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Høringsinnspill til planprogrammet til
kommunedelplan for naturmangfold i Eidfjord
kommune
Regjeringen opprettet et pilotprosjekt for kommunedelplaner i 2016. Bakgrunnen for prosjektet var
St.meld. 14 (2015-16) «Natur for livet» som er en handlingsplan for naturmangfold. Våren 2020 ble
pilotprosjektet videreført, og alle norske kommuner kunne søke om tilskudd til en egen
naturmangfoldplan. Eidfjord sammen med tolv andre kommuner har fått tilskudd til sitt planarbeid.
FNF Hordaland er svært positive til Eidfjord kommunes initiativ til å lage en egen kommunedelplan
for naturmangfold, og ønsker å utfordre kommunen til å benytte planen til å fremme vern av
kommunens naturverdier, og mer bærekraftig bruk av naturressursene.
Eidfjord kommune har viktige naturverdier som villrein, sjøørret- og laksebestander, sjeldne fuglearter
og karbonrike myrområder. Dessverre er flere av disse naturverdiene under press fra kraftproduksjon
og arealinngrep i kommunen. Det er derfor svært positivt at kommunen nå oppretter en egen plan for
å ivareta naturmangfoldet i Eidfjord.
Høringsutkastet til planprogrammet er kort og konkret, og omtaler flere formål og retningslinjer som
er svært lovende for å ivareta naturmangfoldet og økosystemene. Vi støtter at kommunedelplane n
skal være et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i spørsmål knyttet opp mot
naturmangfold, og den skal utarbeides som en overordnet tematisk kommunedelplan med
målsetninger, strategier og handlingsplan for naturmangfold med gode kart slik at kunnskap om
naturmangfoldet blir tilgjengeliggjort. Vi har i det følgende noen få merknader til innholdet i
planprogrammet.

Formål og overordnede føringer
Planprogrammet for naturmangfoldplanen fremhever at FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for
arbeidet med planen. Bærekraftmålene bør fremvises i både planprogrammet og
naturmangfoldplanen i form av bærekraftmodellen til Stockholm Resilience Centre - “Sustainability
Science for Biosphere Stewardship” - som angir en modell for hva bærekraft innebærer, og hvordan
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naturmangfoldet
bør
ivaretas1.
I
bærekraftmodellen er klima, naturvern,
biologisk mangfold og rent drikkevann
grunnmuren som skaper forutsetningene for
samfunnsutvikling, mens næringsinteressene
er prioritert sist (figur 1).

Figur 1. FNs bærekraftmål organisert etter hvordan naturen bør
forvaltes. Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre.

En slik praktisering vil være i tråd med
bærekraftmålene slik de benyttes av FN.
Bærekraftmålene ligger også til grunn for
“Nasjonale forventninger til kommunal og
regional planlegging 2019-2023", jf. Plan- og
bygningsloven § 6-1.

Kunnskap om kommunens naturmangfold
Planprogrammet melder at kunnskap om naturmangfoldet i kommunen skal innhentes ved at
eksisterende kunnskap sammenstilles av innleid kompetanse, og at det ikke skal utføres undersøkelser
i planprosessen. En oversikt over kunnskapsgrunnlaget i form av en liste over sentrale rapporter bør
likevel være med i planprogrammet, slik at man har innsikt i hvilket kunnskapsgrunnlag som skal
vurderes, samt eventuelle åpenbare kunnskapsmangler. I naturmangfoldplanen bør det også nevnes
hva som senere bør kartlegges under ulike satsingsområder i planen, slik man har gjort i tilsvarende
planer i pilotprosjektet.

Ressursgruppe
I planprogrammet står det at det mangler lokale miljø- og naturvernorganisasjoner i kommunen, og at
man derfor ikke kan opprette en ressursgruppe til planarbeidet. Vi har flere ressurspersoner med høy
kompetanse i vårt forum, som kan gi konkrete innspill til tiltak og forslag som kan styrke
naturmangfoldplanen, og bistår gjerne.
Det er også nevnt at barn og unge skal bli hørt i planprosessen gjennom dialog med skole og
barnehager. Temaene i planen bør da knyttes til læringsopplegg i friluft og til fysisk aktivitet, hvilket
kan gjøre det mer attraktivt for skolene å bidra.

Oppfordring
FNF Hordaland er positive til at naturmangfoldplanen vil synliggjøre naturverdiene i kommunen, og gi
bedre kunnskapsformidling. Vi håper at planen vil være førende i arealplanleggingen og inspirere lokal
og regional forvaltning til å ivareta kommunens natur- og friluftslivverdier, og fremme bærekraftig
samfunnsutvikling.
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Stockholm Resilience centre 2016. Sustainable development goals. Contributions to Agenda 2030. Hentet 15.01.2021 fra:
https://www.stockholmresilience.org
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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.
Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet
Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland
fylkeslag, og Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen.
Vennlig hilsen,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland
v/ koordinator Silje Elvatun Sikveland
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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