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Dette brevet sendes på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, DNT Oslo og Omegn, Follo 

sopp- og nyttevekstforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, 

avd. Oslo og Akershus og Skogselskapet Oslo og Akershus. 

 

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

friluftslivsorganisasjoner i Akershus og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og 

friluftslivet i området. FNF Akershus synes planprogrammet inneholder mye bra. Vi savner 

imidlertid en temastrategi for friluftsliv, og etterlyser hvordan kommunen vil sikre en bærekraftig 

næringsutvikling samtidig som den kan gjennomføres på en økonomisk og praktisk forsvarlig måte. 

Vi støtter det arbeidet som gjøres for å kartlegge biologisk mangfold og mener det må intensiveres. 

Vi kommer også med forslag til hvordan god og kontinuerlig organisasjonsdrift og medvirkning skal 

sikres. For at kommunens gjenværende naturverdier skal bevares, må det etableres definerte 

kartfestede grenser for bygge- og utviklingsområdene. 

FNF Akershus synes planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel er oversiktlig og tydelig med 

veldig mange gode momenter. Vi er helt enige i at FNs bærekraftsmål må ligge til grunn for at vi skal 

kunne nå de andre målene for samfunn og økonomi, slik det godt illustreres i figuren «Bryllupskaka» 

fra Stockholm Resilience Centre i planprogrammet. Vi synes også de fem satsingsområdene 

kommunen foreslår er gode. 

FNF Akershus er veldig fornøyd med kommunens vedtatte prinsipp om at arealnøytralitet med 

medfølgende gode tiltak skal ligge til grunn for kommuneplanarbeidet. Vi er også veldig fornøyd med 

kommunens planer om å satse på ivaretakelse av naturmangfold, kartlegging av naturverdier, styrke 

frivilligheten, satsing på aktiv forflytning/gang og sykkel og få til en bedre kommunikasjon og bedre 

digitale flater gjennom strategier og temaplaner.  

Se også FNF Nesoddens uttalelse til planprogrammene for arealdelen og samfunnsdelen. 

Uttalelse til 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, 
Nesodden kommune 
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Natur og friluftsliv 

FNF Akershus mener at Nesodden kommune må sette av nok ressurser i form av økonomi, kunnskap 

og arbeidskraft til å bli bedre på ivaretakelse av naturverdier og friluftslivsinteresser. Det må settes 

av en brukbar andel av driftsutgiftene i kommunen til naturmangfold og friluftsliv.  

Vi mener kommunen må etterstrebe å: 

• Ha kjennskap til hele lovverket som knytter seg til naturforvaltning, ikke bare plan- og 

bygningsloven. 

• Ha midler og kapasitet til å kartlegge naturen i kommunen og ha rutiner for å holde 

kunnskapsgrunnlaget oppdatert og mest mulig komplett. Statusoppdatering for kartlegging 

av viktige naturtyper i Akershus 20201 anbefaler en videre kartlegging av store gamle trær 

samt en revidering av damkartleggingen. En ytterligere kartlegging i prioriterte skogområder 

vil derfor være nødvendig, spesielt i sentrale deler av Nesoddmarka. 

• Ha kapasitet til helhetlig forvaltning helt ned til den minste reguleringsplan, dvs. god 

kommunikasjon mellom ulike avdelinger i kommunen, og oppfølging av praktisk 

gjennomføring av planer. 

• For å sikre gjenværende naturområder i kommunen må det etableres endelige og definerte 

kartfestede grenser for bygge- og utviklingsområdene og grenser for vedlikeholdsvekst.  

Temastrategi for friluftsliv 

Opphold og fysisk aktivitet i naturen gir bedre folkehelse, både fysisk og mentalt2. Friluftsliv er 

integrering og sosial utjevning i praksis3 4. Det er gratis, har ingen alderskrav og kan gjennomføres 

uten mye utstyr. Friluftsliv gjennom turgåing, fiske, jakt og annen høsting er lavterskeltiltak som det 

er enkelt å tilrettelegge for.   

Nesodden kommune bør derfor inkludere en temastrategi for friluftsliv da økt satsing på friluftsliv 

kan bidra inn i alle de fem satsingsområdene skissert i kommuneplanens samfunnsdel. 

Hvordan få til bærekraftig utvikling? 

Hele 60 prosent av Norges 44 000 arter lever i skog (https://www.sabima.no/trua-natur/skog/), og 

over 650 av Norges arter trues når kulturlandskapet gror igjen eller dyrkes for intensivt5. Samtidig 

skal skogbruk og landbruk drives på en økonomisk og praktisk forsvarlig måte. Kommunen skal drive 

bærekraftig arealforvaltning, sørge for god natur- og ressursforvaltning og samtidig fremme et aktivt, 

konkurransedyktig næringsliv.  

Nesodden kommune bør derfor inkludere hvordan kommunen planlegger å sikre en bærekraftig 

næringsutvikling samtidig som den kan gjennomføres på en økonomisk og praktisk forsvarlig måte.  

 

1 Statusoppdatering for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus-delen av Viken, 2021 
2 Friluftsliv og psykisk helse, Norsk Friluftsliv 
3 Helsedirektoratet rapport nr. 3/2017, Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet, Gunnar Brei og Kolbjørn Rafoss. 
4 NRK Ytring, «I skogen sier de hei», juni 2020 
5 Levende landskap med et rikt biomangfold – et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter---miljo-og-klima/2021/02/statusoppdatering-for-kartlegging-av-viktige-naturtyper-i-akershus-delen-av-viken/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-og-psykisk-helse/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/fysisk-aktivitet-kartleggingsrapporter/Fysisk%20aktivitet;%20omfang,%20tilrettelegging%20og%20sosial%20ulikhet%202017.pdf/_/attachment/inline/c7162fa8-17e7-408c-b1d9-508e975f248f:9cb71e58cbfafc8cf1deecf47a14a7ca7a6f053d/Fysisk%20aktivitet;%20omfang,%20tilrettelegging%20og%20sosial%20ulikhet%202017.pdf
https://www.nrk.no/ytring/i-skogen-sier-de-hei-1.14166843
http://www.sabima.no/wp-content/uploads/2016/10/Skjotselshefte_Sabima.pdf
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Sikre god organisasjonsdrift og medvirkning 

Frivillige natur- og friluftsorganisasjoners kunnskap og engasjement gir forvaltningen og politikerne 

viktige innspill, opplyser og øker engasjementet i befolkningen og får folk ut i aktivitet. De er derfor 

en viktig del i et fungerende demokrati. Faste driftsmidler gir trygge rammer for frivillige 

organisasjoner og kan slik sikre kontinuitet på tjenestene organisasjonene leverer. Regjeringen 

oppfordrer kommuner til å samarbeide med frivillige organisasjoner som jobber med natur og 

friluftsliv, for eksempel ved å inngå partnerskapsavtaler6.  

Nesodden kommune bør: 

• Videreføre og utvikle driftstilskudd/samarbeidsavtaler med frivilligheten. Mest mulig av 

frivillig tid må brukes til kjerneaktiviteter. Derfor bør økonomisk støtte vurderes ikke bare til 

prosjekter, men også til løpende drift og aktiviteter. 

• Tilrettelegge alle planprosesser for deltagelse av frivillige for å sikre involvering av 

frivilligheten, og relevante og oppdaterte høringssvar. Eksempler på dette kan være tydelig 

informasjon og god tid, møter på kveldstid, og lett tilgjengelig digitale tjenester. 

• Tilrettelegge for at organisasjoner lett kan bli kjent med tilskuddsordninger for natur og 

friluftsliv for å sikre effektiv finansiering av gode prosjekter og aktiviteter. Dette kan gjerne 

gjøres i samarbeid med Forum for natur og friluftsliv. 

• Legge til rette for jevnlige innspillsmøter for natur- og friluftsorganisasjoner for å få 

synliggjort naturverdier i pågående arealendringssaker. 

Informasjon 

Nesodden kommune bør oppdatere sine nettsider. De bør bli mye mer brukervennlige og inneholder 

informasjon om hva kommunen gjør for å ivareta natur- og friluftslivsinteressene, hvilke typer natur- 

og friluftsaktivitet som finnes i kommunen slik at kommunens befolkning kan benytte seg av dette og 

hvordan delta i medvirkningsprosesser. 

• E-post liste. FNF Akershus ønsker å stå på kommunens e-post lister og få tilsendt alle saker, 

små og store, relatert til natur- og friluftslivinteressene. E-posten til FNF Akershus er 

akershus@fnf-nett.no. 

• Oppdaterte høringssider. FNF Akershus ønsker at kommunen har oppdaterte nettsider over 

hvilke saker som er på høring i kommunen til enhver tid. Dagens høringsside kan med fordel 

pusses opp. Det bør komme tydelig fram for hver sak hva som er hensikten med 

høringen/planen, sakspapirene til høringen må være enkle å finne, det bør være 

publiseringsdato, tydelig frist på høringen og kontaktinfo til kontaktperson. 

• Kontaktinfo til ansatte som jobber med natur og friluftsliv. FNF Akershus skulle også gjerne 

fått oppdatering om hvem som jobber med natur og friluftsliv i kommunen, f.eks. 

miljørådgivere og friluftslivskonsulenter. Det aller beste hadde vært å bli oppdatert hver gang 

disse eventuelt byttes ut også. 

 

6 Meld. St. 18 (2015–2016), Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet  

mailto:akershus@fnf-nett.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/sec8
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Kommentarer til selve prosessen 

Lange nok høringsfrister på kommuneplanen 

FNF Akershus leser ut fra prosesskartet at det planlegges en høringsfrist på 6 uker. Vi mener man må 

legge til rette for en høringsfrist på mer enn 6 uker. Kommuneplaner er ofte store og viktige. 

Uttalelser skal i mange organisasjoner behandles som styrevedtak. Man må gi nok tid lokalt for 

engasjerte til å sette seg inn i planen, skrive et forslag til uttalelse og sende til styrer. Vi mener derfor 

man må ha en frist på minimum to måneder. 

Medvirkningsmøter 

Det er bra at det legges opp til folkemøter og fokusgrupper.  

FNF Akershus er et samarbeidsnettverk på regionalt nivå, og sitter derfor ikke på like god 

lokalkunnskap som de lokale organisasjonene med virke på Nesodden. Vi oppfordrer kommunen til å 

videreutvikle det gode samarbeidet med disse som en del av arbeidet med kommuneplanen. FNF 

Akershus bidrar gjerne med mer detaljerte innspill til rullering av andre mer dyptgående planer som 

påvirker våre interesser (f.eks. Klima- og miljøplan (KOM), Frivillighetsstrategi, Plan for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv) fra et regionalt ståsted.  

 

FNF Akershus ber om å bli orientert ved fremgang i kommuneplanprosessen. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

 

Maria Rundhaugen Tesaker 

Koordinator 

FNF Akershus 

 


