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Kommunene i region Troms 

 

 

Tromsø, 17.09.2022 

 

Kjære kommuner i Troms- planavdelingen!  
 

Naturen er fantastisk, verdifull og livsviktig å ta vare på. Nå kan vi hjelpe landets 

lokalpolitikere å få oversikt over naturverdiene de råder over, og gi råd om hva 

som trengs for å få til en bærekraftig arealforvaltning. 

https://www.sabima.no/bestill-foredrag/  

 
En forsvarlig, fornuftig og langsiktig arealforvaltning har aldri vært viktigere i vår tid med natur- 
og klimakrise og kommunene har en nøkkelposisjon i dette viktige arbeidet- og til det trengs 
det naturkunnskap.  
 
Nå er det kommet et tilbud til alle landets kommuner der man kan få råd om hvordan man 
som kommune kan få enda bedre oversikt over de naturverdiene man forvalter i sin kommune 
og få råd om hvordan man kan oppnå en bærekraftig forvaltning av disse verdiene.  
 

Sabima som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene har fått 

midler fra Forskningsrådet til å besøke kommuner i landet (begrenset antall i hver 

region) for å skreddersy en konsultasjon for nettopp din kommune! 

Det er først til mølla- prinsippet som gjelder så her er det bare å melde seg på til Sabima v/ 
Fredrik Vikse på e-post fredrik.vikse@sabima.no og gi følgende data: 
 

- Kommunens navn 
- Ansvarlig bestiller 
- Ønska dato for besøk 
- En arealutfordring som kommunen ønsker spesielt fokus på.  

Invitasjon til å bestille konsultasjon om 
bærekraftig arealforvaltning fra Sabima! 
Konsultasjonen er støttet av Forskningsrådet.  

http://www.fnf-nett.no/agder
https://www.sabima.no/bestill-foredrag/
mailto:fredrik.vikse@sabima.no
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For mer informasjon se: https://www.sabima.no/bestill-foredrag/ 
 
Naturkampen 2022 viser også rangering av landets kommuner knyttet til naturforvaltning- nysgjerrig 
på din kommune? Sjekk ut her: https://www.sabima.no/om-naturkampen/ 
 

Bardu kommune er region Troms sin beste kommune i Naturkampen med en 53 plass: 
http://naturkampen.sabima.no/kommune/5416 
 
 
Med hilsen 
 
Forum for natur og friluftsliv Troms v/ 
 
 
Christine Myrseth 
 
Koordinator  
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