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Klima- og miljøplan 2015-2024 - Lillehammer kommune - høring 

 

Forum for natur og friluftsliv(FNF) Oppland har gjort seg kjent med utsendte 

dokumenter og vi har følgende innspill: 

 

Vi vil gi kommunen ros for et grundig kunnskapsgrunnlag og for relevante 

tiltaksmålsetninger. Målsetningene må i tillegg gjøres forpliktende for 

kommunens arealplanlegging og føre til konkrete tiltak som gir reduserte 

klimagassutslipp, redusert energibruk og redusert transportbehov i kommunen.  

 

Transport står for halvparten av de totale klimagassutslippene i Oppland. Det er 

derfor svært viktig at kommunene legger mer vekt på samordna areal‐ og 

transportplanlegging. Nye utbygginger som har et konsentrert 

utbyggingsmønster som støtter opp om knutepunkt og kollektivakser, er en 

viktig strategi for å redusere transportbehovet og stimulere til mer miljøvennlige 

transportformer. 

 

Framtidige utbygginger og inngrep må etter vårt syn planlegges utfra et prinsipp 

om fortetting av eksisterende utbygde områder og at nedbygging av ytterligere 

natur- og friluftslivsområder ikke vil bli foretatt.  

 

Ved vurdering av nye inngrep og utbygginger må tiltakets virkninger for 

beboerne i og brukerne av berørt område belyses. Tilstrekkelige naturområder til 

mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter i nærmiljø og friluftsliv ellers.  
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Kommunene forvalter nærmere 90 prosent av arealet i Norge. 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 2400 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. 

 

I kommunalt planarbeid er det viktig at utbygginger også planlegges i samsvar 

med naturmangfoldlovens formuleringer vedr. § 1. (lovens formål), § 4. 

(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer), § 5. (forvaltningsmål for arter), 

§ 6. (generell aktsomhetsplikt), § 8. (kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-var-

prinsippet) og § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11. 

(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 12. 

(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er også relevante i denne 

sammenheng. 

 

Øvrige innspillsmomenter: 

 

• Kartlegging av biologisk mangfold i kommunen styrkes og det utarbeides 

handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar med 

naturmangfoldlovens målsetninger.  

 

• Vern etter plan- og bygningsloven av særlig verdifulle områder for 

biologisk mangfold utredes. Tilsvarende må det gjøres utredninger for sikring av 

viktige friluftslivsområder med vurdering av behov for statlig sikring av disse 

områdene. 

 

• Planen må gjennom arealplanleggingen legge til rette for gode muligheter 

for å bedrive friluftsliv i nærhet til bosted. 

 

• Alle vannforekomster i kommunen må ha som mål å være i minst god 

økologisk tilstand i samsvar med målsetningene i vanndirektivarbeidet og ikke 

utsettes for nye inngrep som vil redusere denne.  
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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. Vi mener 

kommunens arbeid så langt har vært godt gjennomført på dette området. 

 

 

 

 

Uttalelsen støttes av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland 

Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland Krets - 

Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og 

Norsk Ornitologisk Forening – Oppland. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 
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Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune   
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