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Høringsuttalelse
Kommuneplanens samfunnsdel for Kvæfjord

Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at Kvæfjord kommune har sin Kommuneplanens
samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn. FNF Troms er et samarbeidsnettverk mellom ulike natur
og friluftslivsorganisasjoner i Troms- og det er på bakgrunn av de felles interessene innen nettverket
som angår natur og friluftsliv vi uttaler oss. I det følgende vil vi komme med våre innspill til planen.
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Sammendrag
•
•
•
•
•
•

Samfunnsdelen fremstår som et levende og engasjerende dokument
Gode satsningsområder som henger sammen
Positivt at frivillighet, dugnad og møteplasser i kommunen løftes frem
Den flotte naturen i Kvæfjord får et godt fokus i planen
Vi oppfordrer til å legge til betydningen av Læring i friluft og uteklasserom på
satsningsområdet «En god oppvekstkommune»
Satsningsområdet «En grønn kommune» forutsetter et bedre kunnskapsgrunnlag om
naturverdiene enn man har i dag og vi oppfordrer til å legge til et mål om mer naturkunnskap
og utarbeidelse av en kommunedelplan for naturmangfold.
Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner
troms@fnf-nett.no | Holtvegen 66, 9269 Tromsø | 951 75 403
organisasjonsnummer 996 197 786 | www.fnf-nett.no/troms

•

Vi mener det er en klar svakhet i planen at Bærekraftsmål 14: Liv under vann er utelatt i en
kystkommune som Kvæfjord når tilstanden til havet er truet og mener dette målet må
inkluderes.

Innledende kommentarer
«Kommuneplanens samfunnsdel er vårt viktigste styringsdokument og gir retning fram
mot år 2035. Planen beskriver utfordringer og muligheter for Kvæfjord, og inneholder
langsiktige mål og strategier. Samfunnsdelen skal være førende for alt arbeid vi gjør i
kommunen, og for andre planer som skal lages.»1
Forum for natur og friluftsliv Troms vil gratulere Kvæfjord kommune med en levende, visuelt
inspirerende (vi mener spesielt at barn og unge har fått slippe til med innspill i form av tegninger er
et flott medvirkningsgrep) og inkluderende Kommuneplanens samfunnsdel! FNF Troms synes det er
flott at formen på samfunnsdelen fungerer som et inviterende og engasjerende dokument for
innbyggerne i Kvæfjord kommune og en levende plan som kan gir føringer på arbeidet i kommunen
på en måte som er tilgjengelig for alle aldersgrupper- det mener vi formen på denne planen bidrar til.
De tre satsningsområdene med tilhørende bærekraftsmål; Et godt lokalsamfunn, En Grønn
kommune og En god oppvekstkommune mener vi løfter viktige områder for samfunnsutviklingen og
samhandler godt med både muligheter og utfordringer vi ser på områder som folkehelse, utvikling i
distriktene og ikke minst, natur og klimakrisen som må løses også på lokalt plan. Det er også flott at
frivillighet og dugnad er løftet frem som en viktig suksessfaktor for kommunen- både fordi man da
anerkjenner det viktige arbeidet som legges ned i frivillig sektor i Kvæfjord, men også fordi man da
kan legge enda bedre til rette for sine frivillige lag og foreninger! Det er også en stor styrke at
naturen i Kvæfjord løftes frem som en svært viktig faktor for bolyst og verdi i kommunen, og at dette
synliggjøres på en god måte i planen.

FNF Troms mener også at planens henvisninger til at møteplasser i kommunen er et viktig
tiltak er svært bra- og vi oppfordrer til at også møteplasser i naturen kan sees som en mulighet. Ved
å legge til rette for gode møteplasser gis det også incentiver til samarbeidsprosjekter, bolyst og for

1

Fra utkast til Samfunnsdelen s. 4

Side 2 av 5

møtesteder ute, mulighet til tilrettelagt friluftsliv. Dette er i tråd med det som blant annet
Ungdommens Distriktspanel har anbefalt i sine Ti råd til kommunene. 2

Innspill til satsningsområde En god oppvekstkommune punkt 6 i
planutkastet.
Hovedmål: Kvæfjord skal være en god oppvekstkommune, med et trygt og
stimulerende oppvekstmiljø, som fremmer livslang læring og aktivitet
Vi skal ha gode og utviklende læremiljøer for alle barn og unge i hele kommunen
Vi skal gi barn og unge gode opplevelser som gjør dem stolte av hjembygda, og
trekker dem hjem igjen når de skal etablere seg.

Forum for natur og friluftsliv Troms samarbeider med FNF Finnmark, Friluftsrådene i Troms og
Finnmark og fylkeskommunen om prosjektet «Læring i friluft». Prosjektet skal støtte skolenes
implementering av mer uteklasserom. FNF Troms håper Kvæfjord kommune vil vurdere å ta med en
henvisning til uteklasserom som et bidrag til både kunnskap og stolthet om nærområdene for
elevene. I tillegg har mer uteskole klare fordeler i form av mer dybdelæring og mer variasjon i
skolehverdagen. Kvæfjord kommune har svært gode forutsetninger for å løfte Læring i friluft som
kvalitetshevende tiltak med fantastisk uteklasserom- naturen i Kvæfjord.

Innspill til satsningsområde En grønn kommune punkt 8 i
planutkastet.

Hovedmål: Kvæfjord skal dyrke sine særtrekk som en grønn kommune, med
balanse mellom utvikling og vern av våre ressurser.

God naturforvaltning krever oppdatert kunnskap om naturverdiene- en kommunedelplan for
naturmangfold er et godt verktøy!
Forum for natur og friluftsliv Troms håper Kvæfjord kommune vil legge til at hovedmålet medfører et
behov for å innhente og oppdatere kunnskapen om de naturverdiene kommunen ønsker å ta vare
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på- dette vil være relevant både for å ta gode valg for hvor for eksempel nydyrking bør finne sted,
naturlige karbonlager, 3 oversikt over naturtyper og arter, virkninger av fornybarsatsning (som ofte
har store naturkonsekvenser i en pågående naturkrise), hvor man bør tilrettelegge for friluftsliv og
mye mer. Det er generelt et for dårlig kunnskapsgrunnlag i Norge til at man på en god måte kan si
noe om naturens tålegrenser- som også er omtalt i planen. FNF Troms er kjent med at Kvæfjord har
søkt om midler til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. 4 Fordelene ved en slik plan
for kunnskap om naturverdiene fremkommer også godt i denne veilederen fra Miljødirektoratet. 5

«De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn der vekst
og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Vi må håndtere klimaendringer som
ekstremvær og havnivåstigning. Kvæfjord kommune skal aktivt jobbe for
omstilling til et lavutslippssamfunn, og ta miljøvennlige valg. Vi skal jobbe
systematisk for å ha god beredskap for krisesituasjoner, og for uforutsette
hendelser.»6

Innspill til overordnet arealstrategi og behovet for å inkludere
bærekraftsmål 14- liv under vann.
Forum for natur og friluftsliv Troms anbefaler Kvæfjord kommune å ta med bærekraftsmål 14: Liv
under vann - Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte. Havet er under
press- og vår bruk har kort sagt skylda. NRK publiserte nettopp en reportasje som heter «Blålys for
havet» som beskriver veldig godt disse utfordringene og som også angår alle kommuner med
kystlinje. Under punkt 9 i planutkastet heter det følgende og arealbruk:

Langsiktige mål for arealbruk må sikre at vi tar vare på og videreutvikler våre
kvaliteter og fortinn som kommune, samtidig som vi legger til rette for utvikling,
varierte boliger og næringsetablering. Bærekraftsmålene skal ligge til grunn,
sammen med klima- og miljøperspektivet. …

Forum for natur og friluftsliv Troms vil videre vise til arealstrategien som er tydelig på at den blå
næringen er viktig i Kvæfjord- og følgelig at bærekraftig utvikling av denne for å unngå belastning på
det marine livet bør reflekteres i samfunnsdelen- som en helhetlig satsning i en grønn kommune der
fjord og land også sees i sammenheng.
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Rapporten fra NINA om norske økosystemers karbonlagring kan lastes ned i sin helhet her:
https://www.wwf.no/assets/article_images/rapport_karbonlagring.pdf
4
https://naturkampen.sabima.no/kommune/1911 - her står det også mer om behovet for mer kunnskap om
natur i hele Norge.
5
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/desember-2020/hvordan-lagekommunedelplaner-for-naturmangfold/
6
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«Blå næring er viktig for arbeidsplasser og økt lokal bosetting. Kvæfjord kommune
skal balansere bruken av både land- og sjøarealer i et bærekraftperspektiv
Som kystkommune er blå næring viktig for arbeidsplasser og for matproduksjon.
Vi må balansere en bærekraftig matproduksjon, næringsutvikling, infrastruktur og
annen bruk, mot naturens tåleevne og artsmangfold både på kort og lang sikt.
Vi anbefaler derfor at gitt havet som et viktig ansvarsområde for kystkommuner med blå næring og
forvaltningsansvar- at dette tydeliggjøres gjennom å inkludere bærekraftsmål nummer 14: liv
under vann.
Vi ønsker Kvæfjord kommune lykke til med planarbeidet og vi bistår gjerne ved behov.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms

_____________________________
Christine Myrseth
Koordinator
FNF Troms
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