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Uttalelse til  

Nannestad kommuneplan 2018 -2035 – Arealdelen 
 

Det vises til «Kommuneplan for Nannestad 2018 - 2035» på Nannestads kommune sine nettsider.  

 

Kort om hva FNF Akershus er opptatt av og hvorfor 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Akershus og har som hovedformål å ivareta natur- og friluftslivsinteressene 

i fylket. I vår tid dør arter ut tusen ganger raskere enn normalt. Den største trusselen er 

arealendringer. FNF Akershus er opptatt av å motvirke tap av biologisk mangfold, sikre leveområder 

og spredningskorridorer og sørge for at vi ivaretar økosystemtjenester. Inaktivitet og psykiske plager 

er dagens største folkesykdommer. Opphold og fysisk aktivitet i naturen gir bedre folkehelse, både 

fysisk og mentalt. FNF Akershus er opptatt av tilgang til naturområder og god tilrettelegging for 

friluftsliv - som er et viktig lavterskeltilbud som kan brukes av alle, uansett alder og ferdigheter. FNF 

Akershus er også opptatt av en kunnskapsbasert og åpen forvaltning slik at kommunens 

beslutningstakere sørger for en kommuneutvikling på best mulig grunnlag. 

Generelt 
FNF Akershus synes det er bra at kommunen følger opp ATP og på denne måten legger opp til 

knutepunktutvikling og byggegrenser. Vi håper kommunen vil etterstrebe å være arealnøytral og 

«fortette med kvalitet» for å sikre bærekraftig arealbruk med sammenhengende økosystemer. Dette 

er særlig viktig i områdene der boligutbyggingen skal bli størst. Det betyr å ha et godt 

kunnskapsgrunnlag som sier noe om naturverdiene og bruken av området som skal fortettes, ivareta 

grønne lunger, korridorer og ferdselsårer for biologisk mangfold og befolkningen. 

Innarbeidede arealinnspill 
Etter gjennomlesing synes FNF Akershus kommunen har kommet med gode begrunnelser. Vi viser til 

innspill fra lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner, som innspillet til Naturvernforbundet datert 4. 

oktober 2018, da de lokale organisasjonene kjenner kommunens arealer best. 

Bestemmelser 
FNF Akershus er opptatt av at følgende ivaretas gjennom kommuneplanens bestemmelser: 

• Kartlegging av naturverdier i planprosesser 
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• Unngåelse av spredning av fremmede arter 

• Bevaring av kantvegetasjon rundt vassdrag 

• Størrelse på grøntareal i fortettingsområder 

• Ivaretakelse av ferdselsårer for aktiv forflytning 

FNF Akershus er fornøyd med at punktene over for det meste blir ivaretatt gjennom bestemmelsene 

lagt fram av kommunen.  

Vi vil likevel oppfordre Nannestad kommune å spisse bestemmelsespunktet angående kartlegging av 

biologisk mangfold. Vi støtter derfor Naturvernforbundet Nannestads forslag til pkt. 7.3: 

Reguleringsplaner: 

Ordene «om nødvendig» fjernes, og avsnittet bør heller lyde: «Ved utarbeidelse av reguleringsplaner 

skal det vurderes hvordan natur og biologisk mangfold berøres. Dersom det ikke nylig er gjennomført 

en registrering av naturtyper og inngående artsinventering i området, skal dette gjøres, i felt og til 

årstider da de ulike artsgruppene kan gjenkjennes. Registreringen skal suppleres med en beskrivelse 

av hvilke naturverdier som skal bevares og videreutvikles, og hvordan dette skal skje.» 

 

Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet med planen. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

 

Maria Rundhaugen Tesaker 

Fylkeskoordinator 

FNF Akershus 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus er et samarbeidsnettverk mellom 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Akershus: Den 

Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Oslo og 

Omland Friluftsråd, Skiforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Organisasjon 

for Terrengsykling – Oslo og Omegn, Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus, Nesodden Kajakklubb, Østmarkas 

Venner, Lillomarkas Venner og Bærum Natur- og Friluftsråd. 
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