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Høringsuttalelse planprogram Regional plan for Vefsna
Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 20 000 medlemskap. FNF
Nordland arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten
om helse og livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF
Nordland arbeider også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og
friluftslivsorganisasjonene er med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et
talerør for de store grupper av allemannsrettighetshavere i norsk utmark.

Kort om regional plan for Vefsna
Regional plan for Vefsna skal være i tråd med de målsettinger som Stortinget har fastsatt i
St.prp.nr. 53 og fylkestingets vedtak i FT-sak 011/10. Planarbeidet skal resultere i en regional
plan med retningslinjer og eventuelle regionale planbestemmelser som legger føringer for
fremtidig arealforvaltning i nedbørsfeltet for Vefsna. Det skal utarbeides et kart over
nedbørsfeltet som viser ulike soner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Sonene vil
være relatert til de ulike klasser som rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag legger
opp til. Kartleggingen innebærer en detaljert analyse av landskap og landskapselement.
Differensiering av kantsoneverdiene skal bidra til å finne fram til hvilke områder som bør
sikres mot inngrep eller hvor tiltak kan etableres.
Vedtatt plan vil på et overordnet nivå gi en arealmessig avklaring, hvor interessene prioriteres
og eventuelt betingelser som må ligge til grunn for at tiltak skal godkjennes.
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Medlemmer i FNF Nordland: Turistforeningene i Nordland, KFUM/ KFUK Speidere på Helgeland, Norges speiderforbund i Salten,
Norges Jeger og Fiskeforbund Nordland, Nordland Orienteringskrets, 4H Nordland, Naturvernforbundet i Nordland, NOF Nordland,
Syklistenes Landsforening Bodø, Salten Naturlag, Leknes Padleklubb, Polarsirkelen Friluftsråd, Ofoten Friluftsråd, Vesterålen Friluftsråd

FNF Nordland har følgende kommentarer og innspill til planprogrammet:
FNF Nordland jobber for å styrke de frivillige organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og
friluftslivsverdiene. Forvaltningen skal legge opp til en demokratisk planprosess og stiller
krav om aktiv medvirkning for alle interesser. Organisasjonenes lokalkunnskap og synspunkt
må komme med i planprosessene for at kunnskapsinnhentingen for temaene natur og
friluftsliv skal være tilfredsstillende. Våre natur- og friluftslivsorganisasjoner har gjennom
mange år arbeidet for vern av Vefsna
og innehar av den grunn mye nyttig (lokal)kunnskap som kanskje ikke er så godt kjent. At
det tilrettelegges for en aktiv medvirkning fra de frivillige natur- friluftslivsorganisasjoner er
derfor svært viktig når naturverdiene skal kartlegges og føringer for fremtidig arealforvaltning
legges.
FNF Nordland mener planprogrammet på en god måte beskriver det videre arbeid i prosessen,
og at de viktigste utredningstemaene er tatt med. Vi har lite å utsette på når det gjelder den
foreløpige vurderingen og kunnskapsgrunnlaget.
FNF Nordland retter derimot en skepsis til medvirkningsprosessen og om den i
tilfredsstillende grad tilrettelegger for at de frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner gis
anledning til å være på banen og bli hørt. De har verken fått plass i prosjektgruppa eller
faggruppene, mens det i referansegruppene åpner for at lokale interesseorganisasjoner kan
delta. Vi har ingen motforestillinger til at det åpnes for deltakelse fra NHO og LO, men stiller
oss undrende til deres posisjon i planarbeidet hvor naturverdiene skal kartlegges og
arealforvaltningsspørsmål avklares uten deltakelse fra natur- og friluftslivsorganisasjoner.
Våre natur- og friluftslivsorganisasjoner baserer sin aktivitet på dugnadsinnsats på
fritiden. Det må legges til rette for reel deltakelse med dekning av utgifter og godtgjøring av
tid til deltakelse og for- og etterarbeid også på møter under vanlig kontortid.
Vi er enige i brei sammensetning av referansegruppene. Gruppene bør være formelt
oppnevnt med personer som gir kontinuitet i arbeidet.
Folkemøter kan spille en viktig rolle for å spre informasjon og få innspill fra allmennheten.
Her bør også representanter fra kommunen, FK og FM inviteres til arrangementer/møter i lag
og foreninger for å kunne informere og motta innspill. Åpne befaringer av omdiskuterte
områder vil også være positivt.
For FNF Nordland

Sylvi Brandsæther
Daglig leder

Gisle Sæterhaug
Koordinator arealforvaltning
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