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ANDRE MENER
b Over 27 grader i Stavanger den dagen jeg lå og kjente på den tyngende lettheten på Sørenga. Men det er faktisk ikke lett å nyte disse
dagene. Det er en ekkel, emmen bismak til smaken av sommer når
temperaturene stiger og rekordene faller. For det skal ikke være badetemperatur i midten av september. Man skal ikke sykle gjennom
byen til lyden av titusener av summende stemmer fra fortausrestaurantene i september. Det er en bekmørk sommernatt. Det er faktisk
uttrykk for at noe er galt.
Lars West Johnsen i Dagsavisen

DAGENS KOMMENTAR: Natur som benyttes til andre formål er ikke en fornybar ressurs.

Telemark må bli arealnøytralt
Arealplanlegging. Den aller største trusselen mot det biologiske mangfoldet er tap av leveområder.

V

i mennesker, inkludert oss telemarkinger, spiser oss inn i naturen. Det har vi
mulighet til å gjøre noe med. Mennesket tar mye plass. Vi skal legge til rette
for boligområder, land- og skogbruk,
parker, hager, næringsbygg, kjøpesentre, industri,
skoler, barnehager, veier, sykehus, idrettsanlegg
og parkeringsplasser (for å nevne noe). Trær må
hogges. Landskap fjernes. Vi må skjære oss gjennom tusenvis, ja, kanskje millioner av levesteder
for planter og dyr for å bygge en ny vei som skal
frakte oss mer effektivt fra A til B.
Hadde jeg kommet til verden som noe annet enn
et menneske hadde jeg vært fly forbanna, men som
regel er det omvendt. Mange syter og klager når
naturen en sjelden gang klarer å tilpasse seg det
menneskeskapte landskapet, eksempelvis måker
og duer i byene som lever på vårt søppel, i våre bygårder, på takene og som snapper til seg lunchen
vår i et uoppmerksomt øyeblikk. Når man blir irritert på det urbane dyrelivet kan det være greit å telle til 3 og huske: Vi mennesker er et større problem
for måkene og duene enn de er for oss. Heldigvis
er det mulig å legge til rette for både mennesker og
annen natur, og jo mer vi tilrettelegger, jo mer harmonisk kan vi leve sammen.
Grenland skal vokse seg stort. Et Telemark i
vekst er en våt drøm som skal realiseres. Befolkningsvekst i Telemark betyr økt omdisponering av
kommunearealet. Når vi nå har kunnskap om at
arealtap er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i landet og i fylket vårt bør vi forvente at arealforvaltere i fylket utformer fornuftige planer for arealbruk- og vern for å unngå
ytterligere tap av kommunenes natur og samtidig
kreve at kommunepolitikere følger opp disse fornuftige planene med smart og naturvennlig arealpolitikk. Hvert fjerde år revideres arealplanen i Telemarks kommuner. Dette er det klart viktigste
dokumentet og verktøyet for å ta vare på natur i
våre foreløpige 18 kommuner.

Jeg vil nå introdusere dere til et relativt nytt begrep i naturforvaltningen: Arealnøytralitet. I stedet for å planlegge hvor mye vi skal bygge ut og
bruke av fylkets arealer, må vi bestemme oss for
hvor mye vi IKKE skal bygge ut i fylket. Hver kommune bør laget sitt eget arealbudsjett med et mål
om hvor stor del av arealene i kommunen som skal
bevares, og mål for hvor store arealer som skal bevares av hver naturtype. Sårbar og sjelden natur
må få et sterkere vern enn i dag.
I dag forbrukes natur i stor skala, og natur som
benyttes til andre formål er ikke en fornybar ressurs, da viktig natur kan gå tapt for alltid. Til Dagbladet (13.09.16) sier biolog Christian Steel i Samarbeidsrådet for Biologisk Mangfold (SABIMA) at
«nesten all villmark i Sør-Norge er forsvunnet.»
Det er urovekkende og fullstendig uholdbart at
nesten 2.500 kvadratkilometer inngrepsfri natur
har gått tapt i norsk natur i perioden 1998-2012. Vi
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UTBYGGING: Grenland skal vokse, ønsker mange, men i stedet for å planlegge hvor mye vi skal bygge ut bør vi heller planlegge
hvor mye vi ikke skal bygge ut, skriver artikkelforfatteren.
FOTO: TORE ØYVIND MOEN

i Telemark bør også ta dette innover oss og gjøre
noe med et grunnleggende stort naturforvaltningsproblem.

tingskandidatene i Telemark på i valgkampen fra
og med nå og frem til stortingsvalget i 2017.

Jeg oppfordrer med det samme alle politikere til
For å få til en god areal- og naturforvaltning er det
å tenke gjennom hvordan de vil bidra til å stoppe
viktig at alle kommuner har den kompetansen som
artstapet og nedbygging av leveområder og natur
trengs. Kunnskap er viktig, både med tanke på ani Telemark og Norge i tiden fremover. Norge har
Mariken
sattressurser i kommunen, men i tillegg må det
nemlig forpliktet seg gjennom biomangfoldskonsatses ytterligere på økt kartlegging av naturverdi- Kjøhl Røsand vensjonen til å stanse tapet av biomangfold innen
er i alle fylkets kommuner. Det er fortsatt slik at Fylkeskoordinator 2020. Det er kun tre år igjen, og vi har fryktelig dårikke alle kommunene i Telemark har ansatt en mil- Forum for Natur lig tid til å nærme oss dette løftet. Det krever såvel
og Friluftsliv
jøvernrådgiver med naturkompetanse. Dette bør
politiske muskler som handlekraft og effektive løsvære et krav som vi bør utfordre de nominerte storninger.
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