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Planprogram for kommuneplan for biologisk
mangfold
Uttalelse fra FNF Sogn og Fjordane

Det er positivt at man startet arbeidet med en plan for biologisk mangfold. Planprogrammet er til
stor del bra.
Vi har sett mange eksempler på at man lager en plan med mye bra innhold der kommunestyret er
enige i å ivareta naturen. Likevel går man bort fra planen eller gir dispensasjon, når konkrete tiltak
planlegges i naturområder. Vi håper planen blir så bra planprogrammet legger opp til, men også at
politikere og administrasjon følger planen når politikken skal konkretiseres.

Mye av kommunen sitt areal er verneområder. Det er viktig at man ikke slår seg til ro med det. Mye
av det vernede arealet er ”vernet” fra naturens side på grunn av at det mest er is og stein som har
liten verdi fra andre interesser. Utfordringen er å ivareta naturen i de områder der det er press. Det
er også ofte de områdene som har flest truede arter på grunn av at det har vært press på den samme
naturen i lang tid.
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Arealendringer er den viktigste grunnen til at arter er truet1. Det er ikke framfor alt de store
utbygningene som gjør at natur går tapt, men summen av de små inngrepene. Et inngrep kan se
ubetydelig ut når man vedtar en arealplan, men summen over tid i alle Norges kommuner gir en stor
effekt.
I Norge er det kommunen som i hovedsak forvalter våre arealer. Kommunepolitikerne har derfor et
stort ansvar for at vi følger internasjonale konvensjoner og ikke utrydder arter. I planprogrammet
nevner man at folk skal informeres om det biologiske mangfoldet. Det er viktig at politikere blir mer
bevist om biologisk mangfold og hva man må gjøre for at det skal opprettholdes. Politikere burde
derfor nevnes spesielt som en viktig gruppe å nå.

De siste årene har man fått mer fokus på restaurering av natur. Det er positivt, men man må ikke se
det som en avlat når man ødelegger natur. Om man velger feil område eller ikke vedlikeholder den
restaurerte naturen på riktig måte blir det ikke like bra som det ødelagte. Det kan også ta lang tid for
arter å etablere seg.

Det er viktig at man ikke bare ser naturområdene som areal der man bevarer biologisk mangfold.
Skogen nært boligområder er viktige nærturområder. En myr er ikke bare viktig for artene som lever
der, om den ødelegges slippes det ut store mengder karbon fra torven og områdene nedstrøms får
større problemer med flom.
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