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Høringsuttalelse til utkast til 
kommunedelplan for naturmangfold 
 

Innledning 

Forum for natur og friluftsliv Sør-Trøndelag (FNF-ST) er positive til at Hemne kommune tar del i 

pilotprosjektet med utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold. En styrking av kommunens 

kompetansenivå på naturmangfold og truslene knyttet til dette vil, i tillegg til å forbedre forståelsen 

for økologiske sammenhenger, kunne forenkle kommunikasjonen mellom kommunen og berørte 

interessenter. Dette er noe vi til stadighet etterlyser, så vi håper og tror at denne planen vil være 

med på å forenkle og tydeliggjøre saksbehandling som berører naturmangfold i fremtiden.  

Planen fremstår som et godt verktøy for å implementere bevaring av biologisk mangfold i den lokale 

forvaltningen. 

Våre merknader  

Svartelistede arter 

Vi savner en benevnelse av fremmede svartelistede arter i opplistingen over tema som inkluderes i 

temakartet for naturmangfold som følger av denne planen. Det vil være naturlig å inkludere 

registreringer av svartelistede arter her. 
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Kommunal tilskuddspott til tiltak for kartlegging og ivaretakelse av biologisk 

mangfold 

I utkastet til kommunedelplanen for naturmangfold påpekes det i strategi B, første punkt at 

kommunen ønsker å kvalitetssikre eksisterende data samt tette kunnskapshull. Samtidig nevnes det i 

strategi C, punkt 4 at kommunen skal veilede allmennheten i søknadsprosesser for tilskudd til tiltak 

som ivaretar naturmangfoldet.  

FNF-ST foreslår at kommunen selv oppretter en søknadspliktig tilskuddspott til dette formålet, og 

formidler dette ut til aktuelle lokale aktører, eksempelvis utdanningsinstitusjoner, lag og 

foreninger som jobber med ivaretakelse og kartlegging av biologisk mangfold og andre som driver 

med naturinventering.   

Sees dette i sammenheng med utarbeidelse av temakart for naturmangfold (strategi B, punkt 2) og 

økt lokal naturkunnskap (strategi B, punkt 3), samt «natur og miljøkunnskap rettet mot barn- og 

unge» (Strategi C, punkt 6), vil en slik tilskuddsordning sikre at kommunen får iverksatt flere av 

målsetningene i handlingsplanen i en tidlig fase. En slik pott vil være helt i tråd med planens formål, 

og vil trolig kunne skape lokalt engasjement, samt øke tilliten til kommunens handlingsevne. 

Kystnært biologisk mangfold 

Det er et uttalt mål at verdiskaping i marin sektor skal øke i årene som kommer. Dette vil legge press 

på arealer i kystsonen hvor blant annet biologisk mangfold her risikerer å bli skadelidende. Dette kan 

gjelde dyre- og planteliv og spesielle naturtyper. Vi ber om at det blir satt ekstra fokus på å 

identifisere sårbart marint liv slik at det i årene som kommer blir enklere å avklare konflikter når 

kystsoneplaner skal rulleres og etableres. I planen er det nevnt at fiskeforvaltningstiltak som berører 

anadrom fisk skal bli satt fokus på, og et avsnitt med fokus på kystnært biologisk mangfold vil være 

naturlig å se i sammenheng med punktet om fiskeforvaltningstiltak for anadrome arter.  
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