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Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet Troms, Nordnorsk Botanisk Forening og Midt-Troms 

Naturlag. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i gamle Troms 

fylke ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena 

for kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen.  

Innspill til planprogrammet 

Forum for natur og friluftsliv Troms vil i det følgende gi innspill til innholdet i planprogrammet for 

kommunedelplan for klima, miljø og energi i Senja kommune.  

Medvirkning og innovasjonsmuligheter 

Forum for natur og friluftsliv Troms stiller seg positiv til at ungdom får en naturlig plass i 

planprosessen1, Drivkraftprosjektet som involverer ungdom og vi ser med glede at mange 

ungdomsorganisasjoner har vært viktige pådrivere for nødvendige kutt i klimagasser. Vi trenger også 

perspektiver fra mange ulike kilder når vi skal finne nye veier i en grønnere verden og dette inkluderer 

uten tvil også ungdommer.  

  Forum for natur og friluftsliv Troms mener imidlertid at planen i for stor grad legger vekt på 

alder i både hvem som kan ha gode ideer og i arbeidet med å invitere inn og legge til rette for aktiv 

medvirkning. Vår erfaring med mange ulike organisasjoner, med stor spredning i alder og roller for 

øvrig i samfunnet tilsier at de gode ideene, perspektivene, kunnskap og refleksjoner finnes hos alle 

aldersgrupper og at både utålmodighet og ønske om forandring i stor grad finnes hos ulike 

befolkningsgrupper. Vi ber derfor om at man i planen legger til rette for og synliggjør ønsket om at 

 

1 Også i tråd med plan- og bygningsloven § 5-1 om særlig tilrettelegging for medvirkning. 
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flere aktører kan melde seg på og bli med i planprosessen. Uavhengig av alder. At innovasjon blomstrer 

i mangfoldige grupper er også dokumentert, blant annet hos Innovasjon Norge;  

Det er godt dokumentert at bedrifter som har et mangfold når det gjelder kjønn, 

alder, kompetanse og kulturell bakgrunn har et annet tilfang av ideer og 

perspektiver enn bedrifter som er mer homogene. Mangfoldige virksomheter har 

også bedre forutsetninger for å utvikle løsninger som treffer kundenes behov.2 

VI HÅPER AT OGSÅ NATUR- OG FRILUFTSLIVSORGANISASJONER OG ANDRE RELEVANTE GRUPPER KAN BLI INVITERT 

PÅ VERKSTED I MEDVIRKNINGSFASEN.  

 

Energibehov og klimatilpasning 

FNF Troms håper Senja kommune også kan se på mulighetene for å oppfordre til at energitilførsel også 

kan skje «på stedet» for eksempel ved at bedrifter med et økt strømbehov ser på muligheter for å selv 

produsere strøm ved hjelp av overskuddsmateriale fra produksjon, solenergi eller lignende. Det er 

ønskelig i lys av naturkrise å minimere behovet for ny kraftproduksjon ved hjelp av arealkrevende 

kraftverk. 

Vi ser også store muligheter hvis kommunen legger en plan for hvordan folk flest kan ta klimavennlige 

valg i for eksempel innen transport. Vi håper også at kommunen vil se på muligheter for energisparing 

i bygg, ved å kutte ned på innkjøp materiell som det ikke er behov for og en rekke andre tiltak som i 

dag er kjent. Det kan også være tiltak for å kaste mindre mat som også er en klimaversting. Vi tolker 

planens henvisning til holdningsendring som et uttrykk for at man ønsker å satse på denne type tiltak 

også.  

Det er også viktig at kommunen får en oversikt over sitt klimaavtrykk som vist til i planens side 15.  

Klima- og naturkrise3 

FNF Troms mener det er positivt at planen beskriver forholdet mellom klima og naturkrisen og at disse 

må løses i sammenheng. Fokuset på naturlige karbonlagre og at naturen har en rolle å spille i 

klimatilpasning med mer er også viktig. Vi oppfordrer også Senja kommune til å vurdere hvilken rolle 

uberørt natur og natur med få inngrep betyr i lys av den kommende naturavtalen – da det er ønskelig 

at eventuell ny fornybar energiproduksjon ikke går på bekostning av naturverdier.  

 

 

 

 

 

 

2 https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/verktoy-for-
oppstart-av-bedrift/hvordan-bygge-gode-team/in-grunder-skjerm-enkeltsider.pdf/ 
 
3 https://www.nationen.no/motkultur/faglig-snakka/visst-hastar-det-med-det-grone-skiftet-men-unnga-
storstilt-tap-av-natur/  

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-bygge-gode-team/in-grunder-skjerm-enkeltsider.pdf/
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-bygge-gode-team/in-grunder-skjerm-enkeltsider.pdf/
https://www.nationen.no/motkultur/faglig-snakka/visst-hastar-det-med-det-grone-skiftet-men-unnga-storstilt-tap-av-natur/
https://www.nationen.no/motkultur/faglig-snakka/visst-hastar-det-med-det-grone-skiftet-men-unnga-storstilt-tap-av-natur/


  

Side 3 av 3 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

_____________________________  

Christine Myrseth 

Koordinator 

FNF Troms 

 

 

 

 

 


