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Dette brevet sendes på vegne av:
Naturvernforbundet i Nordland
Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland
Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland
Polarsirkelen Friluftsråd

Kommunedelplan for naturmangfold 2020-2030 – innspill fra
Forum for natur og natur og friluftsliv i Nordland
Forum for natur og friluftsliv i Nordland (heretter FNF Nordland) viser til høring av kommunedelplan
for naturmangfold 2020-2030. Saken har vært på offentlig ettersyn og frist for innspill var 18.5.2020.
Selv om fristen er gått ut håper vi vår uttalelse også blir tatt med i videre saksbehandling. Denne
uttalelsen er utarbeidet i samarbeid med NJFF-Nordland, NOF Nordland, Polarsirkelen Friluftsråd og
Naturvernforbundet i Nordland.
FNF Nordland er kjent med den grundige uttalelsen fra Naturvernforbundet i Rana og omegn og
slutter oss til denne.

Våre innspill
FNF Nordland er positive til at Rana kommune har deltatt i pilotprosjektet og jobbet frem dette
planforslaget. Vi mener det er veldig viktig med en kommunedelplan som kan fremheve
naturverdiene i kommunen og legge strategier for hva og hvilke områder som må kartlegges. Et
kunnskapsløft og en handling må til for å stanse tapet av naturmangfold. Det er et stort behov for en
oppdatering av arter og naturtypers utbredelse i kommunene og vi har forventninger om at
kommunedelplanen bidrar til et bedre vern av naturverdiene og landskapsøkologiske
funksjonsområder i kommunen.
Kommunedelplanen for naturmangfold vil kunne være en god investering for fremtidig planarbeid og
for prioriteringer i kommuneplanens arealdel. Vi håper planen vil føre til gode og kunnskapsbaserte
beslutninger, samt å være et bidrag til å stanse tap av naturmangfold. Tap av naturmangfold er
sammen med klimaendringene de to store miljøutfordringene i verden, og det skjer raskt.
Kommunene som planmyndighet har et betydelig ansvar for å stanse nedbygging av viktige
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naturområder og fragmentering av viktige leveområder for dyr og planter. Dette bør derfor være
førende for arealforvaltningen.
Vi mener planforslaget har gode målsettinger og strategier og handlingsplanen tar for seg flere
nødvendige tiltak i det videre planarbeidet. Et av de viktigste tiltakene i handlingsplanen er å
utarbeide et temakart som skal synligjøre hvilke arealer som er viktige for naturmangfoldet og der
det er behov for ny kunnskap. Men vi kan ikke se at handlingsplanen viser ansvarsfordeling, frister for
gjennomføring og de punkter som vanligvis kjennetegner en handlingsplan.
Våre erfaringer med reguleringsplaner og andre tiltak som krever konsekvensutredninger etter KUforskriften, er at utredningene om naturmangfoldet og vurderinger av virkningene og samla
belastning er for dårlige. I tillegg gjennomføres det undersøkelser i en tid på året som ikke er optimal,
som for eksempel langt ute på høsten og utenfor vekstsesong for planter. Selv om
kunnskapsgrunnlaget ikke oppfyller kravene i naturmangfoldloven, fattes det skjønnsbaserte
beslutninger om å tillate inngrep. Dette fører til tap av naturmangfold, innsigelser og
klagesaksbehandling, krav om tilleggsutredninger og ekstra ressursbruk. I forlengelsen av dette kan
det oppstå det en svekket tillit til forvaltningen, noe vi ikke kan tillate oss at skjer.
Vi mener kommunedelplan for naturmangfold må få betydning for arealdisponeringen og i
interesseavveiningen i fremtidig prosess med kommuneplanens arealdel. Vedtatt kommunedelplan
for naturmangfold skal likevel benyttes (fortløpende) for å vise hvordan kommunen ivaretar
naturmangfoldet. Temaplanen bør også gi en pekepinn på hvor det kan/ikke kan tillates tiltak, så
langt det lar seg gjøre. Rana kommune må bruke planen, temakartet og lovverket til å se nærmere på
områder som er aktuelle for å vernes mot inngrep. Alle verneverdige områder må ommfattes av et
vern eller en streng form for beskyttelse, eksempelvis gjennom bestemmelser og hensynssoner.
Det må forventes at tiltakshavere/forslagstillere allerede i oppstarten av en planprosess er kjent med
temakartet og hvilken kunnskapsstatus det aktuelle området har. Og kommunen bør gi råd og
anbefalinger med utgangspunkt i temakartet. På den måten vil tiltakshaver/forslagsstiller få et noe
bedre grunnlag for vurderingen av hvor omfattende utredningene må være. Vi foreslår at dette
formuleres som et tiltakspunkt i handlingsdelen. Dette vil også gi kommune, sektormyndigheter og
berørte interesser, tydeligere forventninger til hva utredningene bør inneholde og hvilke avbøtende
tiltak og hensyn som må tas. På den måten kan naturverdiene gis ekstra beskyttelse og det fører til
en bedre demokratisk prosess.
Det vil være områder som har behov for ekstra grundige kartlegginger. Derfor er det positivt at
kommune vil se etter finansieringsmuligheter for å gjennomføre ytterligere kartlegginger. Dette vil gi
et bedre oppdatert temakart. Temakartet skal være dynamisk og bør derfor også vise
inngrepsstatusen. Inngrepsstatusen har kommunen oversikt over gjennom kommuneplanens
arealdel. Dersom kommunen skal nå målsettingen med planen så må temakartet også kunne vise
naturverdier som er gått tapt eller berørt av arealinngrep.
Vi mener også planen må finne egnede områder for gjenbruk av arealer eller samlokalisering av tiltak
for å stanse utbygginger i de gjenværende, inngrepsfrie naturområdene. Det er helt sentralt at
hensynet til naturmangfoldet ses i sammenheng med arealinngrep. I den forbindelse ber vi Rana
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kommune se på kravet fra Naturvernforbundet i Rana og omegn om at det utarbeides et
arealregnskap.
Avslutningsvis vil vi oppfordre Rana kommune til å kontakte lag og foreninger i kommunen for
kunnskapsinnhenting og for en bred medvirkning videre.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Nordland
Ylva Edvardsen
Styreleder

Gisle Sæterhaug
Koordinator

Forum for Natur og Friluftsliv Nordland er et samarbeidsnettverk mellom 14 natur- og friluftsorganisasjoner i Nordland. Les
mer på våre nettsider www.fnf-nett.no/nordland
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