Kongsberg, 16.12.2020

Utvidelse av Barmen naturreservat – innspill fra næringslivet på Kongsberg
Kongsberg Næringsforum er en medlemseiet interesseorganisasjon for hele næringslivet i Kongsberg. Vi
jobber for å skape vekst og sikre at byen og regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og
bo her. Vi skal bidra til å styrke Kongsbergs attraktivitet som sted å bo, jobbe, oppleve og lære. Vi vil
skape et sterkere næringsliv og et bedre lokalsamfunn! Dette gjør vi bla gjennom tett dialog med
næringslivet og de ulike bransjene. Vi har ulike bransjeforum som for eksempel Industrilederforum,
forum for opplevelser, og forum for handel og byliv. Dette innspillsnotatet er forankret i dialog med
aktuelle medlemsbedrifter og diskutert som egen sak i Forum for opplevelser 16. desember 2020.
Følgende aktører var tilstede i møtet: Norsk Bergverksmuseum, Buskerudmuseet avd Lågendals- og
Labro museet, Best Western Hotell, Quality Hotel Grand, Statskog, Silver Trails, Skimore (Kongsberg
skisenter) Restautrant Opsahlgården, Chr Kjeller og Bryggeripuben, Kong of the Hill E sport senter, og
Kongsberg Jazzfestival.
Kongsberg har lange tradisjoner som baserer seg på samspillet mellom næring og natur /kultur.
Sølvverket og Gruveåsen er fundamentet for vår utvikling og har bidratt til at Kongsberg i alle år har hatt
et næringsliv i verdensklasse basert på kunnskap og innovasjon. Naturen og de historiske områdene
ligger i nær tilknytning til sentrum og er dermed et hyppig benyttet område for byens befolkning, men
også i næringslivssammenheng.
Kongsbergs næringsliv har de siste tiårene vært tuftet på industri, med kjerne basert på teknologi og
spisskompetanse. For å kunne levere varer og tjenester i verdensklasse i tiden fremover er vi avhengig
av høyt kompetente mennesker som arbeidskraft i bedriftene. Kongsberg som bosted og vertskap for
disse menneskene må kunne tilby gode rekreasjonsmuligheter og attraktive opplevelser for å kunne
tiltrekke seg kompetansearbeidskraften vi trenger.

De siste årene har det vært arbeidet mye med å se på mulig vekst i andre bransjer i Kongsberg. Handel
og reiseliv har pekt seg ut som satsningsområder. Dette er forankret i både kommuneplanens
samfunnsdel men også i den politisk vedtatt næringsstrategien. Som følge av dette ble det i 2019
gjennomført en omfattende prosess med å kartlegge ressurser og se på muligheter innen
reiselivsnæringen. Dette arbeidet resulterte i en reiselivsstrategi med et tydelig fokus på å koble
historiske områder som Gruveåsen og Knutefjell opp mot aktiviteter og arrangement. Vi avdekket i
prosessen at koblingen mellom historiske, kulturelle områder og aktiviteter som for eksempel i
skisenteret eller ved Bergverksmuseets avdeling i Saggrenda, er helt unike i norsk sammenheng og kan
også måle seg med andre internasjonale tilbud om de videreutvikles i årene fremover. Et enstemmig
kommunestyre vedtok planen som nå er iverksatt av næringen selv.
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Som det fremkommer av den vedlagte reiselivsstrategien er Gruveåsen og Knutefjellområdet helt
sentrale i utviklingen av nye kommersielle reiselivsprodukter og tjenester. Vi har flere
overnattingssteder og spisesteder i sentrum av byen som er avhengig av å få flere tilreisende til byen for
å kunne fortsette en forsvarlig drift.
Vi ønsker å skape en mere robust reiselivsnæring i vår region som over tid kan sysselsette langt flere
mennesker enn de gjør i dag. Strukturer for samarbeid og utvikling er nå på plass, politisk backing og
engasjerte aktører skal sammen jobbe for på en skånsom måte utvikle våre kulturelle verdier på en best
mulig måte.
Dersom det blir en utvidelse av Barmen naturreservat slik det i dag er foreslått vil dette sette en stopper
for de fleste planene om reiselivsutvikling i vår region. Hele satsningen baserer seg på å ta i bruk
kulturminnene og naturen inn i en bærekraftig ramme hvor vi både kan verne og ta vare på vår historie,
kultur og naturgave, men også vise frem og tilgjengeliggjøre den for flere.
Som det er synliggjort i reiselivstrategien er for eksempel kulturminnene ved Kongsberg Skisenter tenkt
brukt både sommer og vinter som integrerte deler av ski og sykkelopplevelsene som nå skal
kommersialiseres. Gjennom å få inntekter på aktivitetene vil det være mulig i mye større grad enn i dag
å vedlikeholde og ta vare på området. Ved å strukturere utviklingen gjennom en målrettet satsning som
vi nå har fått til vil det også være i felleskapets ønske og mulighetsrom å ta vare på viktige verdier for
ettertiden.
I 2023 er det 400 år siden etableringen av Kongsberg Sølvverk, og i 2024 skal Kongsberg feire 400 år som
by. Utviklingen av nye aktiviteter, varer og tjenester har dette som første delmål for å synliggjøre
reiselivsatsningen i Kongsberg. Vi ønsker å bruke jubileumsåret 2024 som et utstillingsvindu for å vise
frem hva vi har fått til av nye og forbedrede aktiviteter og tilbud.
Prosessen med utvidelse av Barmen har allerede ført til forsinkelse og usikkerhet i Kongsberg. Aktører
som ønsker å satse og videreutvikle Kongsberg som destinasjon blir usikre på om det er her de vil satse.
Vi har lagt opp til å tenke nytt og innovativt i utviklingen av opplevelsesnæringen fremover, men
observerer at innspill som ytterlige vil legge begrensninger på området demper engasjementet.
Kongsbergs innbyggere og næringsliv er stolte og glade i Knutefjell og Gruveåsen og ønsker en skånsom
og bærekraftig utvikling av området, men de ønsker også å vise den frem, ta vare på den og bruke den.
Vi opplever at dagens regler og vern er tilstrekkelige til å ta vare på vår kulturarv, men samtidig
videreforedle den. Vi ønsker derfor ikke en ytterligere utvidelse av Barmen naturreservat slik det er
foreslått.

Med vennlig hilsen
Wivi-Ann Bamrud
Kongsberg Næringsforum SA

Kongsberg Næringsforum SA
Kirketorget 4
3616 Kongsberg

Telefon: 32 29 90 50
E-mail: post@knf.kongsberg.no

Org. nr.: 958 893 000 MVA
Bankkonto: 2250 09 40518

