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Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, 

Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. 

 

Hvaler kommune spesiell da kommunen har et høyt biomangfold i norsk sammenheng. Kommunen 
har også et høyt arealbruk til boliger/hytter i forhold til folketallet, spesielt hytter. Det er derfor 
positivt at kommunen nå vil lage en egen kommunedelplan for biologisk mangfold, og vi vil gjerne 
komme med noen innspill til planprogrammet i første omgang.  
 
Hvaler kommune ønsker særlig tilbakemelding på følgende: 
 
Kartleggings- og utredningsbehov. 
Her bør man bruke eksisterende rapporter og Artskart for å finne hull i kunnskapen. Vi antar at 
kunnskapen er dårligst på de indre deler av de største øyene.  
 
Konkrete innspill til viktige områder for naturmangfold, særlig for fugl og insekter. 
En slik utvelgelse vil i beste fall føre til en oversikt over en liten del av biomangfoldet. Mangfoldet 
består ikke bare av sjeldne og eller trua arter, men en helhet av arter som virker og lever sammen.  
 
Konkrete tiltak til handlingsplanen. 
Det er viktig at kommunen tar med lokalkunnskap med på laget og diskuterer dette over kart under 
planprosessen. Målet for kommunen være at de skal være arealnøytrale. Det vil si at man må 
gjenvinne og restaurere areal når noe nytt tas i bruk. 
 
Ellers vil vi nevne følgende forslag til tiltak: 
-På Hvaler er det mange små områder med sørlige strandenger. Privatisering av hyttetomter med 
plener og private sandstrender er med på å øke presset på denne trua naturtypen. Hytteeierne må 
motiveres til å ta vare på den naturlige vegetasjonen og ikke erstatte den med plener og fremmede 
arter. 

Høringsuttalelse til planprogram 
Kommunedelplan for naturmangfold- Hvaler kommune 
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-Landbruket er mer eller mindre nedlagt slik at kulturlandskapet gror igjen. Landbruk med 
husdyrhold bør motiveres. Kantvegetasjon langs vassdrag må opprettholdes og videreutvikles da det 
er viktig for mangfoldet av arter i vann og på land, og også er med på å hindre erosjon og avrenning.  
-Ferdsel på sjøen og i andre sårbare områder kan være problematisk, spesielt for fugl. Dette bør 
synliggjøres i kommunedelplanen. 
-Kvaliteten på områder med høyt biomangfold må ikke svekkes. Hindre gjengroing av viktige 
kulturlanskapsområder, ikke gjødsle, ikke kalke og ikke gjøre fysiske inngrep. Kommunen må sørge 
for rett skjøtsel gjennom passe beitetrykk og annen forvaltning. 
-Skog av typene kalkskog og lågurtskog må ikke plantes til med gran. Hvis slike avvirkes (aller helst 
ikke) så bør de heller få en naturlig suksesjon med løvtrær (lågurtedelløvskog er trua naturtype). 
Når det er sagt så vil en forflating av "hverdagslandskapet" også være et tap for biomangfoldet. 
-Alle planer om inngrep skal gjøres med forutgående naturregistreringer. De beste funn av arter må 
registreres slik at funn blir synlig i Artskart for å synliggjøre eventuelt fremtidige tap. 
 
Til slutt vil vi minne om kunnskapen som besittes i frivillige organisasjoner lokalt og regionalt, og 

viktigheten av å involvere disse i videre planprosess.  
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