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Høring – oppstart av kommunedelplan for naturmangfold
og offentlig ettersyn av planprogram - Etnedal kommune
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oppland har gjort seg kjent med utsendte
dokumenter og har dette innspillet til planarbeidet:
Først vil vi gi kommunen ros for initiativet til å sette i gang et viktig planarbeid
for å heve kunnskapen om naturmangfoldet i kommunen, dette er et viktig tiltak
som kan bidra til å i større grad ivareta viktige naturverdier.
Vi vil også gi vår støtte til det foreslåtte planprogrammet. Vi ber imidlertid om
at det under punkt 6.1 om kunnskapsgrunnlaget, legges mer vekt på innhenting
av ny kunnskap da vi er usikre på om det å i hovedsak basere seg på
eksisterende kunnskap er tilstrekkelig for å få en fullverdig plan. Vi mener
derfor ressurser må brukes på en ny og oppdatert statuskartlegging på områder
som f.eks. innen botanikk og ornitologi. Vi vil også foreslå en spesiell fokus på
nasjonalt prioriterte arter- og utvalgte naturtyper.
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Vi vil også foreslå at planarbeidet inkluderer utarbeiding av handlingsplaner for
enkeltarter og naturtyper i samarbeid med regionale- og nasjonale myndigheter.
Her kan det legges til rette for at det kan iverksettes aktiv skjøtsel og andre tiltak
av f.eks. prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder.
Kommunene forvalter nærmere 90 prosent av arealet i Norge, og en god
kunnskapsstatus og en tilstrekkelig ivaretakelse av naturmangfoldet er
avgjørende. I 2007 konkluderte Riksrevisjonen med at store deler av norsk natur
blir ødelagt som følge av dårlig arealforvaltning. Samtidig viser gjeldende norsk
rødliste for arter at nærmere 2355 norske arter er truet. Norsk rødliste for
naturtyper inneholder 80 naturtyper, hvorav halvparten er å regne som truet. Det
er derfor meget viktig at kommunene ikke planlegger nedbygging i områder
hvor truede arter og naturtyper finnes.
Medvirkning: Vi mener at en bred medvirkning i prosessen er viktig og ber om
at vi og våre lokalorganisasjoner inviteres til å delta i arbeidsgrupper og
lignende møteplasser.
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