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Utvalg
Kommuneplanutvalget

Møtedato
26.01.2022

Rådmannens innstilling
Kommuneplanutvalget vedtar å sende forslag til kommunedelplan for naturmangfold, datert
18.01.2022 på høring og legges ut på offentlig ettersyn.

Kommuneplanutvalget har behandla sak 3/2022 i møte den 26.01.2022
Behandling
Forslag fremmet av Hanne B. Haatuft (H):
Delmål 4 tiltak Besøkssenter for lokal natur – Ansvar – ordfører
Forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy (Sp):
Delmål 2:
Nytt tiltak:
Navn: Ustedalsfjorden rundt vest for Fv 40
Beskrivelse: Skjerme et unikt nærfriluftsområde rundt Veslefjorden og Ustedalsfjorden for videre
utbygging og tekniske inngrep.
Ansvar: Hol kommune
Kostnader: Ingen
År: Løpende
Delmål 4:
Ny strategi under delmål 4:
c) Samarbeide med nabokommunene for å samordne arbeidet rundt naturmangfold.
Nytt tiltak:
TIltak: Initiere samarbeid med nabokommuner
Beskrivelse: Ta initiativ til møte med nabokommuner for å utveksle erfaringer og vurdere

samarbeid om saker rundt naturmangfold
Ansvar: Hol Kommune
Kostnader: Ingen
År: 2022/2023
Votering:
Forslag fremmet av Hanne B. Haatuft (H) ble enstemmig vedtatt
Forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) delmål 2 ble enstemmig vedtatt
Forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) delmål 4 ble enstemmig vedtatt
Forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) nytt tiltak ble enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommuneplanutvalget vedtar å sende forslag til kommunedelplan for naturmangfold, datert
18.01.2022 på høring og legges ut på offentlig ettersyn.

Saken avgjøres av
Kommuneplanutvalget

Vedlegg
Forslag til kommunedelplan for naturmangfold, datert 18.01.2022
Oversikt over innsynsløsninger, jan 2022
Referat fra arbeidsmøte 13.01.2022
Planprogram, vedtatt 11.03.2021

Dokument i saken

Saksopplysninger
Kommunedelplan for naturmangfold er utarbeidet med støtte fra Miljødirektoratet som en del av
regjeringen sitt ønske om å «legge til rette for at kommunene kan øke sin kompetanse om
naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag og økt
veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om kommunedelplaner for naturmangfold. I dette
pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de verdiene som naturmangfoldet representerer i nasjonal,
regional og lokal sammenheng.»
Planprogram for planprosessen ble vedtatt i kommunestyret 11.03.2021.
Planforslaget er utarbeidet i tråd med mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel 20182030, og på grunnlag av eksisterende kunnskap om naturmangfoldet i Hol kommune.
Kommuneplanen er utarbeidet som en digital plan, hvor selve plandokumentet har beskrivelser
av kommunens naturmangfold med mål, strategier, tiltak og prioriteringer, men hvor kunnskapen
om naturområder, naturtyper og arter kan finnes gjennom lenker til «levende kart». Disse vil til
enhver tid være oppdaterte, og ligge lett tilgjengelig for alle via lenke fra kommunens
hjemmeside.
Det ble avholdt medvirkningsmøter om planen med lag og foreninger i november 2021 på
Bygdahall og i Skurdalshalle. Det ble også gjennomført et digitalt arbeidsmøte med
representanter fra lag og organisasjoner 13.01.2021. Referat vedlagt.
Fra referatet kan nevnes følgende punkter:





En del kommentarer til selve planteksten (disse er innarbeidet i planforslaget etter møtet)
Diskusjon om hvorvidt «viktige og verdifulle» skal tas med i hovedmålet (og delmål 3d).
Gir utfordring i prioritering av hvilke naturområder, naturtyper og arter som er viktige og
ikke. Konsekvensen kan bli negativ for områder som blir definert som ikke viktige. Kom
forslag om bruk av arealregnskap. For kommunen sin del og for forvaltning av
naturmangfold er en prioritering nødvendig for å kunne gjøre avveiinger.
Det ble foreslått en rekke tiltak som fremkommer av referatet. En del av disse er
imøtekommet og lagt inn i handlingsplanen.

Planforslaget fremmes med dette til 1. gangs politisk behandling før det sendes på høring og
legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker.

Forhold til overordnet plan

Kommunedelplanen fremmes i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, og vil gi et viktig
kunnskapsgrunnlag og føringer til arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Miljøkonsekvenser
Kommunedelplan for naturmangfold vurderes å være et viktig bidrag for å øke kunnskap og
kompetanse om natur og miljø i lokalsamfunnet vårt.

Økonomiske konsekvenser
Kommunedelplanen inneholder en 4-åring handlingsplan som inneholder en rekke forslag til tiltak
som ligger under Hol kommunes ansvarsområde. De tiltakene som har økonomiske konsekvenser
for kommunebudsjettet må fremmes gjennom kommunens handlings- og økonomiplanen.

Vurdering
Kommunedelplan for naturmangfold gir mål og strategier for et stort og viktig fagfelt i den
kommunale forvaltningen. Planen har som mål å samle og gi oversikt over naturmangfoldet i
kommunen, og ikke minst å gjøre denne kunnskapen og kompetansen mer tilgjengelig for
befolkningen og forvaltningen.
Det ble en drøfting i arbeidsmøtet med lag og foreninger i januar, hvor det ble stilt spørsmål ved
bruken av begrepene viktig og verdifull natur. Det ble pekt på at det bør være et mål å kartlegge
og ivareta all natur i en slik plan, og at disse begrepene bør tas ut av mål og strategier.
Rådmannen forstår spørsmålet som stilles, og er enige i at all natur har sin egenverdi. Dette er
også et av fundamentene i Naturmangfoldloven som ligger til grunn for planen. Samtidig mener
rådmannen det er viktig å kartlegge og verdisette naturtyper, naturområder og arter, for å kunne
ha et bedre kunnskapsgrunnlag for de prioriteringene som skal gjøres i kommunens
arealforvaltning og samfunnsutvikling. Det er heller ikke innenfor rekkevidde å kartlegge all natur
i en så stor kommune som Hol.
Rådmannen vurderer det likevel som viktig å understreke at naturens verdi ikke trenger å være
knyttet til et områdes verneverdi eller nasjonale verdi. Lokale viktige og verdifulle områder legges
også til grunn her, slik som en grøntkorridor i et boligfelt, «hundremeterskogen» eller et lokalt
«uberørt» naturområde.
Handlingsplan for naturmangfold 2022- 2026 inneholder kommunedelplanens mål og strategier,
og tiltak for å nå målene og strategiene. Det har vært viktig å forsøke å finne tiltak og prinsipper
som fører til god måloppnåelse, og som kan gjennomføres i løpet av planperioden. En del av
tiltakene fordrer et samarbeid med private aktører i næringslivet, grendeutvalg eller lag og
foreningen, og dette vurderes til å være en viktig suksessfaktor for å øke kunnskap og
kompetanse.

