Ulvik herad
(post@ulvik.kommune.no)

Bergen, 1. september 2021

Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges
Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag.

Høringsuttalelse til planprogram for
kommunedelplan for naturmangfold i Ulvik herad
FNF Hordaland er svært positive til at Ulvik herad nå har gått i gang med å forberede en utarbeidelse
av en egen kommunedelplan for naturmangfold. FNF Hordaland har flere ressurspersoner som er
tilknyttet forumet vårt, både i styret og i de tilknyttede organisasjonene, og vi bidrar gjerne inn i en
ressursgruppe – slik planprogrammet også foreslår.

Kunnskapsgrunnlaget
FNF Hordaland synes at målsetningene med arbeidet er godt formulerte i høringsutkastet til
planprogram, og det er selvsagt et poeng – slik det også foreslås i høringsutkastet – å fokusere mest
på areal som er utsatte for endringer i arealbruken. Det er likevel viktig at man får med hele
kommunen i en slik plan – for man vet jo aldri hvilke planer som kan dukke opp, og hvor de kan
dukke opp.
En veldig viktig del av arbeidet blir å påpeke hva man ikke vet om naturmangfoldet i kommunen, og
selv om dette er nevnt i høringsutkastet, synes vi også at det kan løftes tydeligere frem i
planprogrammet – f.eks. da tas med under punkt 3 «Målsetjingar for planarbeidet».
Naturlig nok er det mye man ikke vet om naturmangfoldet i en kommune; dette kan dreie seg om
både hele organismegrupper som er dårlig kartlagt, slik som f.eks. insekter og sopp – eller det kan
f.eks. være naturtyper (jf. også oppdatert metodikk for naturtypekartlegging). Det er også viktig å
huske på at naturen stadig er i endring, og derfor må eldre kunnskapsgrunnlag ofte tas med en stor
klype salt – ikke minst når det gjelder arters forekomst i spesifikke områder.
FNF Hordaland ønsker med dette å understreke at det ikke er en svakhet at man ikke kjenner alle de
lokale naturverdiene i detalj; tvert imot er det en viktig del av det kommende arbeidet å være tydelig
på hvor det er kunnskapshull – altså på hva man ikke vet. Slike kunnskapshull må da gjerne tettes
hvis det blir aktuelt med inngrep i de aktuelle områdene.
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Når det gjelder eksisterende kunnskapsgrunnlag om naturmangfold (særlig rapporter og lignende),
kan gjerne fremkomme også av planprogrammet (jf. FNF Hordalands innspill (januar 2021) til Eidfjord
kommunes tilsvarende planprogram1).

Lover og forvaltningsverktøy
Under dette punktet i høringsutkastet ønsker vi å nevne Forskrift om konsekvensutredninger. Selv
om denne ikke gjelder alle planer, er den viktig for de planene som vil få «vesentlige virkninger for
miljø» (for å sitere forskriften). Forskriften henger tydelig sammen med de kravene til et oppdatert
kunnskapsgrunnlag, som stilles i Lov om naturmangfold.
Det finnes også andre lover og forskrifter som med fordel også kan nevnes i planprogrammet; f.eks.
Forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Aktuelle lenker og inspirasjon
Til slutt i denne høringsuttalelsen ønsker FNF Hordaland bare kort å minne om noen lenker som kan
være nyttige.
•

Miljødirektoratets veileder for kommunedelplaner for naturmangfold:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvakingarealplanlegging/arealplanlegging/miljohensyn-iarealplanlegging/naturmangfold/kommunedelplaner-for-naturmangfold/

•

Flere andre kommuner har laget planprogram til tilsvarende planer tidligere, f.eks.
Trondheim kommune:
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10byutvikling/miljoenheten/naturforvaltning/temaplan-naturmiljo/planprogram_fastsattdesember-2020.pdf

•

Flere andre kommuner er ferdige med sin kommunedelplan for naturmangfold, f.eks.
Haugesund kommune:
https://www.haugesund.kommune.no/_f/p1/i71e82ba6-e757-4c13-b0ef384630d3c836/naturmangfoldsplan-2018-2026.pdf

•

Naturkampen. I Sabimas satsing Naturkampen har man kartlagt hvordan norske kommuner
gjør det på mange felt som er tilknyttet naturforvaltning. Det er naturlig at noe av denne
statistikken også tas med i kommunedelplanen for naturmangfold.
https://naturkampen.sabima.no/kommune/4620

1

https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsinnspill-tilplanprogram-for-naturmangfoldplan.pdf
Side 2 av 3

Avslutningsvis
FNF Hordaland ønsker Ulvik herad lykke til videre med dette viktige arbeidet for å ta best mulig vare
på Ulvik herads rike naturmangfold.

Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet
Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og Norsk Ornitologisk Forening Hordaland
fylkeslag.

Vennlig hilsen,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland
v/ koordinator Gunvar Mikkelsen
Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland,
som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det elleve organisasjoner tilsluttet
FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag,
Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og
omegn, Voss Utferdslag (DNT), Voss Kajakklubb og Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Sammen
representerer organisasjonene rundt 40.000 medlemmer i fylket.
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