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Forum for Natur og Friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for sju frivillige 
organisasjoner innen natur og friluftsliv. Organisasjonene er Norges Jeger- og 
Fiskerforbund – Oppland, Oppland Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i 
Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og 
Norsk Ornitologisk Forening – Oppland.  
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Regional planstrategi for Oppland - høringsuttalelse. 

 

 

Forum for Natur og Friluftsliv(FNF) Oppland har gjort seg kjent med utsendt 

forslag til Regional planstrategi for Oppland og har følgende kommentarer: 

 

Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Oppland arbeider for et allsidig, enkelt og 

naturvennlig friluftsliv og har som mål å fremme økt forståelse for hensynet til 

naturmangfoldet. Naturområder har i tillegg verdi både til bruk for 

naturopplevelse og til bedret folkehelse. Det er vår oppgave å fremme dette 

budskapet ovenfor befolkning og beslutningstakere. FNF-nettverket i hvert fylke 

er natur- og friluftslivsorganisasjonenes samlede kontaktpunkt mot offentlige 

myndigheter, ikke ulikt rollen idrettsrådene har. 

Natur- og friluftslivsorganisasjoner med FNF som kontaktpunkt har lang 

erfaring i utvikling og tilrettelegging av aktivitet, og ønsker å være en større 

aktør i folkehelsearbeidet gjennom å styrke det vi allerede er gode på; 

planlegging og gjennomføring av aktiviteter i natur som gir livsglede og 

fremmer fysisk og psykisk helse.  
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Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Oppland trenger også styrkede midler og 

må prioriteres høyere av fylkeskommunen og likestilles med idretten. 

Fylkeskommunen har også en viktig styringsrolle som en aktør etter plan- og 

bygningsloven og må sette tydelige rammer for forutsigbar arealbruk i fylket – 

vi ber om at lovens kapittel 8 tas i bruk til å lage en fjell-, marka og 

strandsonegrense som kommunene må innarbeide i sine arealplaner - konkrete 

innspill: 

• Framtidige utbygginger i kommunene må planlegges utfra et prinsipp om 

fortetting av eksisterende utbygde områder og at nedbygging av ytterligere 

natur- og friluftslivsområder ikke vil bli foretatt. Tilsvarende skal framtidige 

utbygninger i kommunen ikke redusere viktige kulturlandskapsområder og sikre 

hensynet til behov for jordvern. 

 

• Transport står for halvparten av de totale klimagassutslippene i Oppland. 

Det er derfor svært viktig at fylkeskommunen og kommunene legger mer vekt 

på samordna areal‐ og transportplanlegging. Nye utbygginger som har et 

fortettingsbasert utbyggingsmønster som støtter opp om knutepunkt og 

kollektivakser, er en viktig strategi for å redusere transportbehovet og stimulere 

til mer miljøvennlige transportformer.  

 

• Planarbeidet må gjennom arealplanleggingen legge til rette for gode 

muligheter for å bedrive friluftsliv i nærhet til bosted. 

• Målsetninger i fylkets- og kommunenes klima- og energiplaner gjøres 

forpliktende for arealplanleggingen i kommunen. Rullering av arealplaner 

kommunene må medføre reduserte klimagassutslipp og redusert energibruk i 

kommunene. 

• Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene må styrkes og det må 

utarbeides handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar med 

naturmangfoldlovens målsetninger. 
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 • Vern etter plan- og bygningsloven av særlig verdifulle 

områder for biologisk mangfold i kommunene utredes. Tilsvarende må det 

gjøres utredninger for sikring av viktige friluftslivsområder med vurdering av 

behov for statlig sikring av disse områdene. 

 

Kommunene forvalter nærmere 90 prosent av arealet i Norge. I 2007 

konkluderte Riksrevisjonen med at store deler av norsk natur blir ødelagt som 

følge av dårlig arealforvaltning. I fjellheimen bygges det hytter som aldri før, 

planer for nye vindmølleparker er aktuelle og vassdrag som den unike 

Gudbrandsdalslågen med sidelver er trua av utbygging. 

Samtidig viser gjeldende Norsk Rødliste for arter at nærmere 2400 norske arter 

er truet. Dette forhindrer ikke kommunene fra å planlegge nedbygging av 

områder hvor truede arter holder til. 

Norsk rødliste for naturtyper inneholder 80 naturtyper, hvorav halvparten er å 

regne som truet. Flest truede naturtyper finner vi i våtmark og i skog og 

planarbeidet må ha fokus på ivaretagelse av disse områdene. 

Å inneha en god miljøfaglig kompetanse i den lokale forvaltningen er særdeles 

viktig. Men svarene fra Fylkesmannens kommunebilde på kommunal 

miljøforvaltning er dessverre nedslående; Konklusjonen fra bla. undersøkelsen i 

2008 er at «kommunene ikke ivaretar sitt ansvar som miljømyndighet på en 

tilfredsstillende måte. Selv om det til dels er store variasjoner mellom de ulike 

kommunene, er nivået generelt for dårlig og må heves. 

Hovedansvaret for å sette av tilstrekkelige ressurser til å utføre arbeidet ligger 

hos kommunene. Mye tyder på at løftet kommunene fikk gjennom MIK-

reformen ikke er holdt ved like. Det er store variasjoner med hensyn til ressurser 

og hvor i organisasjonen miljøoppgaver er plassert. Hovedinntrykket er at 

miljøområdet blir lavt prioritert i konkurranse med andre oppgaver i 

kommunene». 
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Svaret på utfordringene etter vårt syn er en planlegging og 

prioritering som ivaretar friluftslivets og naturmiljøets behov 

bedre enn i dag både i fylket og hos kommunene. 

 

Vi ønsker også å ta opp disse momentene i forbindelse med planstrategien: 

 

•  FNF Oppland sitt syn er at energisparing på alle samfunnssektorer for 

frigjøring av energi og effektivisering av eksisterende vannkraftverk for økt 

energiproduksjon er viktigere tiltak enn ny produksjon med negative 

konsekvenser for friluftsliv og natur. I denne sammenhengen er informasjonen 

om økende norsk kraftoverskudd på grunn av økende nedbørsmengde viktig. 

 

• Ved eventuell planlegging av vindkraftproduksjon i Oppland er det 

avgjørende at dette utelukkende legges til områder allerede påvirket av tekniske 

inngrep og ikke bidrar til ytterligere reduksjon av viktige natur- og 

friluftsområder. 

  

• Vi mener det også et er naivt å tro at Oppland og Norge kan være Europas 

grønne batteri – norsk kraftproduksjon har mulighet til å bidra langt mindre enn 

det kraftbransjen og myndighetene skaper inntrykk av. Relevant dokumentasjon 

viser at selv om vi eksporterte hele vår produksjon av elektrisk kraft vil dette 

bare dekke rundt en halv prosent av Europas behov for energi. 

 

 

Avslutningsvis mener vi det forøvrig også er av stor betydning med fokus på 

hvordan frivillige organisasjoner på både regionalt og lokalt nivå kan involveres 

bedre i planarbeid i fylket og i kommunene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli – Koordinator 


