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Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, FNF Telemark, er et nettverk for 10 av de 

største natur- og friluftsorganisasjoner i fylket. FNF Telemark arbeider for å sette 

friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og 

livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF 

Telemark arbeider også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. Forum for Natur 

og Friluftsliv (FNF) i Telemark er kjent med at Nome kommune har 

kommuneplanens arealdel til offentlig høring og ønsker å komme med innspill. 

Strategiene i samfunnsplanen. 

I plandokumentet uttrykkes det klart gjennom strategiene i samfunnsplanen at 

nærhet og tilgjengelighet av arealer for økt livskvalitet er prioritert. Dette ønsker 

FNF Telemark å rose som gode strategier med tanke på prioritering av nær 

brukervennlig natur, rekreasjonsområder samt naturvennlige ferdselsårer. Samtidig 

mener FNF Telemark at strategiene forplikter når det gjelder helhetlig planlegging 

for ivaretaking av natur, friluftsområder og tilrettelegging av ferdselsårer mellom 

friluftsområdene.  

 

Høringsuttalelse Nome kommune arealplan 
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Kunnskapsgrunnlaget for arealdisponering til natur og friluftsområder. 

FNF Telemark bemerker at kunnskapsgrunnlaget og verdigrunnlaget til natur og 

friluftsområder i kommunen virker mangelfullt.  

FN har fastslått at tap av naturmangfold er en like stor trussel mot kloden som det 

klimaendringene er. På den bakgrunnen er det viktig at før enhver endring av 

kommuneplaner og andre lokale eller nasjonale planer må det tas hensyn til 

naturmangfoldet. Vi er derfor bekymret for at den eksisterende dokumentasjonen 

av naturmangfold i Nome kommune er så mangelfull som den er i kommuneplanen. 

Utredning av naturmangfold for nye utbyggingsområder skal gjennomføres basert 

på feltarbeid av kvalifiserte fagpersoner.  

Det bør utarbeides en bestemmelse til kommuneplanen om at dokumentasjon av 

naturmangfold må gjøres på reguleringsplan dersom det ikke gjøres på 

kommunenivå. Manglende utredning på kommunenivå kan medføre en 

utbyggingsrett som ikke ivaretar naturmangfold i stor nok grad, dersom det ikke er 

utredet godt nok. FNF Telemark etterlyser gjennomgående klima- og 

naturmangfoldsperspektiv i arealplanen til Nome kommune, der disse tema ikke 

blir nedvurdert til bare å være et av mange ulike hensyn.  

Nome kommune har ikke gjennomført kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder etter veileder M-98 initiert og utarbeidet av Miljødirektoratet. 

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en metode som er løftet fram i 

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig 

sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder. Begge ble framlagt av regjeringen i 

2013. Her er det et mål at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og 

verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018.  

FNF Telemark mener kartleggingen ville vært et godt og viktig redskap for 

kommunen i arbeidet med å identifisere, utvikle og ivareta arealer til friluftslivet. 

Kartleggingen ville og vært et godt redskap for å sikre befolkningen i Nome 

kommune tilgang til friluftslivsareal i nærmiljøet og naturen ellers. FNF Telemark 

oppfordrer Nome kommune til å gjennomføre kartleggingen i nær fremtid.  

Friluftslivets ferdselsårer er en kommende nasjonal satsning fra Miljødirektoratet 

hvor kommunen skal lage temaplan som gir en oversikt over viktige og relevante 

ferdselsårer for friluftslivet i en kommune eller et nærmere geografisk område. 

Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og 

utvikle ferdselsårene i tråd med mål som er satt for planarbeidet. FNF Telemark 

oppfordrer Nome kommune til å vise interesse overfor fylkeskommunen for å starte 

opp arbeidet med temaplan for friluftslivets ferdselsårer.  

 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1292/m1292.pdf
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Nærmiljøsatsning og tilgang til grønnstruktur. 

Forum for natur og friluftsliv Telemark syntes bruk av barnetråkk er veldig positivt. 

Dette vil ha en innvirkning på kunnskapsgrunnlaget for å ivareta og videreutvikle 

bruken av arealer for barn i lokalmiljøet. Samtidig ønsker vi å fremheve hvor 

positivt det er at planen prioriterer som særlig viktig fokus på velfungerende og 

sammenhengende turveisystem som binder sammen boligområder, skoler, 

barnehager og de større skogs/ friluftsområdene. FNF Telemark foreslår 

omformulering ved at i istedenfor de større skogs/ friluftsområdene skrives det 

grønnstrukturer og de større skogs/ friluftsområder.  

Nome vil som andre kommuner i vekst satse på fortetting, og dette ser vi som en 

positiv trend. Fortetting krever mindre arealer, men det kan også sette press på 

viktige grønne lunger og friluftsområder der utbyggingen er størst. Det er viktig å 

ta vare på friluftsområdene i nærheten av der folk bor, og vi anbefaler at dette 

fremheves i sentrumsformål av arealplanen, under punkt 2.1.3. Av naturtyper og 

botaniske hensyn vil vi fremheve ivaretakelse av 3 naturtyper som det er viktig å 

skåne mest mulig. Det er intakte strandenger, ugjødslede enger og gammelskog 

som noe kommune innehar. 

Avslutningsvis ønsker vi Nome kommune lykke til med å ferdigstille 

kommuneplanens arealdel og har tillit til at natur- og friluftsinteresser blir 

ivaretatt i videre saksgang. 
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