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Fauske kommune 

 

 

INNSPILL TIL PLAN FOR KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG KOMMUNENS SAMFUNNSDEL 2020 

 

Høsten 2020 hadde Fauske kommune innspillsrunde til plan strategi og samfunnsdel.  

Naturvernforbundet leverte ikke innspill i den omgangen. Men vi har valgt å sende inn våre 

innspill i etterkant.  

 

Planen og høringsdokumenter finnes på : Kommunal planstrategi - Fauske kommune 

 

 

Naturmangfold  

Vi ser ikke at det er laget/forslått noen plan for hvordan naturmangfoldet skal hensyntas i 

planene. Vi vil foreslå at det i første omgang igangsettes en kartlegging av eksisterende 

kunnskap i kommunen. Det beste er jo en egen kommunedelplan, men en egen kartlegging i 

regi av kommuneplanens arealdel vil gi en bedre oversikt over naturområder opp mot øvrige 

arealer. Og vil avdekke evt konflikter på en grei og oversiktlig måte.  

 

Til dette kan gjøres ved å ta inn kunnskap fra miljøstatus, artsobservasjoner, og bruk av 

lokale interesser/kunnskap som jeg er sikker på finnes masse av. Ut fra dagens kunnskap er 

naturtyper aktuelle innfallsvinkel da bevaring av utvalgte naturtyper er viktig for 

naturmangfoldet.  

 

Reindrift 

Vi kan heller ikke se at det er noen planer for reindrift. Fauske kommune har minst 2 store 

reinbeitedistrikt i sin kommune. Doukta og Balvannet. Mulig også Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

Næringen har i dag et samlet sett stort press på seg. Arealinngrep som forslaget om 

alpinanlegg på Kvalhornet må tas alvorlig og en lengere diskusjon om dette kan bare i seg 

selv være negativ for reindrifta. Vi mener jo at saken bør avise så raskt som mulig. Saken bør 

avgjøres raskt av Fauske kommune slik at alle aktører og særlig reindrifta får en avklaring.  

 

(Vi minner om at det finnes et tilsvarende anlegg i Sulis)  

 

Rovdyrpresset er i dag alt for stort i Salten. Konsekvensen av dette er at næringen er truet. 

Rovdyr skal finnes i vår natur, men vi ber om tiltak og beslutninger som kan være med å løse 

dette løftes frem i planarbeidet . Distriktsplanene til beitedistriktene kan godt legges ved 

som retningslinjer i planen. Videre må vi minne om at presset på arealer er viktig også for å 

redusere rovdyrkonflikter.  
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Kommunale tiltak som kan hjelpe er  

• tydelig arealvern 

• prioritere områder som har lite rovdyrpress 

• reduksjon i uttak av småvilt kan muligens hjelpe 

• god kommunikasjon opp mot myndigheter og involverte 

• vurdere såkalte avbøtende tiltak som kommunen kan bidra med - f.eks økt gjeting  

Klima, sirkulær økonomi, energi og miljø, forurensing 

Klima og energi planen vil ta opp i seg mye av disse temaene. Fauske kommune har en ekstra 

utfordring knyttet til tidligere og fremtidig gruvevirksomhet. Det forutsettes at tiltak og krav 

om utslipp og påvirkning på sjø, ferskvann og natur på land blir minst mulig.  

 

Jordvern 

Det er ikke nevnt retningslinjer fra NFK hverken på landbruk eller for jordvern. Målsetningen 

om maks 200 daa dyrka og 200 daa dyrkbar mark pr år som Nordland fylke har kan bare 

oppfylles av kommunene i hht til prinsippet om kommunalt selvstyre. Vi henviser også til 

brev fra regjeringen sendt ut januar 2021.  

 

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden 

Denne planen er viktig for Naturvernforbundet og vi har deltatt i planprosessen tidligere. Vi 

mener planen må oppdateres for å ta til seg den nye kunnskapen som kommer om tilstand 

om påvirkning på villlaks, fiske og økt fare for lus og sykdom. At planen ikke er vedtatt i 

Saltdal er et eksempel på at planen ikke er god nok. Særlig må det settes krav om 

miljøpåvirkning i planen. Viser forøvrig til tidligere innspill. En gjennomgang av planen må tas 

når ny kunnskap kommer. Den kan ikke vente over 4 år som det ligger an i til i 

planstrategien.  

 

Vi ønsker Fauske kommune lykke til vider med planarbeidet.  

 

 

Vennlig hilsen  

Naturvernforbundet i Salten 
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