Holmestrand kommune
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Oslofjordens Friluftsråd, Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, Speidere fra Vestfold krets av Norges
Speiderforbund og Vestfold KFUK-KFUM Speidere, Den Norske Turistforening ved DNT Horten, Holmestrand og
Omegn Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord Turistforening og Tønsberg og Omegn
Turistforening, Birdlife Vestfold, Norges Padleforbund ved Havpadlerne Tønsberg og Sandefjord Kajakk,
Vestfold Orienteringskrets, Norsk Botanisk Forening Larvik, Norges Sopp- og Nyttevekstforbund ved Larvik
Soppforening og Tønsberg Soppforening, Syklistenes Landsforening i Larvik, Sandefjord Forvaltningsråd for
Anadrom Laksefisk, Skogselskapet i Vestfold.

Høringssvar til «Forslag til planprogram»
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel vil legge føringer for den videre utvikling av Holmestrand kommune for
lang tid framover. Sett i lys av dette er planen av stor betydning for kommunens nåværende og
kommende innbyggere. Arealplanen er med på å danne grunnlaget for kommende generasjoners
livskvalitet og fysiske helse.
Medvirkning er lovpålagt og kommunen har i et stort ansvar for å sørge for å nå ut og inkludere alle
grupper. Vi ber kommunen gå bredt ut, avholde åpne møter, gjerne på kveldstid når de frivillige har
mulighet til å delta. FNF ber også om å få være med i referansegruppen med andre samfunnsaktører.
Det er behov for å kartlegge naturmangfoldet i kommunen i forbindelse med ny arealplan. Det mye
man ikke vet om naturmangfoldet i en kommune; dårlig kartlagtlegging av for eksempel insekter og
sopp eller manglende kunnskap om naturtyper. Eldre kunnskapsgrunnlag bør ofte tas med en klype
salt fordi naturen stadig er i endring. Horten kommune har nylig laget en forbilledlig
naturmangfoldplan for kommunen.
Norge har forpliktet seg til å verne 30% av naturen på land og i havet innen 2030. I Statsforvalteren
sin kartlegging for supplerende vern (2019) finner vi aktuelle områder i Holmestrand kommune. FNF
oppfordrer til at planprogrammet vurderer i samråd med Statsforvalteren om det finnes aktuelle nye
verneområder.
Antall bygninger i strandsonen øker hvert år i Holmestrand kommune. De nasjonale bestemmelsene
om å verne 100 metersbeltet i kystsonen mot utbygging bør forankres i kommuneplanen og bør
derfor inngå i planprogrammet hvor dette konkretisere samt legge opp til en evaluering av status
frem til nå.
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Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden bør inkluderes da den legger føringer for kommunens arbeid og
ansvar på flere områder. Vi mener det er naturlig at denne nevnes som en føring i planprogrammet
og at dette følges opp i planbeskrivelsen.
Forslaget til planprogram varsler behovet for en gjennomgang av eksisterende hensynssoner. FNF
Vestfold ber at det opprettholdes hensynssoner for friluftsliv i viktige friluftslivsområder i
kommunen og om at Hof og Sande tas inn i kartleggingen.
Forslaget til planprogram sier at det skal utarbeides et arealregnskap. FNF Vestfold støtter forslaget,
men ønsker at det skal synliggjøre hvilke arealressurser som finnes i kommunen generelt og ikke
avgrenses til tilgjengelige utbyggingsarealer i kommunen. Et arealregnskap kan gi kommunen
nødvendig oversikt over arealer, økologisk tilstand i disse, økosystemtjenestene til arealene, og
eventuelt kunnskap om økonomiske verdier av økosystemtjenestene. Her bør man også inkludere en
kartlegging av kommunens strandsoneareal med mål om å avdekke natur- og friluftslivsverdier som
en del av kommunens arealregnskap.
I all arealplanlegging må det tas hensyn til friluftslivets ferdselsårer, både på land og til vanns (for
eksempel merkede/umerkede turstier og ro- og padleled). Vi ber om at dette arbeidet blir ferdigstilt i
forbindelse med den nye arealdelen.
Norsk friluftsliv har utarbeidet en guide til arbeid med kommuneplanen. Dette er en veileder med
konkrete råd for hvordan hver kommune kan lykkes med å bevare naturgrunnlaget, sikre attraktive
friluftslivsarealer og gi gode oppvekstkår for kommende generasjoner, i tråd med FNs bærekraftsmål
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