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Horten Kommune 

05.02.2021 

Tilsluttet i FNF Vestfold 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, 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, Norsk Ornitologisk Forening 

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. 

 

Den største trusselen mot naturmangfoldet i er nedbygging av arealer og rundt Oslofjorden er 

allerede 2/3 av arealene bygget ned.  Det er derfor svært viktig at kommunen forvalter arealene på 

en slik måte at fremtidige generasjoner også får glede av naturmangfoldet. Det er avgjørende at 

kommunen har oversikt over naturtyper, arter og deres leveområder for å sikre at nye utbygginger 

ikke ødelegger viktige naturverdier. FNF Vestfold er svært positive til at Horten kommune lager en 

kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og naturmangfold. 

Planen tar mål av seg å vise fram kunnskap i tillegg til å foreslå tiltak for bevaring/økning av 

naturmangfoldet. FNF mener at kommunedelplan for naturmangfold også må bli en plan som skal gi 

føringer for hvordan kommunen skal forvalte og utvikle naturverdiene i Horten.  

Hentet fra planprogrammet:  

«Formålet med en kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og naturmangfold i 

Horten kommune 2022 – 2034 er i all hovedsak å samle og vise fram eksisterende kunnskap 

og bygge ny kunnskap om arts- og naturmangfoldet i Horten kommune, i tillegg til å foreslå 

tiltak som kan bidra til å bevaring og økning av naturmangfoldet i kommunen. Planen skal bli 

et verktøy og en del av kunnskapsgrunnlaget ved revisjon av kommuneplanens arealdel.» 

FNF mener at kommunedelplanen må være et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i 

spørsmål knyttet opp mot naturmangfold, og at den bør utarbeides som en overordnet tematisk 

kommunedelplan med målsetninger, strategier og handlingsplan for naturmangfold.  

Høringssvar på forslag til planprogram 
Kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og 
naturmangfold i Horten kommune 
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Målene må komme tydelig 

frem, slik at det er mulig å 

vurdere om målene nås eller 

ikke. Vi viser til planprogrammet 

for kommunedelplan for 

naturmangfold i Eidsfjord som 

eksempel på et planprogram der 

mål og retningslinjer er svært 

lovende for å ivareta 

naturmangfoldet og 

økosystemene. (Se ramme og 

link.) 

 

Kart og digital formidling 

Planen bør inneholde mål om å gode kart slik at kunnskap om naturmangfoldet blir tilgjengeliggjort. 

Vi viser til eksempel fra Jönköping hvor kartografien og den visuelle presentasjonen av 

«naturvårdsprogrammet» er forbilledlig. (Se link.) 

Medvirikning 

Vi støtter målsettingen om å skape en god planprosess gjennom tilstrekkelig medvirkning. Planen 

legger opp til medvirkning, men uten å spesifisere nærmere hvordan dette arbeidet skal gjøres. 

Planprogrammet bør klargjøre dette i større grad. Kommunen har lokale miljø- og 

naturvernorganisasjoner, og kan opprette en ressursgruppe til planarbeidet bestående av lokale 

kunnskapsrike personer fra foreningene. Barn og unge bør også bli hørt i planprosessen gjennom 

dialog med skole og barnehager. Temaene i planen bør knyttes til læringsopplegg i friluft og til fysisk 

aktivitet, for eksempel i samarbeid med Horten Natursenter. 

Oppfordring  

FNF Vestfold er positive til at naturmangfoldplanen vil synliggjøre naturverdiene i kommunen og gi 

bedre kunnskapsformidling. Vi foreslår at planen blir førende i arealplanleggingen og bidrar til at 

lokal og regional forvaltning ivaretar kommunens natur- og friluftslivverdier og fremmer bærekraftig 

samfunnsutvikling. 

Vi ønsker kommunen lykke til med videre arbeid med utforming av naturmangfoldplanen, og ser 

frem til å lese neste utgave av planprogrammet og selve planen. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Vestfold 

Kristin Fredheim 

Koordinator 

FNF Vestfold 

  

https://www.eidfjord.kommune.no/_f/p1/ifb362fae-0344-4b00-b3bb-90b9645344a0/kommunedelplan-for-naturmangfald_1.pdf
https://www.eidfjord.kommune.no/_f/p1/ifb362fae-0344-4b00-b3bb-90b9645344a0/kommunedelplan-for-naturmangfald_1.pdf
https://jonkoping.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=68113d62e40f4533aadd5bc9a021c440
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Vi vil komme tilbake med innspill til selve planen når den skal utformes, men legger likevel ved noen 

punkter allerede her: 

 

1. Anbefaler våtmarksrestaurering i sørenden av naturreservatet Borrevannet, som er i ferd 
med å gro helt igjen. Myndighetene har økt fokus på dette om dagen (jf Miljødirektoratetss 
naturrestureringskonferanse i januar 2021). Dette arbeidet må skje i samarbeid med 
forvaltningsmyndigheten som er Statsforvalteren.  

2. Det bør ellers fokuseres på tiltak som reduserer den tiltagende gjengroingen i Borrevannet 
som i ytterste konsekvens kan få negative konsekvenser for fugle- og fiskefaunen her. Tiltak 
som fangstdammer mfl for å redusere avrenning fra landbruket er bl.a. viktig.  

3. Positivt med økt fokus på kartlegging av marine områder. Naturvernforbundet i Horten har 
tidligere tatt til orde for å utrede muligheter for en eller annen form for vern av sjøområdene 
mellom Bastøya og fastlandsdelen av Horten , dvs strekningen Åsgårdstrand – Rørestrand. 
Området har et usedvanlig rikt og variert fugleliv med mange fiskespisende fugler som 
smålom og toppdykkere i vinterhalvåret, sistnevnte en rødlisteart. Dette er den eneste faste 
overvintringsplassen for toppdykker i Vestfold og den største og viktigste 
overvintringsplassen for arten på Østlandet. Det er grunn til å tro at området er et viktig 
oppvekstområde for fiskeyngel. Marin kartlegging i dette området anses som særs viktig.  

 


