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Kommuneplan for Nordre Land kommune – høringsinnspill.
Forum for Natur og Friluftsliv Oppland har gjort seg kjent med utsendt forslag
til kommuneplan for Nordre Land kommune og har disse kommentarer:
Vi er kjent med at Nordre Land kommune i gjeldende arealplan har en såkalt
”grønn linje”. Dette er en konkret avgrensing av større sammenhengende
naturområder som søkes bevart fri for større tekniske inngrep. Det er meget
viktig at dette prinsippet videreføres i den nye arealplanen.
Det kan nå i henhold til plan- og bygningslov opprettes hensynssoner i
arealplan. Slike hensynssoner må for Nordre Land sin del minst fange opp de
arealene som tidligere lå innenfor den ”grønne linja”, om denne skulle
oppheves. Viktig at også verdifulle kulturlandskap (som Østsinni) fanges opp i
slike hensynssoner. Bestemmelsene for den enkelte hensynssone må sikre
verdiene som ligger i sonen (viktige kulturlandskap, viktige friluftsinteresser
eller viktige naturverdier). Større sammenhengende naturområder har betydelige
kvaliteter for utøvelse av friluftsliv og bevaring av biologisk mangfold.

__________________________________________________________________________________________
FNF Oppland
Forum for Natur og Friluftsliv Oppland,
Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER
Tlf. 97483205
e-post: oppland@fnf-nett.no
www.fnf-nett.no/oppland

forum for
natur og friluftsliv
Oppland

Vi ber også om at følgende momenter innarbeides i planen:
 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.
 Målsetninger i kommunens klima- og energiplan gjøres forpliktende for
arealplanleggingen i kommunen. Rullering av kommuneplanens arealdel
for Nordre Land kommune skal medføre reduserte klimagassutslipp og
redusert energibruk i kommunen.
 Framtidige utbygginger planlegges utfra et prinsipp om fortetting av
eksisterende utbygde områder og at nedbygging av ytterligere natur- og
friluftslivsområder ikke vil bli foretatt. Tilsvarende skal framtidige
utbygninger i kommunen ikke redusere viktige kulturlandskapsområder
og sikre hensynet til behov for jordvern.

Med vennlig hilsen

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland
Ole Morten Fossli - Koordinator
Kopi til av uttalelsen sendt til:
Fylkesmannen i Oppland
Oppland fylkeskommune
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