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Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF, 998 129 028) viser til høring av planprogram for 
regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet. FNF er et samarbeidsnettverk bestående av 
natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Til sammen representerer vi betydelige allmenne 
interesser innen naturvern, landskap og friluftsliv. 

Medvirkning 
FNF deltok på to arbeidsverksteder arrangert av fylkeskommunen. Disse har vært gode anledninger 
til å gi innspill og bidra med vår kompetanse. Vi håper at det gode samarbeidet kan fortsette videre. 

Hastverk 
Det vises til at det haster å utvikle nye industrielle muligheter i Rogaland. FNF ønsker å nyansere 
bildet. Verden er midt inne i en naturkrise og en klimakrise. Det som haster, er å ivareta naturen på 
best mulig måte. Dette er ikke bare våre ord, men FN sitt klimapanel og naturpanel sine. Vi kan ikke 
fortsette en bit for bit nedbygging av naturen, selv ikke i Rogaland. 

Utviklingen av areal- og kraftkrevende virksomhet bør skje gjennom effektiv bruk av allerede 
nedbygde arealer og utnyttelse av ressurser. Planen for areal- og kraftkrevende virksomhet må 
derfor ta for seg de arealene som kommer til å bli ledige under fremtidig omstilling og forventet 
nedgang i petroleumsvirksomheten. Den må si noe om potensialet i disse arealene og innen hvilken 
tidshorisont de kan videreføres til annen næring. Vi ønsker ikke hastverk, men god forvaltning av 
allerede eksisterende areal. 

Arealregnskap 
I Rogaland er det sterkt press på nedbygging av både landbruksareal og natur. I randsonen til 
landbruket finner vi leveområdene til de mest sårbare artene våre. Når landbruket må avgi areal til 
utbygging legger det press på bonden. Kantsonene blir smalere og myrer blir dyrket opp som 
resultat. Vi er inne i en spiral det er vanskelig å komme ut av.  

 

Høringsuttalelse 
Planprogram – Regionalplan for areal- og kraftkrevende 
virksomhet 
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Ettersom Rogaland fylkeskommune er med i utviklingen av Kommunal- og distriktsdepartementets 
veileder for arealregnskap forventer vi at regionalplanen legger føringer for kommunenes bruk av 
arealregnskap. Arealregnskap er et nyttig verktøy for å ansvarliggjøring av kommunene og gir 
befolkningen en mulighet til å peke på forbruket av areal. 

Energibehov 
For natur- og friluftslivsorganisasjonene er det viktig at en fremtidig utvikling i transmisjonsnettet 
foregår på en mest mulig skånsom måte. Derfor fremmer vi bruken av jord- og sjøkabel der dette er 
mulig i utbyggingssakene.   

Samtidig som behovet for økt kraftforsyning er til stede vil vi påpeke at det ligger et enormt 
potensiale i energiøkonomisering og utnytting av alternative energikilder. Det bør settes klare krav til 
økt bruk av jordvarme, gjenbruk av energi, solfangere og solenergi på areal som allerede er nedbygd. 
Det bør være krav til enhver ny kraftkrevende industri å beskrive hvordan de vil redusere 
energibehovet til et minimum og å legge fram en plan for gjenbruk av eventuell spillvarme. 

Oppfølging og mandat 
FNF er positive til at Rogaland fylkeskommune ønsker å planlegge for areal- og kraftkrevende 
virksomhet. Vi trenger overordnede planer for å hindre at det blir bygd ut industri uten tanke for de 
arealkrevende konsekvensene som følger med samferdsel og tilgang på kraft. Samtidig som 
fylkeskommunen har arbeidet med denne planen har kommuner i Rogaland jobbet for å få lansert 
industriprosjekter. Natur- og friluftslivsorganisasjonene frykter at kommunene, under både 
utarbeiding av regionalplanen og i etterkant, ikke kommer til å følge de overordnede hensynene, 
men først og fremst tenke på sin egen kommune. Får en slik utvikling skje vil det undergrave arbeidet 
fylkeskommunen har gjort. Regionalplanen må derfor ha tydelige og konkrete retningslinjer for 
kommunene slik at det er enkelt å implementere målsetningene for regionalplanen inn i 
kommuneplanene.  
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