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Høringsuttalelse til Planprogram for

Kommuneplan for Vestby kommune 2019-2030
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er kjent med at Vestby kommune har forslag til planprogram for
kommuneplan for Vestby kommune 2019-2030 ute på høring og ønsker å komme med innspill.

Friluftsliv - kartlegging
Så vidt vi erfarer er Vestby kommune en av pilotkommunene i prosjektet kartlegging og verdisetting av
friluftsområder i Akershus, og Vestby har kommet langt i dette prosjektet. Kartleggingen, verdisettingen og
oppfølgingen av dette prosjektet er et viktig arbeid som bør fremgå i planen.
God dokumentasjon bidrar blant annet til å:
-

skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets «infrastruktur»
gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og
løypeplaner
gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

FNF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt av blant private utbyggere, med tanke å
ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid. Dette kan også bidra til
at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser
de må ta hensyn til. Dette vil være spesielt relevant ved fortetting ved jernbanen i Vestby sentrum.

Utredningsbehov - biologisk mangfold
Vestby har kvaliteter knyttet til rike løv- og barskoger, dammer med salamander og/eller
spissnutefrosk, samt gamle eiker i kulturlandskapet. FNF erfarer at flere kommuner i sin rullering av
kommuneplanen nylig har sett behov for å supplere med nye undersøkelser, noe vi antar også kan
være aktuelt for Vestby kommune og som bør belyses i planarbeidet.
E-post: akershus@fnf-nett.no Tlf: 90 65 16 61 Web: www.fnf-nett.no/akershus
Adresse: FNF-Akershus, c/o Oslo og Omland Friluftsråd, Pb. 8896, Youngstorget 0028 Oslo

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

Minst like viktig for biologisk mangfold er imidlertid bevaring av sammenhengende naturområder,
slik at ikke de spesielt verdifulle områdene blir isolerte øyer.

Marka i Follo
For å ivareta sammenhengende skog og natur og unngå fragmentering og avskjæring av vilttrekk,
stier og løyper ber FNF Akershus kommunen vurdere en utredning av markagrenser med juridisk
beskyttelse (markalov) for å ta vare på biologisk mangfold og viktige friluftsområder som en del av
Follomarka.

Samlet virkning
Det er viktig at det blir gjort gode, samlede vurderinger av virkningene ved alternative
arealbruksendringer. Disse må også omfatte de ulike fagtema som biologisk mangfold, friluftsliv,
landskap, strandsone og folkehelse.
Medvirkning
FNF Akershus håper på reell og bred medvirkning i planprosessen. Vi er fornøyde med at Vestby
kommune arrangerer flere informasjonsmøter for befolkningen og medvirkningsmøter i anledning
forslag til planprogrammet. Natur- og friluftslivsorganisasjonene ønsker å bli inkludert med videre i
planarbeidet.

Vi ønsker kommunen lykke til med det videre planarbeidet.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Akershus
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator
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