealplanen, er det klart at
kommunenes arealplaner er det viktigste instrument som må brukes til realiseringen av
stillhet i området. Når et støyfritt området er blitt tatt opp i den regionale arealplanen, betyr
dette at kommunene må ta hensyn til dette i sine arealplaner. Grunn er at den kommunale

arealplanen godkjennes av fylkesmyndigheten. En av forholdene man da ser etter er om
kommunene har tatt tilstrekkelig hensyn til støyfrie områder i sin arealplanlegging. "Å ta
hensyn til" in denne kontekst betyr at man kan avvike, såfremt motivene er godt klarlagt.
Noen områder er derimot obligatorisk for fylkene å regulere som støyfrie i arealplanen. Dette

gjelder naturvernområder etter Naturvernloven og wetlands (Ramsar konvensjonen).
Miljøvernministeren kan gjøre unntak fra dette. I praksis blir altså de såkalte "obligatoriske
støyfrie områder" fastlagt på statsnivå.

6.4 Reglement støyfrie områder

Siste steget i prosessen er å fastsette et "reglement" for de støyfrie områder som er fastlagt i
den regionale arealplanen. Dette reglementet inneholder forvaltningsregler som må sørge for
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en effektuering av stillhet i de aktuelle områder. Den inneholder enten en oppsummering av
aktiviteter som er forbudt i området med unntaksregler, eller et system hvor alt er tillått, med
unntak av nærmere definerte aktiviteter. Dette reglementet behøver Miljøvernministerens
godkjenning.
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7. Støyfrie områder i Nederland: utføringspraksis og
relevans for Norge

I 1990 utførte jeg en undersøkelse etter fylkenes utføringspraksis mht. ordningen for støyfrie
områder. 16 Bakgrunnen for undersøkelsen var at på det daværende tidspunkt kun 4 (av i total

12) fylker hadde fastlagt støyfrie områder i sine arealplaner. Spørsmålet var da hvorfor
utførelsen av ordningen hadde kommet så sent i gang og tydeligvis bydde på problemer av

forskjellige slag, og hva som måtte gjøres for å forbedre denne situasjonen. Samtidig ble det
vurdert i hvilken grad ordningen representerte en "merverdi" for sikring av støyfrie områder i
forhold til andre, allerede eksisterende lover og regler som f. eks. Naturvernloven eller Plan

og bygningsloven.

Imidlertid har i dag de fleste fylkene etablert støyfrie områder på sitt areal. Fylkenes politikk

for sikring av støyfrie områder har altså hatt en treg start, men begynner nå å komme i gang.
Politikken har vært mest pågående i de mest tett befolkede og urbane områder i Nederland,
både når det gjelder å være først ute med etablering av støyfrie områder i fylkesarealplanen
og når det gjelder antall områder det dreier seg om. Det er opplagt at dette har å gjøre med
omfanget av støyproblematikken i disse områdene. På "landet" har man i mye mindre grad
sett nødvendigheten av offensiv planlegging for stillhet. Det er vel også her at, i hvertfall
delvis, årsaken for en manglende interesse og prioritering i Norge ligger! Det er et paradoks

at nettopp i disse, fortsatt "landlige" omgivelser, en forebyggende planlegging er enklest å
gjennomføre og dermed ytterst relevant.

Seiv om annen lovgivning, som den Nederlandske Naturvernloven og Plan og bygningsloven,

åpner for mulighetene til å ta vare på stillheten har dette kun i meget begrenset grad blitt
utnyttet.

Også her synes det å kunne trekkes paralleller med den norske situasjonen. I Nederland som i
Norge finnes det i utgangspunktet muligheter for å gjøre noe med støyproblematikk i frilufts
og naturområder gjennom annen lovgivning, men dette blir stort sett ikke prioritert, eller de
"myke" interessene taper i kampen om areal fra økonomiske interesser. En offensiv
planlegging på kommunal nivå, både med hensyn til å etablere støyfrie tettstedsnære natur
og friluftsområder og en offensiv buffer/randsone planlegging i områder vernet etter
Naturvernloven, mangler.

16Sti!te in Nederland? Uitvoering van de regeling stiltegebieden: een beleidsevaluatie, 1990, M. van den Hemel.
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Den merverdien som den lovfestede ordningen for støyfrie områder representerer har vist seg

å ligge først og fremst i bevisstgjøringsprosessen. Såvel politikere som borgere har blitt mer
bevisste på stillhet som knapp ressurs og ser derfor klarere hvorfor en offensiv planlegging
for støyfrie områder er nødvendig. I tillegg retter ordningen oppmerksomhet for
stillhetsaspektet i områder som allerede er vernet etter annen lovgivning (f.eks.
naturvernområder).

Det er viktig å framstille stillhetsinteressene før disse aweies i forhold til andre interesser, f.
eks. utbyggingsinteresser. Seiv om man in Nederland har et eget planforslag for støyfrie
områder, har fylkene i praksis nesten alltid utarbeidet denne planen i nær sammenknytning til
utarbeidelse av arealplanen. Dette har i mange tilfeller ført til at stillhetsinteressene som har
blitt fremmet i planforslaget for støyfrie områder allerede har blitt aweid mot f.eks.

utbyggingsinteresser. Fylkene har begrunnet dette med at planforslaget for støyfrie områder
da blir mest mulig "realistisk". Det er imidlertid klart at ordningen for støyfrie områder da
mister nettopp den merverdien som gjør ordningen interessant.

Andre forhold som i Nederland har vist seg å være avgjørende for om ordningen svarer til sitt
formål er:

først og fremst den politiske viljen til å sikre støyfrie områder, i og med at Støyloven
gir fylkene stor frihet når det gjelder regler og terminer for utførelsen av ordningen;
at Staten bidrar finansielt med midler til å lage et planforslag, til evt. sanering.av

lydkilder og til erstatningssaker. I Nederland har frykt for erstatningskrav avholdt
kommunene til å prioritere etableringen av støyfrie områder i den kommunale
arealplanen.
at planlegging for støyfrie områder er løpende, dvs. at en igangsatt politikk bør
oppfølges under natur- og samfunnsforhold som er i stadig endring,
at fylkene følger opp den kommunale arealplanleggingen og kommer med innsigelser
dersom støyhensyn ikke er ivaretatt. Dette er meget viktig fordi at kun de kommunale
arealplanene er direkte juridisk bindende for alle.

Jeg skal her ikke gå nærmere detaljert inn i alle konklusjoner og anbefalinger som er blitt
gjort i ovenfor nevnte evalueringsrapporten, fordi disse i for stor grad er knyttet opp til
konkrete forhold i Nederland. Poenget er at man gjennom en systematisk kartlegging av

stillhetsinteressene på fylkesnivå til en viss grad har lykkes med å berge restene av de stille
områdene som ennå finnes. At arealpresset i Norge ikke er like stor som i Nederland er ikke

noe argument for å la utviklingen gå sin gang. Det forebyggende planarbeidet er av
avgjørende betydning for stillhetens fremtid.





28

8. Til slutt

I dette notatet har jeg forsøkt å begrunne nødvendigheten av en planmessig sikring av natur

og friluftslivområder, spesielt i byer og tettsteder, hvor stillhet som arealverdi blir tatt med i
betraktningene. Støysonekart, som kan vise den nåværende og den fremtidige støysituasjon
med og uten støytiltak, kan benyttes for å synliggjøre støyutsatte områder eller områder hvor
stillheten (ennå) har en spesiell verdi. Støysonekart kan hjelpe åse støysituasjonen i
sammenheng med områdets naturressurser/-verdier, brukerfunksjon, sårbarhet,

miljøkjennetegn/-belastning mm. og kan bl.a. benyttes ifrn. konsekvensutredninger og
kommuneplaner. Seiv om dette langt fra garanterer at stillhetsinteressene kommer til å få

gjennomslag bestandig, ligger det en funksjon i at man blir tvunget til å ta stilling til
støysituasjonen og begrunne de valg som blir gjort.

En annen mulighet som man i Norge kunne benytte seg av for å synliggjøre
stillhetsinteressene, er å koble disse til en kommunal strategisk planlegging for grønn
struktur 17 . Stillhetsverdiene kunne da være med på å danne grunnlag for vern og forvaltning

av grønnstrukturen.

Kommunens arealplan, inkludert oppfølging av denne, er en av de viktigste virkemidlene for

å oppnå målene i grønnstrukturplanen. Støynormer, som viser hvilke støynivåer som vil virke
sjenerende innenfor ulike typer natur- og friluftsområder, kan bidra til at stillhetsinteressene
blir ivaretatt (se forslaget utarbeidet av SFT, vedlegg 1).

17 Se også: Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder, Dn-håndbok 6, 1994.
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Vedlegg 1.

Tabell. Oversikt over støynivåer (ekvivalentnivåer) som vil virke sjenerende i ulike typer
frilufts- og rekreasjonsområder. (Kilde: SFT og DN, Støy ifilufts- og rekreasjonsområder,
94:21)

Forkortelser brukt i tabellen:
PBL = Plan- og bygningsloven av 1985.
NL = Lov om naturvern av 1970.
LNF = Landbruks-, natur- og friluftsområde jfr. PBL § 20-4 nr. 2.
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Type frilufts- og Relevante Støynivå Normalt Aktiviteter som
rekreasjonsområde. lovbest. LA-ekv. forekommende kan virke

aktivitet. sjenerende.

Nasjonalparker og NL Fottur, skitur, Motorferdsel
andre større, lite jakt, fiske. generelt,
kulturpåvirkede Motorredskap/mo-
verneområder torisert verktøy,
opprettet etter NL. Fremmed Skytebaner,
Naturområder i LNF lyd uønsket modellfly,
fjellet. motorbåter.
Bymarker (kjerne) og LNF Skogsmaskiner,
andre dagsutfarts- og
ferieområder for
friluftsliv.

Bymarker (ytre sone) LNF Fottur, skitur. Motorbåter,
og andre nærområder PBL: vannscooter, jetski.
for friluftsliv. §20-4 nr. 1 35-40 dBA Oppdrettsvirksom-
Friluftsområder ved §20-4 nr. 5 Bading, seiling, het.
sjø og vassdrag. §25 nr. 1 fisking
Hytteområder (natt). §25 nr.4

§25 nr.6

Landskapsvernomr. NL Landbruksdrift Landbruks-
(kulturpåvirket). maskiner?
Turvegdrag/grønn- PBL: §25 45-50 dBA
struktur i tettsteder.

Båtutfartsområder. PBL: Motorbåtbruk,
Hytteområder (dag). §20-4 nr. 1 bading/soling,
Byparker. §20-4 nr.5 50-55 dBA avslapping.

§25nr.l
§25 nr.4
§25 nr.6 |







NOTAT
Støy og stillhet

i

natur- og friluftsområder

I Norge har det hittil vært lite

oppmerksomhet rundt støyproblemer i
natur- og friluftsområder. Notatet vurderer

fråværet av støy, eller stillhet, i natur- og
friluftsområder som en kvalitet som er truet

og som bør vernes. Det skisseres mål og
virkemidler for etablering av støyfrie natur-

/friluftsområder. En beskrivelse av

regelverket og praksis for etablering av
såkalte støyfrie områder i Nederland blir
beskrevet og dens relevans for den norske

situasjonen vurdert.
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