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Kommuneplanens samfunnsdel – Lunner kommune - offentlig høring 

 

På bakgrunn av utsendte høringsdokument ønsker overnevnte organisasjoner å 

gi følgende høringsinnspill: 

 

Aller først ønsker vi å gi ros til kommunen for gode formuleringer i 

samfunnsdelens utsendte høringsutkast om bærekraft når det gjelder hensynet til 

natur og klima. Vi stiller oss bak disse. Det er også prisverdig at kommunen har 

ønske om en egen arealstrategi om langsiktige rammer for arealbruk. 

 

Konkrete innspill: 

 

- Eksisterende områder omfattet av markagrensen har betydning for 

naturverdier og friluftslivsutøvelse. Kommunen bes vurdere en langsiktig 

marka- eller utbyggingsgrense for områder i øvrige deler av kommunen 

uten større byggtekniske inngrep. Det bør også gjennomføres utredninger 

for sikring av viktige friluftslivsområder med vurdering av behov for 

statlig sikring av disse områdene. Kartlegging av biologisk mangfold må 

være i fokus og det bør utarbeides handlingsplaner for enkeltarter og deres 

leveområder i samsvar med naturmangfoldlovens målsetninger.  
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- I arealstrategien bør arealnøytralitet vurderes. Framtidige utbygginger må 

planlegges utfra et prinsipp om fortetting av eksisterende utbygde 

områder og at nedbygging av ytterligere natur- og friluftslivsområder ikke 

vil bli foretatt. Vi viser spesielt til kommunens ønskede hytteutredning. 

Tilsvarende må framtidige utbygninger i kommunen ikke redusere viktige 

kulturlandskapsområder og sikre hensynet til behov for jordvern. I 

planarbeidet må det også tas hensyn til landskapskonsekvenser av 

utbygginger. Vi viser til at gjeldende norsk rødliste for arter med nærmere 

2355 norske truede arter. Norsk rødliste for naturtyper inneholder 80 

naturtyper, hvorav halvparten er å regne som truet. Det er derfor meget 

viktig at kommunene ikke planlegger nedbygging i områder hvor truede 

arter og naturtyper finnes. 

 

- Kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder er et viktig 

faktagrunnlag i arealplanleggingen. Allmennhetens tilgang til 

utmarksareal må også sikres. Folkehelse og arealpolitikk henger nøye 

sammen når det gjelder sikring av tilstrekkelige naturområder til å bedrive 

friluftslivsaktivitet i. De bonære og lett tilgjengelige friluftslivsområdene 

bør derfor ivaretas på en slik måte at de verken minskes, forringes eller 

fragmenteres. Disse områdene er svært viktige for daglig fysisk aktivitet 

for svært mange mennesker. Betydningsfullt er det også at disse områdene 

har tilstrekkelig tilgjengelighet, blant annet gjennom stimerking og 

kartinformasjon.  

 

- Inaktivitet er en stor trussel mot folkehelsen, og livsstilssykdommer 

medfører allerede i dag store helsekostnader for samfunnet. Friluftsliv 

viser seg i nasjonale undersøkelser å være en foretrukket form for fysisk 

aktivitet for svært mange nordmenn i alle aldersgrupper, og er i hovedsak 

lavterskelaktiviteter som kan utøves på tvers av generasjoner, med 

begrensede krav til funksjons- og prestasjonsevne, utstyr og anlegg. 

 

- Kommunen bør vurdere opprettelse av lokale aktivitetsråd etter rammen 

av idrettens idrettsråd. Vi ser et behov for en fast møteplass for natur- og 

friluftsorganisasjonene og kommunene for å styrke samarbeidet for økt 

medvirkning og aktivitet og få mer like vilkår med idrettsorganisasjonene. 

Forskning og erfaring viser at frivillige organisasjoner i for liten grad 

sitter ved bordet når saker om friluftslivet behandles i kommunene. Vi ser 

for oss at aktivitetsrådene skal være en arena hvor store og små lag og 

foreninger kan komme sammen for å utveksle kunnskap og erfaringer, 

identifisere behov for lokale tiltak og bedre samhandlingen mellom 

frivilligheten og kommunen. For å heve fokuset på hensynet til natur- og 



 

 
 

friluftslivsverdier, er deltakelse i interkommunalt friluftsrådsarbeid av 

betydning, og vi ber kommunen om å vurdere ny deltakelse i dette. 

 

- Alle vannforekomster i kommunen må ha som mål å være i minst god 

økologisk tilstand i samsvar med målsetningene i vanndirektivarbeidet og 

ikke utsettes for nye tiltak som vil redusere denne. 

 

- Målsetninger i kommunens klima- og energiplan må gjøres forpliktende 

for arealplanleggingen i kommunen. Rullering av kommuneplanen skal 

medføre reduserte klimagassutslipp, redusert energibruk og redusert 

transportbehov i kommunen. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Innlandet 

Oppland fylkeskommune 


