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Høringsuttalelse
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 UTKAST TIL
PLANPROGRAM- Målselv kommune.

Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at Målselv kommune har planprogram til
kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn. Vi vil i det følgende komme med
innspill med bakgrunn i natur og friluftslivsinteressene vi representerer.

Behovet for mer kunnskap om natur og naturverdier
Forum for natur og friluftsliv Troms håper kommunen vil oppdatere, innhente og åpne for en
kommunedelplan for naturmangfold i forbindelse med kunnskapsgrunnlaget i planarbeidet. Vi mener
mer kunnskap om naturverdiene en kommune har vil være positivt for flere temaer i planen. Blant
annet:
•
•

•
•

Bolyst og oppvekstsvilkår forutsetter også at kommunen ivaretar viktige naturområder for
friluftsliv og rekreasjon
Arealstrategien og fremtidig arealforvaltning i en tid med klima og naturkrise forutsetter at
man har svært god kunnskap om naturtyper, arter og sårbare områder i kommunen.
Arealregnskap og arealnøytralitet er tema som blir stadig mer relevant og som bygger på
naturkunnskapen en kommune til enhver tid har.
Klimatiltak- naturlige karbonlagre er viktige bidrag i klimaarbeidet, kunnskap om hvor disse
er og hvor mye man har av disse er nødvendig for å systematisere og dokumentere tiltakene.
Det vil også være relevant i forbindelse med naturrestaurering, gjenbruk og transformasjon
av områder, bygninger og annet i kommunen som tiltak for å begrense nye naturinngrep.
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Betydningen av friluftsliv for folkehelse, bolyst og oppvekst
Forum for natur og friluftsliv Troms håper friluftsliv og frivillighet får en god behandling i
planprogrammet. Dette er viktige tema for arbeidet med folkehelse og oppvekst- og bidrar til bolyst i
kommunen. Vi mener også det er positivt at det legges opp til å dra inn arbeid som allerede er gjort
på området i forbindelse med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Vi ønsker kommunen lykke til med planarbeidet og bistår gjerne ved behov.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms
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