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

Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. 

 

Forum for natur og friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 

friluftsorganisasjoner i Østfold, og vi takker for muligheten til å uttale oss når Moss kommune skal 

utarbeide kommunedelplan for naturmangfold.  

Vi er veldig glade for at kommunen starter dette arbeidet, det viser at dere tar natur- og klimakrisen 

på alvor. Moss kommune har mye verdifull natur, men næringsutvikling og befolkningsvekst gjør at 

det stadig er press på naturområder. Å ha kunnskap om hva man har er essensielt for å kunne 

forvalte naturen best mulig.  

Vi synes planprogrammet er oversiktlig, men ønsker å tilføre noen punkter som vi mener bør 

vurderes med i planen.  

Den største årsaken til tap av biomangfold er ifølge FNs Naturpanel arealendringer. 

Planprogrammet bør derfor si noe om 

• Arealnøytralitet som mål? Dette bør også løftes som mål når kommuneplanens arealdel skal 

rulleres.  

• Ikke bare ha fokus på naturtyper og arter som er sjeldne nasjonalt (regionalt), men også 

naturtyper og arter som er sjeldne lokalt og som kan gå tapt. 

• Vi mener at planen også bør si noe om hvordan man kan unngå konflikter mellom bruk og 

vern av natur. Med økende friluftslivsaktivitet i bynære områder kan det bli konflikt mellom 

tilgjengelighet for variert friluftsliv og bevaring av sårbar natur/naturmangfold. Hvilke 

kriterier skal benyttes i slike avveininger? 
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• Store samferdselsprosjekter og boligbygging kan være med å fragmentere naturområder. 

Derfor er det viktig å kartlegge og kartfeste hvilke vilttrekk som er viktige slik at leveområder 

for vilt beholdes mest mulig intakt. Aktiv bruk av PBL for å verne arealer som er særlig 

verdifulle lokalt, ikke bare bruke PBL til utbyggingsformål.  

• I følge forskning.no er slitasje på bildekk en av de største kildene til mikroplastforurensning 

til hav og vassdrag. Dette er viktig å ha i bakhodet når man planlegger samferdselsprosjekter 

og renseløsninger.  

• Mudring av småbåthavner er svært vanlige inngrep, og mange steder er sjøbunnen 

forurenset. Det er Statsforvalteren som er myndighet her når tillatelse skal gis, men 

kommunen må også ta sitt ansvar og sørge for at disse tiltakene blir sett på i lys av helhetlig 

tiltaksplan for Oslofjorden. Det gjelder også ved etablering av eventuelt nye anlegg.  

 

Opparbeidet kunnskap må bli lett tilgjengelig, også for gjenbruk i fremtiden. Dette gjøres best ved å 

sørge for at naturinformasjon inngår i nasjonale/globale databaser eller nasjonale nettsteder. 

Artsfunn bør inn i Artskart (f.eks. via tjenesten Artsobservasjoner) slik at informasjon lett kan 

gjenbrukes. Det er bare her at arters forvaltningsstatus automatisk blir oppdatert som rødliste- og 

fremmedartsstatus. 

For at planen skal ha verdi for allmenheten også, så bør den være så lett som mulig å bruke. Vi legger 

ved lenke til en plan som er i et digitalt format, som gjør den enkel og tilgjengelig. Dette bare til 

inspirasjon: 

Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun 2019 (arcgis.com) 

 

Vi ønsker Moss kommune lykke til med planarbeidet og bidrar gjerne ved senere anledning.  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 

 

Nina Frydenlund 

Koordinator 

FNF Østfold 

 

https://jonkoping.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=68113d62e40f4533aadd5bc9a021c440

