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Sluttbehandling av kommunedelplan for naturmangfold 
 
 
Sammendrag 
 
Kommunedelplanen er utarbeidet i forbindelse med et prosjekt ledet av Miljødirektoratet. Kommunen 
vil få tildelt midler for gjennomføring av prosjektet ved ferdigstillelse i februar 2022.  
  
Kommunedelplan for naturmangfold skal være et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i 
arbeidet med å ivareta naturmangfoldet. Planen skal videre gi en helhetlig oversikt over verdifulle 
naturområder og arter på Hvaler. 
  
Trusler mot naturmangfoldet er beskrevet i planforslaget og er hovedsakelig arealendringer. Det er 
laget forslag til bestemmelser som gir retningslinjer og føringer til arealplaner, men kapitlet tar også for 
seg andre viktige temaer som forurensing, gjengrogring, klimaendringer m.m.  

Planen viser til naturtyper og kartlagte arter, samt trusler og mulige tiltak for å hindre nedbygging.  
  
Det har totalt kommet inn 14 innspill og uttalelser til planarbeidet utenom arbeidsgruppearbeid og 
møter med referansegruppen.  
  
Rådmannen mener at planforslaget til kommunedelplan har tatt inn relevante innspill og uttalelser inn i 
planarbeidet, og at det er godt nok gjennomarbeidet til å kunne vedtas.  
  
Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar å sluttbehandle kommunedelplan for naturmangfold 
med handlingsplan, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hvaler deltar på et prosjekt som er ledet av Miljødirektoratet, der de skal gi tilskudd til 12 kommuner til 
å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Planen skal bevisstgjøre innbyggerne og 
administrasjonen på det skjøre bio- og naturmangfoldet man har i kommunen og gir føringer til 
arealplaner og tiltak. Prosjektet skulle opprinnelig være ferdig til desember 2021, men har blitt noe 
forsinket. Vi har fått godkjennelse å utsette sluttbehandlingen til i februar 2022.  
  
Hensikten med planarbeidet 

Saksnr 2016/577 - Kommunedelplan for 
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Kommunedelplan for naturmangfold skal være et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i 
arbeidet med å ivareta naturmangfoldet. Planen skal videre gi en helhetlig oversikt over verdifulle 
naturområder og arter på Hvaler. 
  
Viktige rammer for planarbeidet 

 Krav til prosjektet 
 Om St.mld. 
 Om nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, samt FNs 17 bærekraftsmål. 
 Naturmangfoldloven 

  
Forholdet til kommunale planer 
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - har som hovedmål for klima og miljø: På Hvaler forbedrer 
vi miljøet og minsker klimaavtrykket. Og målet skal være en del av hovedføringene til Hvaler 
kommunes planer. Delmål er: 

 Hvalers natur og landskap, på land og til vanns, er et felles gode som alle tar vare på og får 
nytte av 

 Hvalersamfunnet bruker ressurser på en bærekraftig måte 
 På Hvaler begrenser vi forurensing og motvirker klimaendringer   
 Føringer for arealplaner og byggetiltak. 

   
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget tar for seg mål for planarbeidet, trusler mot naturmangfoldet, beskrivelse av Hvalers 
natur, naturtyper og arter, og en handlingsplan for naturmangfoldet i kommunen. 
  
Det er fastsatt følgende mål i planforslaget: 

 Etablere et godt kunnskapsgrunnlag for rulleringen av kommuneplanens arealdel 
 Samle informasjon om naturmangfold som er kjent for innbyggere, men som ikke er kartfestet 
 Øke kompetansen om forvaltning av natur blant politikere og internt i kommunens egen 

administrasjon 
 Skape eierskap til naturmangfoldet blant kommunens innbyggere 

 
Trusler mot naturmangfoldet er beskrevet i planforslaget og er hovedsakelig arealendringer. Det er 
laget forslag til bestemmelser som gir retningslinjer og føringer til hovedsakelig arealplaner, men 
kapitlet tar også for seg viktige temaer som: 

 Klimaendringer 
 Forurensning 
 Fremmede arter 
 Høsting  
 Slitasje og gjengroing 

 
Videre fremmer planen hvalers naturtyper og kartlagte arter, viser til karakteristikken med disse, samt 
trusler og mulige tiltak for å hindre nedbygging. Planforslaget viser til vernetyper, fredede arter og 
prioriterte arter og naturtyper, samt utvalgte naturtyper og viktige naturtyper for Hvaler kommune. 

Planen har en egen handlingsdel med konkrete tiltak der enkelte tiltak bør vurderes og innarbeides i 
kommunens økonomiplan og budsjett. 
 
 
 
Vedlegg 
Kommunedelplan for naturmangfold 
 
 
 
Sammenstilling av innspillene og rådmannens vurdering 



Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
rådmannens kommentar og vurdering. Det er vurdert om innspill og uttalelser skal inn i planforslaget.  
 
Nr. Navn/dato/innspill Rådmannens kommentar 
1 Statens vegvesen, 29.10.2021 

 
Veger blir primært bygget for å øke fremkommeligheten for 
mennesker. Men for dyrelivet kan veganlegg være 
barrierer. Viktige trekkruter kan bli sperret og dyrenes 
leveområder delt opp i stadig mindre biter. 
Habitatfragmentering, eller oppstykking av dyrs 
leveområder, blir regnet for å være en av de største 
truslene mot bevaring av det biologiske mangfoldet, og 
kan i verste fall føre til at lokale bestander blir isolert og på 
lang sikt forsvinner helt. For å kunne redusere 
barriereeffekten og begrense habitatfragmenteringen er 
det viktig med en tverrfaglig tilnærming, der man 
kombinerer ingeniørfagene med landskapsøkologi og 
biologi. 
  
Disse problemstillingene er beskrevet i Statens vegvesens 
håndbok V134 Veger og dyreliv. Vi viser derfor til denne, 
men gjengir noen hovedpunkter nedenfor. 
  
Veger og dyreliv 
Transport og infrastruktur påvirker naturmiljøet på flere 
måter, både direkte og indirekte. I tillegg til selve forbruket 
av arealer ved vegbygging kan nærområdene til vegen bli 
berørt gjennom forurensning og støy, endringer i hydrologi 
og mikroklima, eller økt tilgjengelighet og økt 
menneskelige aktivitet i området. Til sammen fører dette til 
betydelig påvirkning av leveområdene for planter og dyr. 
Veger kan også danne barrierer som reduserer dyrenes 
bevegelsesmuligheter. Problemene knyttet til barrierer og 
fragmentering har foreløpig ikke vært så tydelige i Norge 
som i de tettere utbygde deler av Europa, men erfaringene 
derfra tilsier at dette er et tema hvor føre-var-prinsippet er 
svært viktig. 
  
På globalt nivå er habitatfragmentering ansett å være en 
av de største truslene mot det biologiske mangfoldet, på 
lik linje med klimaendringer, forurensning, ødeleggelse av 
naturområder og overbeskatning av enkeltarter. 
Fragmenteringen kan være en følge av forskjellige former 
for endringer i arealbruken, men bygging og bruk av veg 
og jernbane er blant de vesentligste årsakene. 
Fragmenteringen har derfor økt i takt med utviklingen av 
transportinfrastrukturen. 
  
Eksisterende vegnett 
Det blir ofte oversett at det eksisterende vegnettet også 
utgjør barrierer for dyrelivet, og at barriereeffekten øker 
ved for eksempel økt trafikk eller breddeutvidelse, eller når 
det bygges annen infrastruktur i den umiddelbare nærhet. 
Det må legges derfor stor vekt på tiltak for å utbedre 

Uttalelses tas til etterretning. 
 
Håndbøkene til SVV er gode 
veiledere, samt at vi skal 
samordne med VFK og SVV 
som ligger inne i 
handlingsplanen.  
 
 
Fremhevet føre-var-prinsippet 
med eget delkap. Under 
arealendringer i kapittel 6. 
 
Det er lagt inn viltkartlegging i 
handlingsplanen, samt Fallvilt-
tiltak der det er konflikt med 
trafikk. 

  



eksisterende passeringsmuligheter og eventuelt å 
supplere disse med nye. 
  
Selv om vegkantene kan være utsatt for forstyrrelser og 
forurensning, kan det likevel være attraktive leveområder 
for flere dyre- og plantearter. I et sterkt utbygd landskap 
kan veg-kanter være en viktig restbiotop for arter som 
ellers ikke ville ha funnet leveområder i nær-heten. 
Vegkantene kan også tjene som forbindelser mellom 
isolerte habitater, noe som kan ha både positive og 
negative konsekvenser. 
  
Det pågår kontinuerlig ettersyn og utbedring av vegnettet, 
spesielt med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet 
og vedlikehold. Det er viktig også å følge med på hvordan 
vegnet-tet påvirker dyrelivet, hvordan dyr hindres i å 
bevege seg, hvordan vegen og trafikken skader viktige 
livsmiljøer, hvor mange dyr som drepes i trafikken, eller 
hvordan trafikken reduserer menneskers mulighet til å 
oppleve naturen. 
  
Drift og vedlikehold er en naturlig del av arbeidet med å 
opprettholde vegnettets funksjon, og dette skal omfatte 
alle typer tiltak man har etablert for at vegen skal fungere 
etter hen-sikten. Drift og vedlikehold for å sikre at 
viltrettete tiltak fungerer slik det er tenkt må innarbeides i 
kontrakter og arbeidsbeskrivelser for entreprenørene og 
følges opp gjennom stikk-prøvekontroller. 
 

2 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 
05.11.2021 
 
Automatisk tilbakemelding.  
 
Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge 
opp samfunnssikkerhet i planer, vil også disse områdene 
kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. 
DSB samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig 
innspill til Statsforvalteren dersom det er nødvendig. 
 
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i 
plansaken, bes det om at høringen sendes inn til DSB på 
nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 
 
Dersom plansaken gjelder areal knyttet til etablert 
storulykkevirksomhet eller areal hvor det planlegges 
etablering av anlegg som sikkert eller muligens vil bli 
storulykkeanlegg, bes det også om at høringen sendes 
DSB på nytt. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om 
samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og 
veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter. 
 

Uttalelsen tas til etterretning. 
Innspillet er også sendt til 
Statsforvalteren og det er ikke 
behov for direkte involvering av 
DSB.  

http://www.dsb.no/


3 Norges vassdrags- og energidirektorat, 21.10.2021 
 
Hvaler kommune har under utarbeidelse en 
kommunedelplan for naturmangfold. Dette er en tematisk 
kommunedelplan. I planarbeidet er det lagt inn informasjon 
om de ulike truslene mot naturmangfoldet, forslag til 
bestemmelser ved rullering av kommuneplanens arealdel 
og ved utarbeidelse av reguleringsplaner. I tillegg er det 
gitt en oversikt over Hvalers naturmangfold og utarbeidet 
handlingsplan til det videre arbeidet for å ivareta 
naturmangfoldet i kommunen.  
 
NVE syns kommunen har gjort en god jobb og satt fokus 
på et viktig tema. Vi legger spesielt merke til at det 
foreslås å lage en forvaltningsplan for ørretbekker, for å 
vurdere hvilke bekker som egner seg for bekkeåpning og 
hvilke som har behov for restaurering. Dette vil være et 
viktig verktøy for det videre arbeidet med å ivareta og 
restaurere vassdragene på Hvaler. 
 

Uttalelsen tas til etterretning. 
Det er lagt til rette for 
forvaltning av ørretbekker i 
handlingsplanen.  
 
 

4 Fredrikstad kommune, 18.11.2021 
 
Planen gir god oversikt over Hvalers naturmangfold, 
handlingsplanen vil være nøkkelen til å lykkes med det 
videre arbeidet for å ivareta naturmangfoldet i kommunen. 
 
Fredrikstad kommune synes at Hvaler kommune har gjort 
et godt arbeid med kommunedelplanen for naturmangfold. 
Som nabokommune forvalter vi en viktig del av 
skjærgården i Ytre Oslofjord sammen, i tillegg til viktige 
sjøområder, kystområder og en unik flora og fauna. 
I kap. 4.0 Mål for kommunedelplanen er følgende mål med 
planen fastsatt som: 
 Etablere et godt kunnskapsgrunnlag for rulleringen av 

kommuneplanens arealdel 
 Samle informasjon om naturmangfold som er kjent for 

innbyggere, men som ikke er kartfestet. 
 Øke kompetansen om forvaltning av natur blant 

politikere og internt i kommunens egen administrasjon. 
 Skape eierskap til naturmangfoldet blant kommunens 

innbyggere. 
 
Dette er viktige momenter for å få til en god gjennomføring 
av kommunedelplanens overordnede mål på Hvaler. 
 
Hvaler kommune har kommet frem til at det særegne 
kulturlandskapet, kystsonen og sjøområdene er særlig 
viktige områder for natur i Hvaler og som kjennetegner 
kommunen. Av mer sjeldne naturtyper er 
våtmarksområder og områder med edelløvskog 
kommunen. Fredrikstad kommune har flere tilsvarende 
områder som Hvaler definerer som viktige, og vi ser frem 
til en mer helhetlig forvaltning av områdene over 
kommunegrensen. 
 

Uttalelsen tas til orientering.  
 
Punktet om fuglepopulasjon og 
jakt under delkapittel om 
høsting er tatt ut.  
 
Det er lagt inn kartlegging av 
vilt i forbindelse med habitater 
og habitatfragmentering. 
 
Føringer til arealdelen er lik 
prioritering av naturforvaltning 
som Fredrikstad. Kan gi lik 
forvaltning på tvers av 
kommunegrensene fremover. 
Mer helhetlig forvaltning og 
mindre fragmenter av natur 
langs Østfoldkysten. 



Hvaler kommune skriver at «På Hvaler er det en fare for 
reduksjon i fuglepopulasjonene som følge av «den frie» 
sjøfugljakten». Her bør det ses på muligheter for løsninger 
som kommer både natur og jegere til gode. «Den frie 
sjøfugljakten» er et viktig tilbud til regionens jegere, og en 
eventuelt behov for innskrenkning av denne bør gjøres i 
samråd med lokal jeger- og fiskerforening. 
 
Vi vurderer at det er svært positivt at Hvaler kommune 
belyser utfordringen med fragmentering av habitater, og at 
et av de overordnede målene med planen er å bedre 
beslutningsgrunnlaget når ulike interesser skal avveies i 
arealforvaltningen. Planen vil utgjøre et viktig kunnskaps- 
og forvaltningsgrunnlag for den kommende 
kommuneplanens arealdel, og i behandling av 
enkeltsaker. Fordi planen inneholder mange av de samme 
prioriteringsområdene til vår kommuneplan, vil det på sikt 
gi samme forvaltning av naturen på tvers av 
kommunegrensene. Dette gir håp om mer helhetlig 
forvaltning og mindre fragmentert natur langs 
Østfoldkysten. 
 
Fredrikstad kommune håper at kommunedelplan for 
naturmangfold for Hvaler kommune gjør at vi får økt fokus 
på naturområdene som vi har felles i Ytre Oslofjord, både 
over og under vann, og innenfor og utenfor Ytre Hvaler 
nasjonalpark. 
 

5 Simen Pedersen, 25.11.2021 
 
Under kapittel Høsting 6.5. står det «På Hvaler er det en 
fare for reduksjon i fuglepopulasjonene som følge av «den 
frie» sjøfugljakten» 
 
Slike uttalelser er ikke faktabasert og bør begrunnes. 
Teksten bør fjernes. 
 

Uttalelsen tas til etterretning. 
Teksten er endret.. Punktet om 
fuglepopulasjon og jakt er tatt 
ut.   

6 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 30.11.2021 
 
DMF ga uttalelse uten merknad til varsel om oppstart 14. 
desember 2020. Det har ikke kommet til nye momenter i 
plandokumentene som berører våre interesser siden vår 
uttalelse. DMF har dermed ikke merknader til offentlig 
ettersyn av kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler 
kommune. 
 
 

Uttalelsen tas til orientering.  



7 Halden kommune, 03.12.2021 
 
Halden kommune har gjort en administrativ vurdering av 
om planforslag til kommunedelplan for kommunedelplan 
for naturmangfold, Hvaler, påvirker Halden kommune. 
 
Som nabokommune oppfatter vi dette som et interessant 
arbeid. Hvalerøyene er et fritids- og friluftsområde også for 
Halden kommunes innbyggere, og det er positivt at 
naturområdene ivaretas. Vi kan ikke se at planforslaget 
har vesentlig innvirkning på Halden kommune. 
 
Halden kommune eier eiendommen gnr/bnr 27/2 Makø. 
Som grunneier ser vi det som positivt at 
naturmangfoldverdier ivaretas. 
 
Vi ønsker lykke til med videre arbeid og oppfølging av 
kommunedelplanen. 
 
 

Uttalelsen tas til orientering. 

8 Fiskeridirektoratet, 06.12.2021 
 
Et av målene med planen er å gi en helthetlig oversikt over 
Hvalers naturmangfold. Fiskeridirektoratet finner det 
positivt at kommunen viser til at de i planarbeidet har 
vurdert det som spesielt viktig å ivareta naturmangfoldet i 
områder med et forventet utbyggingspress. Kommunen 
vurderer det særegne kulturlandskapet, kystsonen og 
sjøområdene som særlig viktige områder for natur på 
Hvaler. 
 
Trusler mot naturmangfoldet 
Menneskers bruk av arealer er den største årsaken til tap 
av naturmangfold. Kommunen viser til i enkeltsaker i stor 
grad er flinke til å ivareta rødlista arter og registrerte 
naturtyper. Kommunen har imidlertid en utfordring når det 
gjelder å vurdere den samlede virkning flere tiltak har 
innenfor større områder. Dette har blant annet 
sammenheng med at tiltakene gjennomføres over et vidt 
tidsrom. Fiskeridirektoratet støtter Hvaler kommunes 
vurdering om at det bør etableres inngrepsfri buffersone i 
tilknytning til verneområder og at buffersonen 
implementeres i kommuneplanens arealdel og i eventuelle 
reguleringsplaner. Kommunen ønsker å gjøre bruk av 
rekkefølgebestemmelser, bestemmelser i areal- og 
reguleringsplan samt konkrete tiltak for å ivareta 
naturmangfoldet. Videre viser kommunen til at et årlig 
arealregnskap vil skape en bevissthet om reduksjon av 
naturmangfold og at det også vil gi et godt 
kunnskapsgrunnlag for den videre arealplanleggingen. 
  
Når det gjelder forurensning har kommunen fokus på flere 
områder herunder forurensning i vann, jordsmonn, luft og 
vegetasjon. Arbeidet for å få god miljøtilstand i bekker, 

Tas delvis til etterretning.  
 
Utfordringer ved vurdering av 
den samlede virkningen av 
tiltak er påpekt under trusler 
mot naturmangfoldet i kap. 6.0. 
Vurdering av 
buffersone/randsone vil skje i 
framtidige arealplaner. 
 
Det er nevnt arealnøytralitet og 
arealregnskap i tekst i delkap. 
6.1.1 og i handlingsplanen 
under kommuneplanens 
arealdel. 
 
Kommunen har lagt til rette for 
vurdering av tømmestasjoner 
for septikk til fritidsbåter. Dette 
ligger inne i handlingsplanen.  
 
Skjøtsel og restaurering av 
kystsonen ligger i 
handlingsplanen. Bl.a. ålegras 
og bløtbunnsområder.  
 
Mye av Skjellsand og 
Tareskogen ligger i 
nasjonalparken og blir ivaretatt 
gjennom båndlegging av 
områdene i arealdelen.  
 
Beiteområder og gyteområder 



elver, innsjøer og hav styres etter vannforskriften. I 
helhetlig plan for Oslofjorden vises det til en rekke tiltak, 
som kommunene skal følge opp, for å bedre 
miljøtilstanden i fjorden. Fiskeridirektoratet finner det 
positivt at Hvaler kommune har fokus på marin forsøpling 
og i forlengelsen av dette oppfordrer vi kommunen til å 
sette ut flere tømmestasjoner for båtseptikk. 
 
Hvalers natur- kartlagte arter og naturtyper 
I forbindelse med skjøtsel og restaurering bør også 
kystsonen inkluderes. I denne forbindelse oppfordrer vi 
Hvaler kommune til å få en oversikt over hvorvidt det er 
marine områder som kan være aktuelle for restaurering. I 
forlengelsen av dette bør kommunen innhente «ny 
kunnskap» for å kartlegge hvilke avbøtende og 
kompenserende tiltak som kan være aktuelle, samt hvilke 
muligheter som finnes for reetablering og økning av marint 
biologisk mangfold. 
  
Fiskeridirektoratets karttjeneste Yggdrasil 
https://portal.fiskeridir.no/plan viser at det er registrert flere 
marine naturtyper i sjøområdene rundt Hvaler. Her finnes 
svært viktige forekomster av tareskog og Skjellsand. 
Videre er det også registrert ålegras og bløtbunnsområder 
klassifisert som svært viktig, altså av nasjonal interesse å 
ivareta. 
  
Videre er det registrert gyteområder for torsk samt 
beiteområde for sild, brisling og torsk i tilknytning til 
kommunegrensene mot Fredrikstad og Sarpsborg. 
  
De registrerte beiteområdene må sees i sammenheng 
med grunnvannsområder. Det er også registrert 
fiskeplasser hvor det benyttes både aktive og passive 
redskap. På Hvaler er det registrert totalt 17 
låssettingsplasser som alle prioriteres som svært viktige 
for fiskerne. 
 
Registeringene som fremgår av kartverket vårt hentes fra 
Miljødirektoratet. Disse er ikke av nyere dato. Vi henstiller 
derfor til kommunen om å gjennomføre nye kartlegginger 
av kyst og sjøområder hvor det planlegges utbygginger og/ 
eller øvrige tiltak. 
  
Naturen er i konstant endring og det vil derfor være 
vesentlig å legge et oppdatert kunnskapsgrunnlag til grunn 
i forbindelse med det videre arbeidet. 
  
Handlingsplan 
Fiskeridirektoratet finner det særlig positivt at kommunen 
vurderer å kartlegge særlige områder i sjø og ikke minst at 
det er et mål å utarbeide marine grunnkart i kystsonen. I 
denne forbindelse oppfordrer vi til samarbeid med 
nabokommuner. 
 

er nevnt under kap 7. 
 
Under trusler er beite og 
gjødsling nevnt om naturtyper, 
men ikke i forhold til 
grunnvannsområder. Dette har 
vi ikke nok kunnskap om til å 
kommentere ytterligere. Dette 
er noe Glomma sør vannregion 
har under sine oppgaver å 
sjekke.  
 
Kommunene ivaretar de 17 
kaste- og låssettingsplasser, 
og prioritere disse gjennom 
arbeidet med arealdelen.  
 
Marin kartlegging i 2008, 
Havforskning og kystverket, og 
Miljødirektoratet. Ligger i 
naturbasen. 
NIN-kartleggingen er i gang og 
har kartlagt flere øyer på 
Hvaler allerede. 
Kartleggingene er dog 
gjennomført på land. 
 
Det er lagt til i handlingsplanen 
om å samarbeide med 
nabokommuner. Det er viktig at 
nabokommunene i regionen 
har lik praksis til 
naturforvaltning både på land 
og på sjøen.  
 
Rådmannen er enig i at å 
samle kunnskap om 
naturverdier gir et godt 
grunnlag for videre forvaltning 
og planlegging. Og dette har vi 
uttrykt i kapittel 6 og i 
handlingsplanen.  
 
Sammenheng mellom bruk av 
sjø og marine områder vil bli 
sett videre på i utarbeiding av 
ny arealdel, og ser frem til en 
dialog når den tid kommer.  
 



Avsluttende kommentar 
En kommunedelplan for naturmangfold vil kunne gi gode 
føringer for hvordan ivareta hensynet til viktige 
naturverdier, og være et godt utgangspunkt for 
innarbeidelse i kommuneplanens arealdel, som 
kommunen selv også viser til i handlingsplanen. 
Arealplaner har som regel stort fokus på hvilke områder 
som kan avsettes til ulike typer utbygging, men mindre 
fokus på bevaringsverdige arealer. Ved å samle kunnskap 
om naturverdier av nasjonal, regional og lokal betydning 
gir det et viktig bidrag til grundig interesseavveining i 
etterfølgende arealplanprosesser. Fiskeridirektoratet anser 
at det er viktig å se nødvendig og relevant sammenheng 
mellom bruk av land og sjø i kommuneplanarbeidet, slik at 
vi får best mulig forutsigbar utvikling og mulighet for å 
unngå arealkonflikter. 
  
Vi ønsker Hvaler kommune lykke til i det videre 
planarbeidet. 
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Hvaler Senterparti støtter målsettinger og intensjoner for 
planen, men vil i de følgende kapitler kommentere, utdype 
og foreslå endringer i høringsutkastet. Der vi mener noe er 
av særlig viktighet blir dette uthevet. Kommentarene følger 
i hovedsak planens kapittelinndeling. 
 
5.0 Organisering og medvirkning 
Et vedtak i kommunestyret, om å utvide referansegruppen 
med landbruksfaglig kompetanse, da denne kun besto av 
miljø-delen av forvaltningen og ideelle miljøorganisasjoner, 
er ikke fulgt opp i planarbeidet. Hvorvidt dette har hatt 
innvirkning på det fremlagte høringsutkastet er umulig å si, 
men det er likevel uheldig at et kommunestyrevedtak 
neglisjeres. 
 
6.0 Trusler mot naturmangfoldet 
Planen mangler fokus på hvordan unngå UTILSIKTEDE 
effekter av lovlig bruk av arealer, uhell, 
uvitenhet om natur og manglende informasjon om særlig 
verdifulle arealer og arter, både hos 
allmennheten og grunneierne. 
 
DETTE MÅ DET VÆRE EN KLARERE STRATEGI PÅ. 
6.1.1 Arealendringer 
«Buffersoner» lanseres her som en egen arealkategori 
med juridisk og planmessig status. 
 
DETTE KAN IKKE STØTTES. 
Buffersoner i denne sammenheng er tenkt som en 
«inngrepsfri» sone hvor grunneiere og andre 
rettighetshavere/brukere får en varig begrensning i 
rettigheter uten noen form for konkret vurdering 
av verneverdier eller framtidig verditap for 

Tas delvis til etterretning. 
 
Det er ikke fulgt opp å utvide 
referansegruppen med 
landbruksfaglig kompetanse. 
Korona og dårlig med 
ressurser, hvor rådgiver hadde 
en liten andel av stillingen til 
naturmangfold. Kommunen har 
allerede den type kompetanse i 
arbeidsgruppen ved 
avdelingsleder.  

 
 
Det er endret tekst om 
buffersoner og randsoner i 
planforslaget. 
Jordbruksområder blir 
prioritert. Dette blir vurdert 
gjennom arealplaner og i noen 
særskilte byggesaker.  
.  
Å dele opp landbruksområder 
og jorder er ikke ønskelig. 
Dyrket og dyrkbare områder er 
kartlagt, samt at 
landbruksområdene i Hvaler 
kommune er verdisatt. 
Prioriterte områder til beitebruk 
passer ikke inn i denne type 
plan, men snarere i en 
landbruksplan.  
 
Setningen er lagt til om 
gjenåpning av bekker.  



rettighetshavere. 
 
Dette til tross for at nettopp disse arealene tidligere er 
vurdert til ikke å ha nok verdi til å innlemmes i 
verneområdene. Det er derfor tvilsomt juridisk og moralsk 
å innføre et nytt vern av områder som i tidligere 
verneprosesser er holdt utenom. 
 
I f b m etableringen av Ytre Hvaler nasjonalpark, ble det 
forøvrig uttrykkelig understreket av 
Statsforvalteren at nasjonalparkgrensen var absolutt og at 
det ikke skulle influere på tilstøtende 
områders forvaltning og planstatus. Det er grunn til å 
minne om at denne forutsetningen var viktig 
for mange av kommunestyrerepresentantene som stemte 
for saken. 
 
I årene siden har dette vært tema i en rekke plan- og 
byggesaker.VI ANBEFALER AT NATURMANGFOLDET 
IVARETAS MED ANDRE VIRKEMIDLER 
SOM TAR HENSYN TIL DE FAKTISKE FORHOLD PÅ 
STEDET. 
 
6.1.2 Kommuneplan 
Tiltakspunktet: «Det er forbudt å fylle opp masse i utmark i 
LNF-spredt områder». Dette må defineres nærmere, da 
dette kan hindre gode tiltak som fremmer naturverdier, for 
eksempel restaurere natur, etablere erstatningsbiotoper 
o.l. 
 
Det bør være en egen arealkategori: «Prioritert beitebruk» 
hvor alle eksisterende og ønskelige beitearealer (utenom 
dyrket mark) blir kartfestet og beskrevet. Beitebruk er 
presset i mange sammenheng også fra andre interesser. 
Særlig arealer på hovedøyene er utsatt. Foreslåtte tiltak 
som ødelegger for beitebruken vil dermed kunne hindres. 
 
Hvaler Senterparti har tidligere foreslått et mye sterkere 
jordvern i kommuneplanen uten å lykkes. Den 
foreliggende teksten ivaretar dette på en god måte og vil 
føre til en endring i praksis. 
 
Den bør også utvides til å styrke kravet til offentlig 
planlegging av veier og annen infrastruktur, om å 
foretrekke det beste jordvernalternativet. 
 
Det er svært viktig å fremheve at HYTTER I UTMARK ikke 
skal «plenifiseres», og at de ikke kan gjerdes inn. Tiltak 
mot beitedyr (og f.eks rådyr) kan bare tillates som en del 
av bygningsmassen og Terrasser. 
 
Gjenåpning av bekker. Den foreslåtte tekst endres til: 
«Dersom gjenåpning ikke er formålstjenlig eller umulig å 
gjennomføre innenfor rimelige rammer, 
skal dette dokumenteres.» 

 
Dette er noe som blir vurdert 
hvis tema kommer opp i 
utarbeidelse av en arealplan. 
Kommunen vil følge de samme 
håndbøkene om utforming av 
veger og vurdering av 
konsekvenser som regionale 
og statlige myndigheter gjør.  
 
Overvann er et tema i både 
nye detaljplaner og i 
byggesaker, det er også en 
egen bestemmelse for 
overvannshåndtering i 
arealdelen. Kommunen har 
også utarbeidet en retningslinje 
for håndtering av overvann. 
 
Å ikke asfaltere områder er 
relevant pga 
landskapsvirkningene dette 
kan få, ikke bare som følge av 
at drenering i området blir 
dårligere.  
 
 
Et tettere samarbeid mellom 
frivillige, kommunen og 
regionale myndigheter ligger i 
handlingsplanen.  
 
 
Fylling og planering langs veier 
skal kun skje med stedlige 
masser, er noe som må skje i 
dialog med SVV og Viken 
Samferdelsavd. Både slått og 
sprøyting. Dette er noe som 
ligger under daglig drift og 
forvaltningsoppgaver til 
kommunen. 
 
Setning om fare for reduksjon 
av fuglepopulasjonene er 
fjernet. 

 
Synlig skilting om 
ferdselsforbud på 
hekkeholmer. Informasjon ved 
havner og digitalt. Det er 
gjennomført tiltak digitalt i 
kartklienten, men ikke 
informasjon ved havner. Det er 
skiltet ved aktuelle holmer og 



 
Her er det viktig at forvaltningen kan foreta 
skjønnsvurderinger. 
 
6.2 Forurensning 
Det er altfor lite fokus på de store manglene ved dagens 
renseanlegg som renser avløp fra store byer, tettsteder og 
industri. Mange renseanlegg renser ikke, eller renser 
mangelfullt, nitrogen, som er en hovedkilde til algevekst. 
Hvaler kommune kan her bare bidra som kjøpere av 
tjenester. 
 
Det er imidlertid også et kommunalt ansvar at deler av 
avløpsnettet er basert på at store mengder urenset kloakk 
går i nødoverløp og rett ut i naturen ved store 
nedbørsmengder og støtbelastninger. Det bør jobbes 
målrettet for å hindre at overvann fra bebygde områder og 
øvrig «fremmedvann» havner i og overbelaster 
avløpssystemet. 
 
DET SKILLES IKKE NOK MELLOM TYPER 
FORURENSNING. Avløp kan ha alt fra jordpartikler til 
oppløste næringsstoffer og miljøgifter. Effekt og påvirkning 
på miljøet kan variere sterkt både lokalt og regionalt. 
AREALAVRENNING ER ET SENTRALT PUNKT SOM 
BARE OMTALES SOM «UTSLIPP FRA LANDBRUK» - 
hvilket er sterkt forenklet og misvisende. Avrenning fra 
ALT areal påvirker bekker og miljøet. I modellberegninger 
må det tas hensyn til den såkalte 
«bakgrunnsavrenningen» dvs tilførsler som kommer 
uavhengig av bruk. Slik avrenning kan også reduseres ved 
feks å senke farten på vannet. 
Avrenning fra bebygde områder og veier utgjør en stor og 
økende forurensningskilde av alle typer, 
særlig mikroplast og miljøgifter. 
 
Det er avgjørende viktig at den lokale naturforvaltningen 
myndiggjøres og tilføres ressurser for å forvalte alt 
regelverk knyttet til landbrukets kulturlandskap. Det må 
kunne utøves lokalt skjønn i mye større grad enn i dag for 
å spisse tiltakene og oppnå resultater. 
 
6.2.1 Avfall 
Det bør organiseres frivillighetsarbeid både for å ivareta 
søppel før det havner i naturen og ved plukking og 
innsamling. 
 
6.3 Klimaendringer 
Å ikke asfaltere p-plasser er ikke et relevant tiltak. P-
plasser som er gruset tar imot like store mengder vann. 
Under ekstremnedbør (som inntreffer jevnlig) vil uansett 
en grusplass ikke evne å drenere vannet, men graves og 
vaskes ut, slik at store mengder sand og grus havner på 
avveie – ofte i bekker, - som er ekstra alvorlig i 
ørretbekker. Erfaring viser også at avskjæringsgrøfter o l 

blir driftet av YHNP. 
 
Nye stier og gamle stier må tas 
inn i en annen plan, som 
idretts- og friluftlivsplanen. 
Kommunen er også involvert i 
kartlegging av stier og har fått 
midler til dette.  
 
Organisering av frivillighet til 
rydding og skjøtsel kan 
vurderes, men ressursbehovet 
må også kartlegges i slike 
prosjekt.  Kommunen har nå 
begrenset med ressurser 
innenfor området 
naturforvaltning, men dette er 
et punkt som ligger inne i 
handlingsplanen, og samarbeid 
og samordning mellom frivillige 
aktører må utvikles videre.  

 
Slåtteenger har statlige krav og 
statlige tilskudd, og er ikke noe 
kommunen kan endre på. Det 
er viktig for kulturlandskapet at 
det beites, viktig del av å 
skjøtte og restaurere områder 
som slåtteenger.  
 
Mindre beiting og slått er en 
viktig faktor å hindre spredning 
av Takrør. Dette har grunneier 
ansvar for. 

 
Hogst strandskog og beiting 
ved Utgårdskilen er et godt 
tiltak som er iverksatt. Dette 
har restaurert i noen 
strandenger og tilbakeført flere 
rødlistearter. Dette er ivaretatt i 
handlingsplanen. 
 
NIN er det nye verktøyet. 
Småbiotoper er nevnt i planen. 
Kommunen må da ha mer 
midler til kartlegging og må ev 
tillegges handlingsplanen. 
 
Det påpekes at 
verneområdene ikke skal ha 
buffersone og at dette er et 
brudd på forutsetningene i 
gamle vedtak. Buffersoner og 
randsoner er nevnt i planen. 



ofte ikke hindrer overflateavrenning fra arealer med løse 
masser ved intens nedbør. 
 
6.4 Fremmede arter 
Det bør være et tettere samarbeid mellom frivillige, 
naturforvaltning og vegvesen om kantslått og rydding 
langs veier og plasser. I dag spres uønskede arter som 
landøyda, russekål, skvallerkål og en rekke andre arter 
effektivt med kantslått etter blomstring. En organisert 
plukking av problemarter før kantslått og blomstring løser 
problemet. 
 
Sprøyting langs vei bør forbys. 
Rydding av busker og trær skal gjøres ved bortkjøring av 
virke. Stubber av løvtrær kan giftpensles for å hindre 
oppslag. Derved reduseres vedlikeholdsrydding radikalt. 
Oppfylling og planering etter arbeider langs veier og 
plasser skal kun skje med stedlige masser eller 
med masser som ikke ender eller øker næringsinnholdet. 
Dermed hindres uønskede næringskrevende arter i å 
etablere seg. 
 
6.5 Høsting 
«På Hvaler er det fare for reduksjon i fuglepopulasjonene 
som følge av «den frie» sjøfugljakten.» Dette er en svært 
unyansert og udokumentert påstand som må slettes eller 
underbygges faglig. Sjøfugljakta er regulert og eventuelle 
endringer i populasjonene skal fanges opp i den løpende 
registreringen og reguleres i forskriften. 
 
6.6 Slitasje og gjengroing 
Det bør være godt synlig skiltet i avstand fra hekkeholmer 
om ferdselsforbud. Skilt og opplysninger skal være 
tilgjengelig ved aktuelle havner/ramper og digitalt. Det bør 
vurderes flere og nye områder som hekkeholmer, da 
fuglene flytter på seg.  
 
Nye stier må opparbeides i samarbeid med grunneiere og 
lokale brukere for å finne de beste løsningene, og ikke 
minst finne de opprinnelige, ofte århundrer-gamle stiene, 
der disse er borte eller mindre brukt. 
 
Det bør igangsettes et frivillighetsarbeid hvor lag, 
foreninger eller organiserte rydde-gjenger læres opp og 
instrueres i skjøtsel av definerte ansvarsområder. Ved å gi 
opplæring og ansvar, blir arbeidet utført med stolthet og 
iver. 
 
6.7 Skjøtsel og restaurering 
Det er et problem at regelverket for slåtteenger med 
tilskudd ikke er tilpasset lokal klimasone. Når det ikke skal 
høstes før etter 15. juli, er det nesten 2 måneder senere 
enn optimalt slåttetidspunkt for maksimal fôrkvalitet. Det er 
også krav om egen type høstingsredskap. Dette gjør det 
ganske uinteressant for mange bønder å søke slike 

Det er omskrevet hva 
intensjonen med sonene er og 
når de blir vurdert.  
 
Nesten alt landareal på Hvaler 
er gammelt kulturlandskap. 
Viktig å sørge for beiting og 
skjøtsel av områdene. Det er 
beiting som er det mest 
effektive. 
 
 
Det er nevnt et ønske om 
etablering av artsrike enger. 
Skjøtsel og restaurering er 
nevnt i handlingsplanen. 
Beiting og brenning er de mest 
effektive verktøyene. Beiting er 
ikke noe kommunen kan 
påvirke direkte og er avhengig 
av bøndene.  
 
Skjøtsel av bekker. Bekker bør 
ha trær som skygger. Samtidig 
som jordene må ha mindre 
skyggelegging. Det er viktig å 
finne en mellomting som tillater 
å drifte en gård samtidig som 
en tar vare på bekkene. 
 
Artsrike vegkanter bør 
prioriteres høyere. Det er lagt 
til rette for dette i 
handlingsplanen.  
 
Det er nevnt at det er vanskelig 
å følge definisjoner for de 
forskjellige kategoriene, da 
dette er drastisk endret over et 
kort tidsrom. Definisjonene er 
av dette beskrevet i planen. 
NIN driver nå med nye 
kartlegginger med nye 
metoder, som er med å gi nye 
navn på naturtyper.  
 
Restaurering og skjøtsel av 
kystlynghei. Dette ligger i 
handlingsplanen.  

 
Er endret til uensartet på 
Hvaler. Ikke kun 
jordbruksarealer.  

 
 



tilskudd, da det krever mye ekstra arbeid og egne 
maskiner og samtidig gir et nærmest ubrukelig fôr. Det 
nevnes at takrør som fjernes kan være i motstrid med 
formål om habitater for arter som foretrekker takrør. Dette 
er IKKE et reelt problem. Takrør sprer seg fortsatt i stor 
grad og finnes nå i nesten alle bekker, viker og kiler og inn 
på dyrket mark og i gamle beiter. De få steder der noen 
finner muligheter og økonomi til å bekjempe takrør ved 
rydding og beiting må støttes fullt ut. De øvrige 
takrørarealene er mer enn gode nok som slike habitater. 
Eksempel fra Utgårdskilen viser at målrettet hogst av 
strandskog(svartor) og beiting over tid har gjenopprettet 
strandflora og restaurert viktige strandenger med flere 
rødlistede arter, som blodmarihånd(orkide), pusleblom, 
jordbærkløver, dverggylden og en rekke gras-, siv- og 
starr-arter. 
 
7.1 Hva er kartlagt? 
Det er fortsatt systematiske kartleggingssvakheter når 
mikro-biotoper ikke blir godt ivaretatt. Det er Hvalers 
spesielle og karakteristiske landskap med stor variasjon 
over små avstander som utgjør verdiene. Klover og trange 
daler med et forbausende rikt og variert artsmangfold på få 
kvm, kan ligge midt i et relativt ensartet, fattig og karrig 
granittlandskap. Det må bestrebes å benytte 
kartleggingsverktøy som viser de reelle naturverdiene. 
 
7.2 Hva er vernet? 
Som nevnt foran, er det ytterst problematisk å gi den 
såkalte randsona vernestatus. Områdene utenfor 
verneområdene er i tidligere verne-prosesser ansett som 
ikke-verneverdige – derav avgrensningene. 
Verneprosesser og oppgjør til grunneiere/erstatninger o l 
er basert på at vernet IKKE skal influere på arealene 
utenfor (jfr prosessen med YHNP) Dette kommer tydelig 
fram når man ser hvordan grensene til nasjonalparken er 
satt. Den går i kroker og sløyfer for nettopp å unngå 
erstatningskrav og konflikter. Hvis dette prinsippet nå 
forlates, er det et tydelig brudd på forutsetningene i gamle 
vedtak. RANDSONER KAN DERFOR IKKE VÆRE EN 
EGEN JURIDISK KATEGORI. 
 
7.3.3 Utvalgte naturtyper 
Flere steder står store eiketrær og hele rekker langs veier 
og jorder som nå skygges ut av hurtigvoksende osp o a. 
Informasjon til grunneierne er essensielt for å få til riktig 
skjøtsel. Eksempel fra Barmveien, hvor det opprinnelig sto 
eiketrær i steingjerdet langs veien og jordet, men 
hvor det nå er trær på begge sider og utover dyrket mark. 
 
Ved opphør av slått til fôr, kan det lett bli etablert 
plenarealer (eks Hollungen, Nordre Sandøy etc). Hvaler 
kommune bør ha fokus på å sikre videre slått og høsting 
også av de mange mindre flekkene som står i fare for å gå 
ut av aktiv bruk.. 

Skrotemark og etablering av 
nye enger er nevnt. Det må 
tilrettelegges for varsom 
skjøtsel. Dette ligger inne i 
handlingsplanen og kan 
spesifiseres nærmere når en 
sak kommer til politisk 
behandling. 

 
Det nevnes at svartorskog er 
en trussel for bekker og 
artsmangfoldet langs bekkene. 
Oppfylling av slam, løv og jord, 
og ødeleggelse av gyteområde 
for ørret. Løvene gir næring til 
bekken. Dette må ev. renses 
ved kontinuerlig skjøtsel fra 
grunneier. 
 
Reetablering av ålegress er 
vanskelig. Mudring av grunne 
områder til dypere enn 1,5 
meter vil derfor gi grunnlag for 
reetablering av ålegress. 
Mudring er en trussel for 
ålegress. Deponering av 
masser i sjø er uheldig uansett. 
 
 
Buffersoner/randsoner skal 
vurderes videre før 
sluttbehandling og 
implementeres med løsninger i 
planforslaget basert på 
merknadene om dette. 
 
Punktene om handlingsplanen 
kan implementeres i 
planforslaget etter noe 
justering.  



 
7.4.1.1 Kulturlandskap 
Til alle kategorier: 
Det er vesentlig for forvaltningen å erkjenne at nesten alt 
landareal på Hvaler er gammelt kulturlandskap. All utmark 
på de større øyene var inntil ca 1945 benyttet som beite 
for ku og hest (tidl. også geit). Sauer benyttet holmene. 
Der det var grunnlag for å rydde arealer for stein, var det 
slåttemark, ofte gjerdet inn med steingjerder mot 
omkringliggende beitemark. Både tørre flekker og sump og 
myr ble høstet slik. (eks Stolen, Vesterøy) Hele 
Ingerholmen (Engerholmen) er full av små gressflekker 
med rydningsrøyser. Røsslyng ble regelmessig skåret til 
vinterfôr. Også takrør ble høstet, buntet og tørket. Løv, 
ved styving, har sikkert vært vanlig tidligere. 
 
Erfaring viser at det er en solid frøbank i jorda, som gir en 
rask etablering av gode artsrike enger, der jordsmonnet 
ikke er for næringsrikt. Det behøves ikke særskilte eller 
langvarige tiltak for å etablere slike artsrike enger under 
slike forhold. 
 
Artsrike veikanter bør prioriteres høyere. For private eiere 
er informasjon og veiledning viktig for å organisere frivillig 
skjøtsel. 
 
Viktig å unngå plenifisering og oppfylling med næringsrik 
jord fra hageentreprenører. Artsrike veikanter med 
offentlige eie er ikke godt skjøttet i dag. Det svikter jevnlig i 
kommunikasjonen mellom forvaltningen og utøvende 
tjeneste i vegvesenet. 
 
Naturbeitemark og hagemark inngår ofte i større 
utmarksbeiter eller andre beiter. På Hvaler er 
mesteparten av disse arealene tidligere åpne beitearealer 
som har gjennomgått en eller flere faser med skog og 
hogst. 
 
Kystlynghei er et relativt nytt begrep på Hvaler, selv om 
disse arealene har utgjort vesentlige og grunnleggende 
fôrressurser for mange gårder i kommunen. Der det 
tidligere var mye mer åpent heilandskap, har det meste av 
arealene fått karakter av forskjellige typer skog – ofte en 
ren «furuørken» uten bunnvegetasjon, med et tykt strø-lag 
av barnåler og innslag av einer og gran. Det er vanskelig å 
følge definisjoner av de forskjellige kategoriene, samtidig 
som man kjenner til hvordan de er drastisk endret over et 
relativt kort tidsrom. 
 
Restaurering og skjøtsel av kystlynghei vil bety å rydde og 
fjerne mye furu og einer. Når dette er foretatt, kan 
regelmessig brenning også bidra til vedlikeholdet i tillegg til 
beiting. Store deler av de ytre deler av øyene har fortsatt 
kystlynghei-preg. 
 



Det er vanskelig å godta en definisjon av småbiotoper som 
kun rester i «et ellers ensartet jordbrukslandskap». 
Småbiotoper slik det oppfattes på Hvaler er en følge av et 
svært variert og uensartet landskap både fra naturens side 
og som jordbruksarealer. 
STØRSTE TRUSSELEN MOT SMÅBIOTOPENE SOM 
LIGGER I LANDBRUKETS RANDSONER ER 
GJENGROING OG UTSKYGGING MED STORE TRÆR 
LANGS BEKKER OG JORDEKANTER. Trær skygger ut 
den opprinnelige lyskrevende vegetasjonen langs 
kilometervis med jordekanter og bekker på Hvaler. 
 
Skrotemark kan være så mangt, men fordi det også utgjør 
variasjon og forandring, kan de være viktige biotoper. Det 
er også mange arter i andre typer arealer som er 
avhengige av aktive og årvisse forstyrrelser for å spire, 
f.eks er bulmeurt og dvergkattost ved huset på Akerøya 
avhengig av sauenes graving. 
Etablering av nye «blomsterenger» o l bør med fordel 
«forstyrres» jevnlig for å vedlikeholde og øke diversiteten. 
 
7.4.1.3 Myr og våtmark 
Viktige bekkedrag. Hvis det er artsmangfold som er målet, 
er gjengroing og utskygging den største trusselen for 
bekkene på Hvaler. Der trærne tar over, særlig svartor, 
skygges det meste av annen vegetasjon helt ut og det 
øvre jordlaget i skyggesonen eroderes og vaskes effektivt 
bort. Det samme skjer i saltpåvirket svartorstrandskog ved 
springflo og bølgepåvirkning. Dypere erosjon og graving, 
når bekken endrer løp som følge av manglende gresstorv i 
kantene, er det normale. Dette skjer regelmessig på 
motsatt side av etablerte kanttrær. Resultatet betyr 
oppfylling av bekken med slam og jord og ødeleggelse av 
ørretens gyteområder. Der vannet flyter roligere, normalt i 
utløpssonen mot sjø, fylles bunnen opp med store 
mengder løv. 
 
7.4.1.4 Kyst og havstrand 
Største trussel på Hvaler for strandeng – strandsump er 
opphør av beite. 
 
Ålegress-samfunn. Nedgangen i ålegress har 
sammensatte årsaker med lokale variasjoner. Men 
nedslamming og overgroing av alger er generelt et 
problem. På rett dybde har effektiv nedbeiting av 
ålegresset av svaner pågått siden 1970-tallet, men var 
sterkest inntil ca 10 år siden. I de grunneste områdene er 
ålegresset stort sett borte der svanene rekker ned. 
Kombinert med regelmessige bølgeslagsforstyrrelser i 
disse grunne områdene, gjør dette reetablering av 
ålegress vanskelig. MUDRING AV GRUNNE OMRÅDER 
TIL DYPERE ENN 1,5 M VIL DERFOR GI 
GRUNNLAG FOR REETABLERING AV ÅLEGRESS. 
Mudring er derfor absolutt ingen generell trussel for 
ålegress. Deponering av masser i sjø er derimot uheldig 



nesten uansett. Muddermasser bør derfor på land og 
brukes til jordforbedring eller utvidelser av 
jordbruksarealer. 
 
Det bes om at tekst og innhold i planen justeres i h t til 
disse kommentarene. 
 
For handlingsplanen ber vi om at ett punkt strykes i sin 
helhet og at tre ny tiltak innarbeides. 
 
HANDLINGSPLAN 
Stryke tiltak: 
Buffersoner rundt verneområder. Strykes i sin helhet (6.1) 
 
Nye tiltak: 
Planlegge økt informasjon til innbyggere, hytteeiere og 
grunneiere om betydningen av verdifulle 
arealer og arter og hvordan unngå skader på disse i det 
daglige. (6.0) 
 
Innføre arealkategorien «prioritert beitebruk» i 
kommuneplanens arealdel (6.1.2) 
 
Innarbeide sterkere jordvern i kommuneplanen (6.1.2) 
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Planforslaget angir generelle utfordringer sortert på ulike 
tema for Hvaler natur, og gjennomgås sortert på 
naturtyper. Viken fylkeskommune har deltatt aktivt i 
arbeidet gjennom arbeid i referansegruppen. Vi er enige i 
at det har blitt en strategisk plan for hvordan naturverdiene 
i Hvaler skal ivaretas. Planen tar opp i seg føringene fra 
Fylkesplanen Østfold mot 2050, der en målsetting er å 
«bevare levedyktige bestander av naturlig forekommende 
arter og bevare mangfoldet i natur og vegetasjonstyper i 
fylket, samt stanse tapet av biologisk mangfold». 
 
Miljø 
Viken fylkeskommune synes at kommunedelplanen for 
Hvaler er veldig bra. Den er oversiktlig, den lister opp hva 
som er de viktigste truslene for biologisk mangfold globalt 
og bruker dette på en forbilledlig måte lokalt. Et av de 
viktigste tiltakene for å verne og beskytte naturmangfold er 
Kommuneplaner. 
 
En slik temaplan krever juridisk sett ikke høring, og vi ser 
positivt på at Hvaler kommune likevel sender 
den ut for innspill. I forhold til svært mange andre 
kommuner, er kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold 
godt på Hvaler, og det gjennomsyrer planen. Den er 
tydelig på hva slags arealer og utfordringer kommunen 
har. Kommunen synes å ha en bevisst holdning til at 
kunnskapen samles på artskart og i NIN (naturbasen), slik 
at kunnskapen ikke går tapt for ettertiden. 

Uttalelsen tas til etterretning. 
 
Arealendringer er den største 
trusselen, og er fulgt opp med 
aktuelle tiltak i selve 
kommuneplanen.  
 
Buffersoner/randsone skal bli 
vurdert videre inn i arbeidet 
med neste arealdel. 
 
Restaurering og åpning av 
bekker er viktig for en rekke 
plante- og dyrearter, her også 
sjøørret. Derfor er dette lagt 
inn i handlingsplanen. 

 
Skal forholde oss til 
kommunestyreperioder i 
handlingsplanen, og legge 
tiltak til maks 2030 når planen 
skal revideres.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kap. 6 gir en god oversikt over ulike påvirkninger. Det er 
godt å se at planen er tydelig på at arealendringer er den 
største trusselen, som også er konkretisert og fulgt opp 
med aktuelle tiltak i selve kommuneplanen. Viken 
fylkeskommune støtter dette. Kommunen synes å ha en 
bevisst holdning til bruken av arealplaner for å begrense 
arealkonflikter og ivareta naturmangfold, ved å styre 
planer gjennom klart definerte formål, hensynssoner, 
rekkefølgebestemmelser mm. Arealnøytralitet er et 
virkemiddel kommunen gjerne kan jobbe med å utvikle 
som grunnlag for rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 
En rekke verdifulle fredete områder er utsatt for inngrep 
inntil vernegrensene, og forslaget om inngrepsfrie 
buffersoner rundt verneområder der dette er egnet, er et 
viktig tiltak. 
 
Vi minner om at PBL også kan brukes til å verne arealer. 
 
Flere steder nevnes restaurering som virkemiddel. Dette 
er noen ganger nødvendig, men hovedfokus 
bør være å unngå negative inngrep slik at restaurering blir 
et mindre behov. Under klima nevnes restaurering/åpning 
av bekker som aktuelt tiltak. Dette er også direkte viktig 
som tiltak for å sikre leveområdene til en rekke plante- og 
dyrearter, herunder sjøørret. 
 
Kapittel 7 om kartlagte arter og naturtyper er veldig 
oversiktlig med gode forklaringer både i tekst og 
Bilder. 
 
Kapittel 9 om handlingsplan er god på hvem som har 
ansvar, men kunne vært mer presis på tidfesting 
av tiltak. Noen er «årlig», andre er angitt «ved anledning» 
eller «ved behov». Andre er skjøvet svært 
langt ut i tid; 2029, 2030 og 2031. 
 
Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
Gjennom planforslaget blir skjøtsel gjennom beite og slått 
løftet frem som viktige tiltak for å bevare 
naturmangfoldet i Hvaler. Her blir det lagt vekt på å få til et 
godt samarbeid med grunneiere/bønder, og også vist til 
tilskuddsordninger. Lyngheibrenning er et annet 
skjøtselstiltak det blir pekt på. Disse tiltakene fører også til 
at Hvalers viktige kulturlandskap blir ivaretatt. Dette 
landskapet og måtene å holde det i hevd på, er i seg selv 
en viktig del av Hvalers kulturarv. Samtidig bidrar 
opprettholdelsen av disse praksisene til at kulturminner og 
kulturmiljø inngår i et kulturlandskap de kan forståes ut fra. 
De østre øyene i Hvaler er et kulturhistorisk landskap av 
nasjonal interesse, KULA ID K310 i den nasjonale 
kulturminnedatabasen Askeladden. I beskrivelsen av 
landskapets karakter, kommer de historiske 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kvalitetene godt til uttrykk. 
«Området er et bilfritt skjærgårdslandskap der fiske og 
småskala jordbruk, men også rekreasjon har 
lang kontinuitet. Godt bevarte klynger med bebyggelse, 
sjøbumiljøer og småbruk, samt at veiene ikke 
er dimensjonert for biler, gir landskapet et førmoderne 
preg. Beliggenheten ytterst i havgapet gir 
landskapet og vegetasjonen en egen karakter. Store 
bronsealderrøyser har fungert som både gravplasser og 
sjømerker, synlige på lang avstand, og de mange Hvaler-
tuftene representerer et særpreget element i landskapet.» 
 
Det er ellers bra at planen løfter frem problemstiller der 
arealendringer, samt ferdsel og friluftsliv, utfordrer 
tåleevnene til naturmangfoldet. Mange sårbare 
kulturminner i Hvaler står overfor tilsvarende utfordringer. 
Forslag til virkemidler og tiltak i planforslaget, kan også på 
denne måten bidra til bedre bevaring av kulturmiljøet i 
Hvaler. 
 
Vi har ingen flere merknader til kommunedelplan for 
naturmangfold for Hvaler kommune. Vi ber om kopi av 
vedtaket 
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I kommunedelplanen kap. 6: Høsting, side 21, er følgende 
påstand lagt inn: «På Hvaler er det en fare for reduksjon i 
fuglepopulasjonene som følge av «den frie» sjøfugljakten» 
(Sitat slutt) 
 
Påstanden er ikke begrunnet eller faglig dokumentert. Den 
frie jakten på havet er strengt regulert av jakttidsrevisjonen 
hvert 5. år. Den setter begrensninger av områder og 
jakttider på artsnivå og på individnivå. De lokale 
hekkebestander som inngår i jaktuttaket er mellomskarv, 
ærfugl, stokkand, grågås og kanadagås. Andre bestander 
som svartand, kvinand og laksand er trekkende arter fra 
andre land og områder. 
 
I inneværende jaktsesong vil jaktuttaket være mer enn 
halvert fra tidligere år. Dette skyldes ikke reduserte 
bestander men værforholdene i jakttiden oktober og 
november. Det har vært uforsvarlig, nærmest umulig, å 
drive sjøfugljakt «ute i skjæra» der uttaket er. 
 
Vår konklusjon: Den nevnte påstanden i 
kommunedelplanen bør utgå, eventuelt omskrives.  
 
Vi foreslår: Sjøfuglbestandene på Hvaler bør overvåkes 
systematisk. Dersom overvåkningen viser at en eller flere 
av artene ikke produserer et høstingsverdig overskudd, 
bør jaktuttaket begrenses. 
 
Vi ønsker å belyse vårt standpunkt: 

Tatt til etterretning.  
 
Setningen i delkapittel høsting, 
om fuglepopulasjon og jakt er 
fjernet fra planforslaget.  
 
 
 
 
.  



Noen grunnleggende viktige momenter 
Forslaget til nye jakttider baserer seg i stor grad på NINA-
rapport 1178, som igjen baserer seg i stor grad på de 
norske hekkebestandene for de enkelte artene og 
jaktstatistikken over hvor mye som har blitt felt. 
Fugler i Norge er i de fleste tilfeller ikke en bestand isolert 
fra verden rundt. Det tas lite hensyn til de enkelte 
delbestander og trekkende bestander fra andre land som 
oppholder seg her i jakttiden. Men med den tilnærmingen 
blir de få hekkende svartendene i innlandet en trussel mot 
ønsket om jakt, det samme med hekkebestanden av 
ærfugl på Vega. Derfor må man sette sammen data fra 
flere kilder. 
 
Likedan forutsattes jaktuttaket i rapporten som en 
bestandsregulerende/-begrensende faktor uten nærmere 
redegjørelse. Jaktens bestandsregulerende effekt på 
forskjellige viltbestander varierer kraftig fra art til art og 
bestand til bestand. I noen tilfeller er den helt ubetydelig 
(f.eks. uttaket av skarv i innlandet i Østfold), mens den i 
andre tilfeller er viktigste årsak (jfr. f.eks. elg). 
 
Rapporten beskriver i for liten grad trender i hva det jaktes 
på, og tar med dette i vurderingen av fellingstallene. Flere 
trender i utviklingen av skutt vilt de siste årene kan 
forklares ved å se utviklingen i jaktinnsats, årsakene til 
dette og innføring av regler og jaktbegrensninger. Det er 
ingen automatikk i sammenhengen mellom nedgang i felt 
vilt av en art og nedgang i bestanden. Nedgang i avskyting 
kan like gjerne endres pga. nedgang i jaktinteresse som 
nedgang i bestanden. Nedgang i antall jaktdager kan gi 
færre vilt skutt på tross av at det er en bestandsøkning. 
Med bare få arter tilbake for utøvelse av «den frie jakt på 
havet» opplever vi at mange helt har gitt opp å jakte på 
sjøen, også på de gjenværende jaktbare artene. 
 
Vi savner for øvrig en gjennomgang av IUCNs forklaring 
for hvordan truethets-kriteriene skal/kan brukes i en 
jaktsammenheng (se svensk høringsuttalelse fra SJ.), og 
etterlyser også henvisninger til European Hunting Charter 
som en del av Bern-konvensjonen. Miljødirektoratet angir i 
sitt jakttidsforslag hvordan artene klassifiseres etter den 
norske rødlisten. Med rødlisten som utgangspunkt foreslås 
deretter hvilke arter som skal være jaktbare og hvor. Vi 
minner derfor om at IUCN har gitt ut en egen «handbook», 
og denne lister opp aktuell og uaktuell bruk av rødlisten i 
forvaltningssammenheng. I denne håndboken advarer 
IUCN for å bruke rødlistens forskjellige truethetsklasser for 
å styre politisk om en art skal utnyttes eller ikke! Vi støtter 
IUCN og mener direktoratets bruk av rødlisten i 
sammenheng med fastsettelse av jakttider er uegnet. 
Referanse: (IUCN 2016). Guidelines for appropriate uses 
of IUCN red list data. Adopted by the IUCN red list 
Committee. 
http://www.iucnredlist.org/resources/guidelines-

http://www.iucnredlist.org/resources/guidelines-forappropriate-uses-of-red-list-data


forappropriate-uses-of-red-list-data. 
 
Rapporter fra NJFF Østfold 
Sjøfugljakta er spesielt viktig for oss i Østfold. Vi har derfor 
vedlagt rapporter fra sjøfugltellinger i Østfold i 2010-2012 
og 2018-2020, pluss en rapport om fordelingen av skutt 
mellomskarv og atlantisk storskarv i jaktsesongene 2018-
2020 langs Østfold-kysten. Langs vår kyst er skarven først 
tilgjengelig for jakt, mens svartand kommer såpass sent 
som i oktober. 
 
Generelt om den frie jakten på havet 
Vi har i Østfold ingen statsallmenninger, nesten ikke 
statsgrunn og ingen Finnmarkseiendom. Allmennhetens 
frie jakt på sjøen (jaktlovens § 32) har derfor i alle år vært 
et viktig lavterskeltilbud for allmennheten. Ingen kostnader 
i jaktleie, men ofte en del utstyr og forberedelser, med båt, 
lokkefugler, presenninger og utstyr til «borg». Været er 
ofte skiftende, og det klaffer bare noen få dager på høsten. 
Det må da være muligheter/sjanser for flere fellinger på 
samme tur, om jegerne skal se hensikten med å reise 
utpå. 
 
Østfold har i alle år vært det desidert viktigste 
sjøfugljaktfylket i hele Norge. Det utsendte forslaget til nye 
jakttider vil føre til at disse jaktmulighetene nesten helt 
forsvinner. 
 
Skal vi lykkes med tiltakene i Klima- og 
miljødepartementenes «Helhetlig tiltaksplan for en ren og 
rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» som Regjeringen la 
frem i mars måned understrekes det fra alle politikere at vi 
må ha et bredt folkelig engasjement. og en aktiv bruk av 
fjorden, og det gjelder hele året, ikke bare 
sommersesongen. Her kommer høstingsfriluftslivet inn. 
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Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 15. 
desember 2020. Vi har også vært representert i 
referansegruppa for arbeidet. 
 
Planen identifiserer arealendringer som den største 
trusselen mot naturmangfoldet i kommunen. Det er derfor 
et viktig tiltak i handlingsplanen å overføre den nye 
informasjonen fra kommunedelplan for naturmangfold og 
over i kommuneplanens arealdel. Det er foreslått konkrete 
bestemmelser både til kommuneplanens arealdel og til 
reguleringsplaner. Vi ser også positivt på at en diskusjon 
om arealnøytralitet er løftet fram i planen. 
 
I forslaget er det særegne kulturlandskapet, kystsonen og 
sjøområdene fremhevet som særlig viktige områder for 
natur i Hvaler. Våtmarksområder og edelløvskog er også 
pekt på som sjeldne og viktige. 

Tas delvis til etterretning.  
 
Vil at kommunen skal lage flere 
marine næringsområder som 
det er gjort for hummer og 
kysttorsken, da disse er 
effektive tiltak. Dette er tiltak 
som har vist seg å fungere og 
noe vi ønsker å se videre på. 
Det har tidligere vært områder 
som er fremmet, men som 
dessverre er blitt nedstemt (se 
saksfremlegg høsten 2019/vår 
2020) 
 
Ved nedbygging og erstatning 
av naturområder bør det 
presiseres at dette bør være 
begrensede tiltak, og hvor man 

http://www.iucnredlist.org/resources/guidelines-forappropriate-uses-of-red-list-data


 
Vi ser det som positivt at kommunedelplanen viser at 
kommunen involverer egne etater for å ivareta biologisk 
mangfold. Det er blant annet laget en oversikt over 
kommunens eiendommer med potensielle naturverdier i 
kommunedelplanen. Det er et godt grep i handlingsplanen 
å arbeide videre med denne oversikten for å få oversikt 
over hvilken natur som finnes på kommunens eiendom og 
utarbeide en plan for ivaretakelse av dette. Denne 
kunnskapen kan være overførbar til kommunens daglige 
drift, også utenom kommunens eiendom, som 
friluftsområder, parker, lekeplasser, uteområde ved skole, 
offentlig bygg osv. Det er positivt at det er lagt inn tiltak for 
pollinerende insekter i den kommunale driften av disse 
arealene. 
 
Bløtbunnsområder og ålegrasenger er nevnt i Helhetlig 
tiltaksplan for ren og frisk Oslofjord med et aktivt friluftsliv, 
og er beskrevet som spesielt utsatt for utbyggingspress. 
Kommunedelplanen foreslår å unngå inngrep og tiltak i 
bløtbunnsområder og ålegrasenger, noe vi ser som 
positivt. Dette bør kommunen håndheve strengt. Det 
samme gjelder tareskogforekomster. 
 
Verneområder for hummer og kysttorsk har vist seg å 
være effektive når de er store (over 100 m2) og gamle 
(mer enn 10 år). Vi ber kommunen vurdere å etablere flere 
slike verneområder. 
 
Vi ser at det i 6.1.2 er foreslått et krav om at naturområder 
som nedbygges bør søkes erstattet et annet sted. Vi vil 
presisere at et slikt grep bør være begrenset til helt 
unntaksvise tilfeller. Det bør først og fremst legges vekt på 
å unngå inngrep i viktig natur. Vi viser til figuren på side 76 
i veilederen til naturmangfoldloven kapittel II. Det bør 
vurderes å ta inn en lignende figur i kommunedelplanen. 
Vi anbefaler også at forslaget til bestemmelse 
omformuleres slik at det ikke blir forstått som et grep det 
skal være kurant å benytte. 
 
I tiltaksplanen er det blant annet foreslått å trekke 
buffersoner rundt verneområdene i arealdelen. Vi viser til 
lovkommentarens omtale av hensynssone etter plan- og 
bygningsloven § 11-8 c), og at det er noen begrensninger 
her. Vi legger til grunn at innretningen på buffersoner 
vurderes nærmere ved rullering av kommuneplanens 
arealdel. 
 
Kartleggingsstatus 
Kartleggingsstatusen i kommunen er vurdert. Hele 
kommunen er kartlagt etter DN-håndbok 
13 og 19, og nå også kartlagt etter Miljødirektoratets 
instruks. Kommunen har derimot mindre oversikt over 
hvilke områder som er særlig viktige for ulike deler av 
naturmangfoldet og hvordan vi gjennom forvaltningen kan 

skal unngå inngrep i viktig 
natur. (Kan legges inn i forslag 
til reg.best. Sjekke om det 
ligger inne fra før av.)  
 
Det er noen begrensninger til 
buffersoner i arealdelen etter 
pbl 11-8, bokstav c). Legger til 
grunn at dette vurderes 
nærmere i arealdelen. Dette 
skal vurderes nærmere i 
arealdelen. 
 
 
Vil at informasjon fra 
naturorganisasjonene bør 
hentes inn på nytt slik at man 
kan kartlegge viktige deler av 
naturmangfoldet på Hvaler. 
Etter tilbakemelding fra 
referansegruppen hvor bl.a. 
fylkeskommunen deltok fikk vi 
tilbakemeldinger på at 
temakart fra kommunen med 
tilleggskartlegging blir for 
forvirrende. Derfor har vi 
besluttet å ikke fortsette med 
kartleggingen i denne 
omgangen, men heller vurdere 
dette videre i arbeidet med 
naturmangfold. 
 
 
 
Kartlegging og utarbeidelse av 
temakart må ses i 
sammenheng med 
skjøtselsplaner for de samme 
naturtypene.  

 
Skjøtselsplaner for hver enkelt 
art blir alt for ressurskrevende. 
Kommunen har tatt med de 
viktigste naturtypene og arter i 
Hvaler. Dette må vurderes ved 
neste rullering.  
 
Det finnes mange 
tilskuddsordninger, men 
kommunen har begrenset med 
kapasitet til å gjennomføre 
slike prosjekter.  
 
Lagt til et punkt om geologisk 
mangfold i kapittel 6.  



ta best mulig vare på disse lokalitetene for fremtiden. 
Uheldigvis ble det problemer med innspill-løsningen i 
forbindelse med kommunedelplanen, slik at viktig 
informasjon fra naturorganisasjonene ikke ble hentet inn. 
Denne informasjonen bør hentes inn på nytt, og det er lagt 
inn et tiltak om å utarbeide temakart inn i handlingsdelen. 
 
Tiltaket om å utarbeide temakart kunne vært spisset, for å 
si noe om hvilke områder eller temaer som bør prioriteres. 
Det kan være aktuelt å forsøke på nytt å samle inn 
informasjon fra naturorganisasjonene og lage kart basert 
på artsgrupper, eller så er det for eksempel nevnt i teksten 
i kommunedelplanen at marine naturtyper, kalksjøer, åpen 
grunnlendt kalkmark, semi-naturlig våteng og områder på 
de kommunale eiendommene har behov for bedre 
kartlegging. Kartlegging og utarbeidelse av temakart bør 
sees i sammenheng med planer om skjøtselsplaner for de 
samme naturtypene. 
 
Truet natur 
Vi synes det er positivt med konkrete prosjekter for 
skjøtselsplaner for diverse naturtyper i 
handlingsdelen. Disse samsvarer godt med hva 
kommunedelplanen anser som viktig natur. Vi 
savner for øvrig noen konkretiserte tiltak i handlingsdelen 
som retter seg mot de truede/ prioriterte arter som har 
levested i Hvaler kommune. Noen av artene kan ha behov 
for skjøtsel, og det bør vurderes om det bør utarbeides 
egen skjøtselsplan for disse, eller om de truede/prioriterte 
artene kan omtales spesifikt i skjøtselsplanene som 
allerede er satt opp i handlingsdelen. 
 
Hvaler kommune bør følge med på hvilke 
tilskuddsordninger som kan være aktuelle for å ta vare på 
trua arter og natur, og benytte seg av disse i arbeidet med 
å ta vare på de truede/prioriterte artene. 
 
 
Geologisk mangfold 
Naturmangfoldet inkluderer også geologisk mangfold, jf. 
naturmangfoldloven. I Hvaler kommune finnes tre områder 
i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sitt kartverktøy 
Geologisk arv. Dette gjelder Søsterøyene, sørvestre del av 
Asmaløy og sørvestre del av Kirkeøy. Det bør vurderes å 
inkludere en omtale av dette i planen, og vurdere om det 
er behov for tiltak for å sikre disse verdiene. Det gjelder da 
særlig for de deler av områdene som ligger utenfor 
nasjonalparken. 
 
Vannmiljø 
Planforslaget har ikke nevnt regional vannforvaltningsplan 
2022-2027 for Innlandet og Viken vannregion som et 
overordna regionalt styringsdokument. 
Vannforvaltningsplanen skal ligge til grunn for offentlige 
myndigheters planlegging og virksomhet, og gi føringer for 

 
Regional vannforvaltningsplan 
for innlandet og Viken er lagt til 
under rammer og føringer til 
planforslaget.  
 
Vi har nye VA-anlegg som har 
mindre lekkasje. Kommunen 
har ikke annet kontrollsystem 
enn Glomma sør.  

 
Det er påpekt at ved å 
innlemme tiltak fra Helhetlig 
tiltaksplan for Oslofjorden og 
vannforskriftsarbeidet er det 
lettere å få tiltakene 
gjennomført lokalt. Kommunen 
vil vurdere å implementere 
dette i daglig drift. Dette er lagt 
til i handlingsplanen. 

 
 
I Søknad om VA bør det 
presiseres at denne 
dokumentasjonen også 
omfatter naturverdiene i fersk- 
og kystvannet i nærheten.  
 
Glomma sør setter krav og har 
kontakt med kommunens VA-
avdeling ift rensing av 
avløpsvann.  
 
Kommunen skal vurdere egne 
bestemmelser for skjøtsel av 
kantvegetasjon ved utarbeiding 
av arealdelen.  
 
Vi har ikke vassdrag, men vi 
har småbekker. Vegetasjonen 
langs bekker må da skjøttes.  
 
Statsforvalteren savner et 
punkt om hvordan kommunen 
skal følge lovverket fra 
vannressursloven § 11 
(kantvegetasjon). Kommunen 
mener ansvaret ligger på hver 
grunneier i fht å ivareta et 
begrenset vegetasjonsvelt 
langs bekker med årssikker 
vannføring. Kommunen følger 
dette opp gjennom 
tilskuddsforvaltningen.  
 



arealforvaltning. Vannforvaltningsplanen inkluderer også 
tiltak som skal følges opp og gjennomføres slik at 
bestemte miljømål kan nås innen den bestemte fristen. 
 
Forurensning 
Det er positivt at planen identifiserer forurensning som en 
trussel mot naturmangfoldet. Påvirkningene på 
vannforekomstene i kommunen er i stor grad fra landbruk 
og avløp, noe som ligger til kommunen som myndighet. 
Det kan vurderes i planen å konkretisere 
forurensningssituasjonen knyttet til lokale utfordringer i 
landbruket og avløpssektoren. Planen synliggjør både 
kommunens forpliktelser og oppgaver i 
vannforskriftarbeidet og i Helhetlig tiltaksplan for ren og 
frisk Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Ved å innlemme 
tiltakene fra disse overordnede planene i 
kommunedelplanen, er det lettere å få tiltakene 
gjennomført. 
 
Vann og avløp 
Det er beskrevet at søknad om utbygging av vann og 
avløp skal inneholde dokumentasjon om områdets 
naturverdier med videre. Det bør presiseres at denne 
dokumentasjonen også omfatter naturverdier i fersk- og 
kystvann. Det bør også vurderes å stille strenge krav til 
rensing av avløpsvann fra hytter som ikke er tilkoblet 
offentlig avløpssystem, for å sikre god miljøtilstand i 
resipient. 
 
Bekker og flomveier 
Kommunen kan sette bestemmelser om kantvegetasjon i 
sine areal- og reguleringsplaner. Ferskvannet på Hvaler er 
påvirka av avrenning fra landbruk, og et godt tiltak for å 
redusere dette er kantsonevegetasjon. I tillegg har 
kantvegetasjon en positiv effekt for naturmangfoldet, ved 
at den fungerer som habitat og skjul og gir skygge for arter 
tilknyttet vassdraget. Den kan også fungere som korridorer 
i landskapet som binder habitater sammen. Kantsoner har 
også en flomdempende effekt og gjør jordsmonnet bedre 
rustet mot flomepisoder. 
 
Vi vil fremheve at landbruket har et viktig ansvar for 
ivaretakelse av naturmangfold langs vassdrag. Det 
fremgår av Helhetlig tiltaksplan for ren og frisk Oslofjord 
med et aktivt friluftsliv at det er nødvendig med økt tilsyn 
med og håndheving av kravet i vannressursloven § 11 
(kantvegetasjon). I tillegg presiserer tiltaksplanen at 
kommunene skal øke tilsyn med og oppfølging av tilfeller 
der krav om etablert vegetasjonssoner mot vassdrag ikke 
er oppfylt (jf. forskrift om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket). 
 
Vi savner i handlingsplanen et punkt om at kommunen 
skal følge opp dette lovverket. Videre bør det arbeides 
aktivt overfor grunneiere for å legge til rette for 

Det er ikke mange store 
lukkede vannveier i 
kommunen. Flere av de 
lukkede bekkene kan anses 
som dreneringsanlegg.  

 
Kommunen skal legge til grunn 
at buffersoner ikke går ut over 
jordvernet, men skal parallelt 
ivareta grunnlaget for å legge 
til rette for biologisk mangfold.   
 
Bør vurderes å legge til 
måleindikatorer i 
handlingsplanen. Slik at 
arbeidet som er gjort kan 
måles og synliggjøre trender 
over tid.  



reetablering av en flersjiktet kantsone langs vassdragene 
generelt, og sjøørretbekkene spesielt. 
 
Landbruk og matproduksjon  
Det er i punkt 6.1.2 foreslått bestemmelse om bekker og 
flomveier. Bestemmelsen er formulert slik at «lukkede 
vannveier» skal åpnes og restaureres i den grad det er 
gjennomførbart og skal alltid vurderes i reguleringsplaner 
og byggesaker. Vi mener man bør vurdere et annet ord 
enn lukkede vannveier, da dette teoretisk sett også kan 
innbefatte dreneringsanlegg i jordbruket. Vi legger til grunn 
at det ikke er intensjonen, men det vil i så fall komme i 
konflikt med nasjonale mål og jordvern og økt 
matproduksjon. 
 
Det er positivt at planen legger opp til et tett samarbeid 
med grunneiere for å legge til rette for riktig og 
regelmessig skjøtsel av skjøtselbetinget kulturlandskap. 
Gjennom ordningen tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) kan kommunen fordele tilskudd til 
grunneiere for å gjennomføre miljøtiltak ut over det som 
kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunen 
kan vedta tiltaksstrategier som angir 
prioriteringsrekkefølge for SMIL-midlene. 
 
Vi legger til grunn at det ikke er intensjonen at eventuelle 
buffersoner rundt verneområdene går utover jordvernet. 
 
Måleindikator 
Det bør vurderes å legge til måleindikatorer i 
handlingsplanen. På den måten vil arbeidet som er 
gjort kunne måles og det er lettere å synliggjøre trender 
over tid. 
 
Konklusjon  
Planforslaget ser ut til å være godt gjennomarbeidet. Vi 
har i vår vurdering ovenfor noen merknader som vi ber 
kommunen vurdere i videre behandling av planforslaget. 
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, 
jf. Statsforvalterens forventningsbrev for 2021, datert 28. 
januar 2021 og tilhørende vedlegg med forventninger til 
kommunal arealplanlegging. 
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt 
godkjent kommunedelplan. 
 
 

13 Forum for natur- og friluftsliv Østfold (FNF), 10.12.2021 
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Østfold er et 
samarbeidsforum mellom natur- og 
friluftslivsorganisasjoner på regionalt nivå. Vi takker for 
muligheten til å være delaktig i referansegruppen, og vil gi 
følgende innspill til kommunedelplanen som nå foreligger. 

Uttalelses tas delvis til 
etterretning. 
 
Mener at planen må være 
tydeligere om kommunens 
ambisjon for naturmangfoldet. 
Rådmannen mener at 



 
Vi mener 

 Hvaler har unik og sårbar natur som må ivaretas. 
Planen kunne vært tydeligere på kommunens 
ambisjon for naturmangfoldet 

 Kommuneplanens arealdel er viktigste verktøy for 
å ivareta naturmangfoldet. Samlet belastning må 
vurderes i større grad, noe som planen også 
skisserer 

 Kunnskapsgrunnlaget kan oppdateres med ny 
Rødliste fra 2021 

 Neste rullering av kommuneplanens arealdel må 
ha et mål om arealnøytralitet og naturregnskap 
bør tas i bruk som verktøy. 

 
Det er lett å forstå at Hvaler kommune er populær blant så 
mange. Med så mye vakker natur og varierte muligheter 
for friluftsliv er Hvaler-øyene et eldorado for mange, ikke 
bare om sommeren, men også på vinteren. At 
befolkningen øker kraftig på sommeren gjør at slitasje på 
natur og dyreliv øker, og det er vel ingen andre kommuner 
i Østfold som er sammenlignbare. Kombinasjonen med 
unik og sårbar natur på små arealer og mye folk, gjør at 
man må være ekstra varsom, og sørge for at 
kunnskapsgrunnlaget er så godt som mulig, og at 
planverket et er et godt verktøy til å følge det opp. Klima- 
og arealendringer er trusler for naturmangfoldet, dette 
slåes fast i den siste oppdateringen av Artsdatabankens 
rødliste. Det er synd at den nye oppdaterte listen kommer 
så tett opp til ferdigstillelse av planen, men vi håper at man 
eventuelt rekker en gjennomgang av endringene fra 
2015, for å identifisere arter som eventuelt behøver økt 
oppmerksomhet. 
 
Kommunen har god oversikt over hvilke utfordringer man 
står overfor i å bevare naturmangfoldet. Men vi savner 
tydeligere mål i planen; hvilke ambisjoner har kommunen? 
For eksempel flere verneområder, stanse utbygging i myr 
osv. Vi anser at det vil være behov for ytterligere 
kartlegginger, og vi ser at dette er tatt med i 
handlingsplanen. Det hadde vært bra med en prioritering 
her, for eksempel at kalksjøene kartlegges først da man 
erkjenner at kunnskapen om disse er mangelfull. 
 
I hovedsak er det den sektorovergripende Plan- og 
bygningsloven, som brukes sammen med 
Naturmangfoldloven, når naturen skal hensyntas i 
arealplanleggingen. Alle premisser for arealforvaltningen 
legges i kommuneplanens arealdel, og vi synes denne 
planen kommer med mange gode forslag på grep man kan 
gjøre ved neste rullering av arealdelen. På side 12 står 
det: Blant annet er det en utfordring at eierne av 
fritidseiendommer har mer penger og fritid. Det gjør at de i 
mange tilfeller bygger ut fritidsboligene til det maksimalt 
tillate arealet og opparbeider store utearealer. Dette er en 

kommunen har vært tydelige 
gjennom mål i planarbeidet og i 
handlingsplanen. 
 
Arealregnskap og 
arealnøytralitet skal bli vurdert i 
arealdel. Vurdering 
gjennomføres i 
arealplanarbeid. Belastning er 
noe kommunen kontinuerlig 
vurderer i forvaltning av 
friluftsområder og turstier.  
 
Mener kunnskapsgrunnlaget 
om rødlisten bør oppdateres. 
Rådmannen har hatt et større 
fokus på naturtyper på Hvaler, 
som igjen legger grunnlaget for 
rødlisteartene. Rødlistene 
endrer stadig, men viktig å 
bevare naturtypene. 
 
Må sørge for at 
kunnskapsgrunnlaget er så 
godt og at planverket er et godt 
verktøy som mulig for å følge 
om bruken av naturen på 
Hvaler. Rådmannen påpeker at 
det er lagt til forslag til 
planbestemmelser til både 
arealdel og reguleringsplaner i 
kapittel 6. 
 
Nevner at det er behov for 
ytterligere kartlegginger, med 
prioriteringer. Dette er det lagt 
til rette for i handlingsplan. 
 
Hvis naturtyper har gått tapt vil 
vi registrere dette, som er 
lovpålagt.   
 
 
Påpekes under fremmede arter 
at rynkerose bør nevnes. Dette 
er lagt til i kapittel 6.5. 

 
Strandtistel bør endres til 
strandtorn. Strandtistel er trolig 
borte fra Hvaler. Strandtistel er 
fjernet fra dokumentet. 
Nevner at vi må fokusere på å 
heve de med lav kvalitet, slik at 
disse områdene ikke ofres. 
Kommunen er pliktig til å 



erkjennelse av at det er kommunens egen styring som 
ligger til grunn for utviklingen, og at det bare er gjennom 
arealplanen man kan endre på dette. 
 
Kartlegging og registreringer 
Østfold botaniske forening har innspill til endring på 
hvordan registrering foregår: 
 
Forut for alle inngrep, skal det gjøres naturregistreringer. 
De viktigste artsfunn skal registreres slik at funn blir 
tilgjengelig i Artskart for å synliggjøre eventuelle fremtidige 
tap av biomangfold. Dersom det også medfører tap av 
viktig naturtype(r) som ikke tidligere er registrert i 
Naturbase skal dette registreres i Naturbase og føres som 
tapt. 
 
Under fremmede arter bør rynkerose (Rosa rugosa) 
nevnes. Den er en trussel mot de mange små 
strandenger/sandstrender og de arter som lever der, og 
man bør ha et spesielt fokus på denne fremmedarten på 
Hvaler. Mink bør også nevnes som en fremmed og 
uønsket art. 
 
Kommentar til skjøtsel på s. 22. 
Strandtistel bør endres til strandtorn (Eryngium maritimum) 
(ikke strandtistel (Eryngium campestre) - 
er trolig borte fra Hvaler. 
 
Kommentar til Veikanter som er nevnt på side 32. 
Kan nevne at veikanten ved Bøbakke som har den kritiske 
truete arten åkersteinfrø ble stygt slått i 2021 hvor også de 
gamle gjerdestolpene i granitt ble veltet. Og etter slåtten 
ble det liggende igjen et tykt lag med slått gress. Dette er 
neppe særlig gunstig for åkersteinfrø som er 
konkurransesvak art. Det kan nevnes at arten kun er kjent 
fra to lokaliteter i Norge etter 2000, den andre fra 
Hovedøya, Oslo. 
 
Kommentar til side 28; 7.4.1 Inndeling av Hvalers 
naturtyper 
Her lurer vi på om man har glemt å nevne Kirkøy? I 
oversikten over naturtyper både fra DN håndbok 13/19 og 
NiN så er det mange naturtyper som har få lokaliteter med 
lav kvalitet. Den såkalte lave kvaliteten må ikke bli en 
sovepute slik at disse kan ofres. Det må være et fokus på 
hvordan man kan heve verdiene på de få som er igjen. De 
skjøtselavhengige trenger rett skjøtsel som øker 
kvaliteten. De som ikke trenger skjøtsel, må få stå i 
fred slik at kvaliteten blir bedre på lang sikt. Når det gjelder 
hule trær lever ikke de evig, rekruttering er derfor viktig. 
Halvstore eiker kan bli hule om 50-100 år. 
 
Det synes å være en generell beskrivelse av en del 
naturtyper som inneholder arter som ikke finnes 
på Hvaler. Dette er villedende. Det bør for eksempel ikke 

forvalte alle naturtyper. 
 
Skjøtsel er ivaretatt i 
handlingsplan 
 
Hule trær er ivaretatt i 
handlingsplanen. 
 
En generell beskrivelse om 
naturtyper som ikke finnes på 
Hvaler. Dette er villedende. 
Noen av artene er fjernet fra 
kapittel 7. 
 
Beskrivelse av buffersoner er 
endret.  
 
Skjøtsel av bekker er det 
endret på i periode for 
gjennomføring. Dette ligger 
inne i handlingsplanen.  
 
Det forventes at det nedlegges 
forbud mot all utbygging og 
drenering av myr. Kommunen 
følger de nasjonale reglene om 
dette. 
 
Det påpekes at naturen i 
strandsonen er sårbar og 
ulovligheter på følges opp. 
Dette er en del av forvaltningen 
i byggesaksavdelingen.  
 
Å følge opp Vannressurslovens 
§ 11 om kantvegetasjon er en 
del av den daglige driften/ 
forvaltningen i kommunen. 
 
Det nevnes at retningslinjer for 
kantsoner bør inn i 
kommuneplanens arealdel og 
gjerne angis med 6 meter som 
minstekrav. Rådmannen har 
ment at dette blir ivaretatt 
gjennom tilskuddskravene i 
landbruket, men vil vurdere å 
legge inn et definert minstekrav 
ved neste rullering.   
 
 
En ny runde med innspills-
løsningen blir ikke gjennomført 
nå i dette planarbeidet, men 



nevnes sumphaukeskjegg under Rik gransumpskog. 
Sumphaukeskjegg er aldri nevnt av noen fra Hvaler ifølge 
Artskart og dessuten er det sannsynlig at den finnes i 
kommunen. Under Rik svartorsumpskog nevnes fettblad 
og knottblom. Begge har forsvunnet fra Hvaler for lenge 
siden, eventuelt kan man nevne at de fantes på Hvaler. 
 
Handlingsplanen 

 Vi synes det er et bra forslag med buffersoner 
rundt verneområder for å ivareta naturmangfoldet i 
sin helhet. 

 Vi synes også det er bra at det skal utarbeides en 
forvaltningsplan for sjøørretbekker, men stiller 
spørsmål ved om ikke dette arbeidet kan starte 
allerede nå, da kunnskapsgrunnlaget for en slik 
plan allerede er skissert i rapport fra Norges 
Jeger- og Fiskerforbund Østfold. 

 Vi forventer at det nedlegges forbud mot all 
utbygging og drenering av myr, da dette er en type 
natur som er svært viktig både for biologisk 
mangfold. og har gode egenskaper som 
flomdempende areal. Myra er også lagringsplass 
for karbon, det tar 1000 år å danne en meter med 
myr! 

 Naturen i strandsonen er sårbar, ikke bare i sjøen, 
men også på land. Vi forventer at handlingsplanen 
får et punkt om oppfølging av ulovlige bygg og 
stengsler strandsonen. 

 Kommunen bør også prioritere å følge opp 
Vannressurslovens § 11 om kantvegetasjon. 
Retningslinjer for kantsoner bør inn i 
kommuneplanens arealdel og gjerne angis med 6 
meter som minstekrav. Dette bør inn i 
handlingsplanen. 

 
Formidling av kunnskap om naturmangfold 
Denne planen er vel først og fremst ment som et verktøy 
for saksbehandlere, men det er viktig at kunnskapen også 
formidles ut til alle som bruker arealene i kommunen, 
enten det er grunneiere, innbyggere, hyttefolk eller 
dagsturister. Det man har kunnskap om vil man også ta 
vare på, er vår erfaring. Vi oppfordrer kommunen til å 
gjøre nye forsøk med den digitale innspillsløsningen i 
videre arbeid med planen, da dette kan være et tiltak for å 
nå ut til flere. 
 
Konklusjon 
Vi mener politikerne må se viktigheten av å ta inn så 
mange som mulig av foreslåtte tiltak på sidene 15 og 16. 
Ved neste rullering av arealplanen bør man se om det er 
områder som er satt av til utbygging som kan tilbakeføres 
til LNF. Med den kunnskapen vi har i dag om tap av 
naturmangfold i forbindelse med arealendringer kan det 
hende at kommunen de neste årene kan og bør prioritere 
annerledes enn tidligere. Arealregnskap og naturregnskap 

vurderes ved neste rullering. 
 
Ved neste rullering av 
arealdelen bør man se om det 
er områder som bør 
tilbakeføres til LNF. Dette er 
arbeid som gjennomføres ved 
hver arealdel.  
 
 
 



bør være sentrale begreper i neste rullering av 
kommuneplanens arealdel. Hvis tap av biomangfold skal 
opphøre er arealnøytralitet helt avgjørende, og dersom et 
slikt mål settes må man også følge opp med å ha et 
system for å måle dette. 
 
 

14 Kystverket, 09.12.2021 
 
Kystverket har ingen vesentlige merknader til høringen av 
kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler kommune. 
 
 

Uttalelsen tas til orientering. 

 
 
Hovedendringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget har fått noen justeringer og endringer i tekst etter høring og offentlig ettersyn. Nedenfor 
er hovedendringene listet opp:  
  

 Setning om fare for reduksjon av fuglepopulasjonene er fjernet helt fra planen. 
 Laget et eget delkapittel om føre-var-prinsippet til kapittel om trusler mot naturmangfoldet. 
 Lagt til delkapittel om geologisk mangfold i kapittel 6.0. 
 Oppdatert kap 5.0 om organisering og medvirkning 
 Tekster om buffersone og randsone er justert. Det skal være en fleksibilitet rundt allerede 

vernede områder. Tiltak må vurderes i hver enkelt sak. Jordbruket skal vektlegges i 
vurderingene. 

 Justert noe tekst om arter. F.eks. lagt til rynkerose og fjernet strandtistel.  
 Lagt til endringer i handlingsplanen som: Planlegge økt informasjon til innbyggere, 

deltidsbeboere og eiendomsutviklere (6.0), jobbe mot et sterkere jordvern i arealdelen og se på 
muligheten til å legge til rette for områder som er prioritert til beitebruk i arealdelen (6.1.2),  

 Oppfølging av en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden er lagt inn i handlingsplanen. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 11-15 
 
 
Vurdering 
 
Kommunedelplanen tar for seg trusler for naturmangfoldet og forslag til endringer i arealdelen og 
planbestemmelser i framtidige reguleringsplaner. Det er foretatt en omfattende medvirkning med 
arbeidsgrupper og referansegrupper, samt at planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn 
etter politisk behandling i utvalget. Flere innspill og uttalelser har fått implementert forslag i både 
innhold og i handlingsplanen.  
  
Kommunedelplanen vil være veiledende og er et godt verktøy som innbyggere, deltidsbeboere, 
utviklere og politikere kan bruke. Beskrivelse av naturmangfoldet i kommunen er basert på kartlagte 
naturtyper og arter, og legger et godt grunnlag for saksbehandling i bl.a. plan- og byggesaker. Planen 
vil i sin helhet gjøre det lettere å behandle saker etter naturmangfoldloven. 
 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig behandling etter høring og 
offentlig ettersyn, og innkomne relevante faglige råd og merknader er hensyntatt.  



Konklusjoner 
Rådmannen mener de relevante innspill til kommunedelplan for naturmangfold er vurdert og 
implementert i planforslaget. Rådmannen mener etter en samlet vurdering at kommunedelplanen er 
godt nok bearbeidet til å sluttbehandles. 
 
Utvalget for plan- og byggesaker tar saken til orientering. Formannskapet innstiller til kommunestyret.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Kommunestyret vedtar å sluttbehandle planforslag til kommunedelplan for naturmangfold, jf. 
plan- og bygningsloven § 11-15. 

 
2. Etter sluttbehandlingen skal kommunedelplanen utformes etter grafisk profilen til Hvaler 

kommune og gis et bedre grafisk design. Tekst i planen vil bli uendret.   
 
Hvaler kommune, 18.01.2022 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 02.02.2022: 
 
Votering: 
Saken ble tatt til orientering mot 1 stemme (Linnes (Frp)) 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 02.02.2022: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 03.02.2022: 
 
Hans Herman Utgård (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Følgende endringer innarbeides: 
 
6.1 Arealendringer:     
3. avsnitt fra «Dersom det bygges eller gjøres andre tiltak ...» og neste avsnitt STRYKES i sin helhet. 
 
Begrunnelse: Buffersoner skal ikke implementeres i planverket. Areal som grenser til verneområder 
skal vurderes særskilt ihht lovverk i hvert tilfelle når det er aktuelt. Det gir en konkret vurdering og 
sikrer både det naturfaglige og rettighetshavere. 
 
 6.1.3 Forslag til bestemmelser for ivaretakelse av naturmangfoldet i arealplan. 
 
Kommuneplan 
 
Prikkpunkt 3: «Det er forbudt å fylle opp masser i utmark i LNF-spredt områder» ENDRES til: 
«I LNF-spredt områder er det forbudt å fylle opp masser uten søknad.» 
 
Begrunnelse: Oppfylling av masser kan være viktige tiltak for restaurering og etablering av natur, 
eksempelvis som erstatningsbiotoper. Det bør derfor være mulig å utføre mindre tiltak ihht 



naturmangfoldloven etter en søknad og faglig vurdering, uten å måtte gå via reguleringsplan. 
 
NYTT prikkpunkt: «Det innføres en ny arealkategori: «Prioritert beitebruk» i kommuneplanen.» 
        
Begrunnelse: Beitedyr og beiting fremheves som et av naturmangfoldplanens viktigste premisser og 
verktøy for å opprettholde enkeltarter, naturtyper og kulturlandskap. Det er derfor både nødvendig og 
hensiktsmessig å definere dette tydelig i kommuneplanens arealdel. 
Kategorien skal benyttes for utmark og kan innbefatte jordbruksareal ute av ordinær drift. 
 
Bekker og flomveier 
 
Prikkpunkt 3: «Lukkede vannveier ...» STRYKES 
 
Begrunnelse: Dette dekkes av prikkpunkt 5. 
 
Prikkpunkt 5: TILLEGG: «Det skal legges stor vekt på agronomiske forhold, der dyrket mark inngår» 
 
6.2 Forurensning. 
 
TILLEGG til 2. avsnitt: 
 «Det er et kommunalt ansvar å hindre at avløpssystemet overbelastes og at urenset kloakk går i 
sjøen via nødoverløp under ekstremnedbør.  Det må jobbes målrettet for å hindre at overvann fra 
bebygde områder og øvrig «fremmedvann» havner i og overbelaster avløpssystemet. 
Kommunale renseanlegg må rense optimalt for nitrogen.» 
 
6.4 Klimaendringer. 
 
3. avsnitt, siste setning: «På Hvaler anbefales det ...»   STRYKES 
 
Begrunnelse: Å ikke asfaltere parkeringsplasser kan ha uheldige effekter. P-plasser som er gruset tar 
imot like store mengder vann. Under ekstremnedbør (som inntreffer jevnlig) vil uansett en grusplass 
ikke evne å drenere vannet, men graves og vaskes ut, slik at store mengder sand og grus havner på 
avveie – ofte i bekker, som er ekstra alvorlig i ørretbekker. 
 
6.5 Fremmede arter. 
 
NYTT prikkpunkt:   
«I tillegg til løpende kontakt med SVV og fylkets samferdselsavdeling om skjøtsel av fylkesveiene, så 
skal kommunen ha egne rutiner for kommunale veier og plasser. Det gjelder også havneområder 
forvaltet av Borg Havn. Det skal være fokus på bruk av stedegne fyllmasser, tilplanting med lokale 
arter og fjerning av svartelistearter. Kantslått vurderes lokalt for å hindre spredning av fremmede arter. 
 
6.6 Høsting. 
 
Hele avsnittet (6.6) STRYKES 
 
Begrunnelse: Høsting (av utmarks- og sjøressurser) er et historisk og anerkjent forhold som har vært 
en viktig forutsetning for menneskelig bosetning. Det er gjennomregulert av sentralt lovverk for jakt, 
fiske og friluftsliv, samt lover for yrkesfiske. Her er det egne bestemmelser for enkeltarter etc, som 
regulerer effektivt både enkeltbestander og arter. I den grad enkeltarter endrer status, fanges dette 
opp av jevnlige vurderinger og reguleres sentralt. 
 
6.8 Skjøtsel og restaurering 
 
Siste avsnitt: «I enkelte områder ...» STRYKES. 



 
Begrunnelse: Takrør er en ekspansiv art som er en reell trussel for en rekke planter, særlig langs 
bekker og i strandenger, hvor lyskrevende småarter fortrenges. Der det er praktisk mulig, og noen 
nedlegger ressurser i å bekjempe takrør og derved restaurere viktig våtmarksvegetasjon, må det 
oppmuntres. Selv med slike tiltak er takrør en dominerende art i de fleste av våre våtmarker, kiler og 
bekker og et stort problem i ørretbekkene, samtidig som de utgjør store biotoper for fugler. 
 
7.2   Hva er vernet? 
 
 2. avsnitt STRYKES og ERSTATTES med: 
 
«Lovlige tiltak i verneområdenes nærhet kan tenkes å få negativ effekt på verneverdiene. I den grad 
det er hensiktsmessig, kan det vurderes om verneområdene bør utvides eller om et tilleggsareal skal 
gis egne forskrifter. I så tilfelle, skal dette skje etter en grundig faglig vurdering og høring, samt 
erstatning til rettighetshavere etter gjeldende lovverk.» 
 
9 Handlingsplan. 
 
Kommuneplanens arealdel 
 
STRYKE siste ledd: «Videre vurdere muligheten ...»  og ENDRE til: 
«Det innføres en ny arealkategori: «Prioritert beitebruk» 
 
Verneområder - siste setning: 
«Eksempler kan være ...» STRYKES 
 
Begrunnelse: Verneområder for hummer og kysttorsk er enten både etablert i kommunen eller er 
under diskusjon/behandling. 
 
Buffersoner rundt verneområder. Hele tiltaket STRYKES 
 
Begrunnelse: Forholdet er begrunnet under 6.1 ovenfor. Forøvrig er strykningen begrunnet i 
alminnelig rettsvern for rettighetshavere og nødvendigheten av en grundig faglig og politisk behandling 
som tar hensyn til reelle forhold på stedet.  Alle verneområder (inkl. Nasjonalparken) har vært gjennom 
en omfattende saksbehandlings- og høringsprosess, hvor yttergrensene er fastsatt og eventuelle 
erstatninger er godgjort rettighetshaverne. Å innføre en sone som medfører ytterligere innskrenkninger 
i bruk i områder som tidligere ikke er vurdert som verneverdige, uten en tilsvarende prosess er ikke 
akseptabelt. Et verneområde er pr definisjon en «inngrepsfri sone». Ved å opprette en ytterligere 
«inngrepsfri sone» utenfor denne, blir det i realiteten å utvide verneområdet. 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Utgård sitt forslag fikk 6 stemmer, mot 1 stemme (Linnes (Frp)), og ble vedtatt 
 
 
Innstilling fra Formannskapet 03.02.2022: 
1. Kommunestyret vedtar å sluttbehandle planforslag til kommunedelplan for naturmangfold, jf. plan- 

og bygningsloven § 11-15. 
 
2. Etter sluttbehandlingen skal kommunedelplanen utformes etter grafisk profilen til Hvaler kommune 

og gis et bedre grafisk design. Tekst i planen vil bli uendret.   
 



 
Følgende endringer innarbeides i planen: 
 
6.1 Arealendringer:     
3. avsnitt fra «Dersom det bygges eller gjøres andre tiltak ...» og neste avsnitt STRYKES i sin helhet. 
 
Begrunnelse: Buffersoner skal ikke implementeres i planverket. Areal som grenser til verneområder 
skal vurderes særskilt ihht lovverk i hvert tilfelle når det er aktuelt. Det gir en konkret vurdering og 
sikrer både det naturfaglige og rettighetshavere. 
 
 6.1.3 Forslag til bestemmelser for ivaretakelse av naturmangfoldet i arealplan. 
 
Kommuneplan 
 
Prikkpunkt 3: «Det er forbudt å fylle opp masser i utmark i LNF-spredt områder» ENDRES til: 
«I LNF-spredt områder er det forbudt å fylle opp masser uten søknad.» 
 
Begrunnelse: Oppfylling av masser kan være viktige tiltak for restaurering og etablering av natur, 
eksempelvis som erstatningsbiotoper. Det bør derfor være mulig å utføre mindre tiltak ihht 
naturmangfoldloven etter en søknad og faglig vurdering, uten å måtte gå via reguleringsplan. 
 
NYTT prikkpunkt: «Det innføres en ny arealkategori: «Prioritert beitebruk» i kommuneplanen.» 
        
Begrunnelse: Beitedyr og beiting fremheves som et av naturmangfoldplanens viktigste premisser og 
verktøy for å opprettholde enkeltarter, naturtyper og kulturlandskap. Det er derfor både nødvendig og 
hensiktsmessig å definere dette tydelig i kommuneplanens arealdel. 
Kategorien skal benyttes for utmark og kan innbefatte jordbruksareal ute av ordinær drift. 
 
Bekker og flomveier 
 
Prikkpunkt 3: «Lukkede vannveier ...» STRYKES 
 
Begrunnelse: Dette dekkes av prikkpunkt 5. 
 
Prikkpunkt 5: TILLEGG: «Det skal legges stor vekt på agronomiske forhold, der dyrket mark inngår» 
 
6.2 Forurensning. 
 
TILLEGG til 2. avsnitt: 
 «Det er et kommunalt ansvar å hindre at avløpssystemet overbelastes og at urenset kloakk går i 
sjøen via nødoverløp under ekstremnedbør.  Det må jobbes målrettet for å hindre at overvann fra 
bebygde områder og øvrig «fremmedvann» havner i og overbelaster avløpssystemet. 
Kommunale renseanlegg må rense optimalt for nitrogen.» 
 
6.4 Klimaendringer. 
 
3. avsnitt, siste setning: «På Hvaler anbefales det ...»   STRYKES 
 
Begrunnelse: Å ikke asfaltere parkeringsplasser kan ha uheldige effekter. P-plasser som er gruset tar 
imot like store mengder vann. Under ekstremnedbør (som inntreffer jevnlig) vil uansett en grusplass 
ikke evne å drenere vannet, men graves og vaskes ut, slik at store mengder sand og grus havner på 
avveie – ofte i bekker, som er ekstra alvorlig i ørretbekker. 
 
6.5 Fremmede arter. 
 



NYTT prikkpunkt:   
«I tillegg til løpende kontakt med SVV og fylkets samferdselsavdeling om skjøtsel av fylkesveiene, så 
skal kommunen ha egne rutiner for kommunale veier og plasser. Det gjelder også havneområder 
forvaltet av Borg Havn. Det skal være fokus på bruk av stedegne fyllmasser, tilplanting med lokale 
arter og fjerning av svartelistearter. Kantslått vurderes lokalt for å hindre spredning av fremmede arter. 
 
6.6 Høsting. 
 
Hele avsnittet (6.6) STRYKES 
 
Begrunnelse: Høsting (av utmarks- og sjøressurser) er et historisk og anerkjent forhold som har vært 
en viktig forutsetning for menneskelig bosetning. Det er gjennomregulert av sentralt lovverk for jakt, 
fiske og friluftsliv, samt lover for yrkesfiske. Her er det egne bestemmelser for enkeltarter etc, som 
regulerer effektivt både enkeltbestander og arter. I den grad enkeltarter endrer status, fanges dette 
opp av jevnlige vurderinger og reguleres sentralt. 
 
6.8 Skjøtsel og restaurering 
 
Siste avsnitt: «I enkelte områder ...» STRYKES. 
 
Begrunnelse: Takrør er en ekspansiv art som er en reell trussel for en rekke planter, særlig langs 
bekker og i strandenger, hvor lyskrevende småarter fortrenges. Der det er praktisk mulig, og noen 
nedlegger ressurser i å bekjempe takrør og derved restaurere viktig våtmarksvegetasjon, må det 
oppmuntres. Selv med slike tiltak er takrør en dominerende art i de fleste av våre våtmarker, kiler og 
bekker og et stort problem i ørretbekkene, samtidig som de utgjør store biotoper for fugler. 
 
7.2   Hva er vernet? 
 
 2. avsnitt STRYKES og ERSTATTES med: 
 
«Lovlige tiltak i verneområdenes nærhet kan tenkes å få negativ effekt på verneverdiene. I den grad 
det er hensiktsmessig, kan det vurderes om verneområdene bør utvides eller om et tilleggsareal skal 
gis egne forskrifter. I så tilfelle, skal dette skje etter en grundig faglig vurdering og høring, samt 
erstatning til rettighetshavere etter gjeldende lovverk.» 
 
9 Handlingsplan. 
 
Kommuneplanens arealdel 
 
STRYKE siste ledd: «Videre vurdere muligheten ...»  og ENDRE til: 
«Det innføres en ny arealkategori: «Prioritert beitebruk» 
 
Verneområder - siste setning: 
«Eksempler kan være ...» STRYKES 
 
Begrunnelse: Verneområder for hummer og kysttorsk er enten både etablert i kommunen eller er 
under diskusjon/behandling. 
 
Buffersoner rundt verneområder. Hele tiltaket STRYKES 
 
Begrunnelse: Forholdet er begrunnet under 6.1 ovenfor. Forøvrig er strykningen begrunnet i 
alminnelig rettsvern for rettighetshavere og nødvendigheten av en grundig faglig og politisk behandling 
som tar hensyn til reelle forhold på stedet.  Alle verneområder (inkl. Nasjonalparken) har vært gjennom 
en omfattende saksbehandlings- og høringsprosess, hvor yttergrensene er fastsatt og eventuelle 
erstatninger er godgjort rettighetshaverne. Å innføre en sone som medfører ytterligere innskrenkninger 



i bruk i områder som tidligere ikke er vurdert som verneverdige, uten en tilsvarende prosess er ikke 
akseptabelt. Et verneområde er pr definisjon en «inngrepsfri sone». Ved å opprette en ytterligere 
«inngrepsfri sone» utenfor denne, blir det i realiteten å utvide verneområdet. 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 17.02.2022: 
 
Gerd Berit Utgård (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Formannskapets innstilling, men med endring: s.18 Bekker og flomveier: 
Prikkpunkt 3 beholdes m/rettet tekst «Lukkede vannveier kan (tidligere skal) åpnes og restaureres ...» 
Prikkpunkt 5 beholdes m/tillegget: Det skal legges stor vekt på agronomiske forhold, der dyrket mark 
inngår. 
 
Ottar Johansen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Formannskapets innstilling, men med endring: «Buffersoner rundt verneområder» beholdes. 
 
 
Votering: 
Johansen sitt forslag fikk 7 stemmer (H, Frp, P.Borge (uavh.)), og falt. 
Utgård sitt forslag fikk 14 stemmer (Ap, Sp, SV, MDG, Styr), og ble vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 17.02.2022: 
 
1. Kommunestyret vedtar å sluttbehandle planforslag til kommunedelplan for naturmangfold, jf. plan- 

og bygningsloven § 11-15. 
 
2. Etter sluttbehandlingen skal kommunedelplanen utformes etter grafisk profilen til Hvaler kommune 

og gis et bedre grafisk design. Tekst i planen vil bli uendret.   
 
 
Følgende endringer innarbeides i planen: 
 
6.1 Arealendringer:     
3. avsnitt fra «Dersom det bygges eller gjøres andre tiltak ...» og neste avsnitt STRYKES i sin helhet. 
 
Begrunnelse: Buffersoner skal ikke implementeres i planverket. Areal som grenser til verneområder 
skal vurderes særskilt ihht lovverk i hvert tilfelle når det er aktuelt. Det gir en konkret vurdering og 
sikrer både det naturfaglige og rettighetshavere. 
 
 6.1.3 Forslag til bestemmelser for ivaretakelse av naturmangfoldet i arealplan. 
 
Kommuneplan 
 
Prikkpunkt 3: «Det er forbudt å fylle opp masser i utmark i LNF-spredt områder» ENDRES til: 
«I LNF-spredt områder er det forbudt å fylle opp masser uten søknad.» 
 
Begrunnelse: Oppfylling av masser kan være viktige tiltak for restaurering og etablering av natur, 
eksempelvis som erstatningsbiotoper. Det bør derfor være mulig å utføre mindre tiltak ihht 
naturmangfoldloven etter en søknad og faglig vurdering, uten å måtte gå via reguleringsplan. 
 



NYTT prikkpunkt: «Det innføres en ny arealkategori: «Prioritert beitebruk» i kommuneplanen.» 
        
Begrunnelse: Beitedyr og beiting fremheves som et av naturmangfoldplanens viktigste premisser og 
verktøy for å opprettholde enkeltarter, naturtyper og kulturlandskap. Det er derfor både nødvendig og 
hensiktsmessig å definere dette tydelig i kommuneplanens arealdel. 
Kategorien skal benyttes for utmark og kan innbefatte jordbruksareal ute av ordinær drift. 
 
Bekker og flomveier 
 
Prikkpunkt 3 beholdes m/rettet tekst «Lukkede vannveier kan (tidligere skal) åpnes og restaureres ...» 
Prikkpunkt 5 beholdes m/tillegget: Det skal legges stor vekt på agronomiske forhold, der dyrket mark 
inngår. 
 
6.2 Forurensning. 
 
TILLEGG til 2. avsnitt: 
 «Det er et kommunalt ansvar å hindre at avløpssystemet overbelastes og at urenset kloakk går i 
sjøen via nødoverløp under ekstremnedbør.  Det må jobbes målrettet for å hindre at overvann fra 
bebygde områder og øvrig «fremmedvann» havner i og overbelaster avløpssystemet. 
Kommunale renseanlegg må rense optimalt for nitrogen.» 
 
6.4 Klimaendringer. 
 
3. avsnitt, siste setning: «På Hvaler anbefales det ...»   STRYKES 
 
Begrunnelse: Å ikke asfaltere parkeringsplasser kan ha uheldige effekter. P-plasser som er gruset tar 
imot like store mengder vann. Under ekstremnedbør (som inntreffer jevnlig) vil uansett en grusplass 
ikke evne å drenere vannet, men graves og vaskes ut, slik at store mengder sand og grus havner på 
avveie – ofte i bekker, som er ekstra alvorlig i ørretbekker. 
 
6.5 Fremmede arter. 
 
NYTT prikkpunkt:   
«I tillegg til løpende kontakt med SVV og fylkets samferdselsavdeling om skjøtsel av fylkesveiene, så 
skal kommunen ha egne rutiner for kommunale veier og plasser. Det gjelder også havneområder 
forvaltet av Borg Havn. Det skal være fokus på bruk av stedegne fyllmasser, tilplanting med lokale 
arter og fjerning av svartelistearter. Kantslått vurderes lokalt for å hindre spredning av fremmede arter. 
 
6.6 Høsting. 
 
Hele avsnittet (6.6) STRYKES 
 
Begrunnelse: Høsting (av utmarks- og sjøressurser) er et historisk og anerkjent forhold som har vært 
en viktig forutsetning for menneskelig bosetning. Det er gjennomregulert av sentralt lovverk for jakt, 
fiske og friluftsliv, samt lover for yrkesfiske. Her er det egne bestemmelser for enkeltarter etc, som 
regulerer effektivt både enkeltbestander og arter. I den grad enkeltarter endrer status, fanges dette 
opp av jevnlige vurderinger og reguleres sentralt. 
 
6.8 Skjøtsel og restaurering 
 
Siste avsnitt: «I enkelte områder ...» STRYKES. 
 
Begrunnelse: Takrør er en ekspansiv art som er en reell trussel for en rekke planter, særlig langs 
bekker og i strandenger, hvor lyskrevende småarter fortrenges. Der det er praktisk mulig, og noen 
nedlegger ressurser i å bekjempe takrør og derved restaurere viktig våtmarksvegetasjon, må det 



oppmuntres. Selv med slike tiltak er takrør en dominerende art i de fleste av våre våtmarker, kiler og 
bekker og et stort problem i ørretbekkene, samtidig som de utgjør store biotoper for fugler. 
 
7.2   Hva er vernet? 
 
 2. avsnitt STRYKES og ERSTATTES med: 
 
«Lovlige tiltak i verneområdenes nærhet kan tenkes å få negativ effekt på verneverdiene. I den grad 
det er hensiktsmessig, kan det vurderes om verneområdene bør utvides eller om et tilleggsareal skal 
gis egne forskrifter. I så tilfelle, skal dette skje etter en grundig faglig vurdering og høring, samt 
erstatning til rettighetshavere etter gjeldende lovverk.» 
 
9 Handlingsplan. 
 
Kommuneplanens arealdel 
 
STRYKE siste ledd: «Videre vurdere muligheten ...»  og ENDRE til: 
«Det innføres en ny arealkategori: «Prioritert beitebruk» 
 
Verneområder - siste setning: 
«Eksempler kan være ...» STRYKES 
 
Begrunnelse: Verneområder for hummer og kysttorsk er enten både etablert i kommunen eller er 
under diskusjon/behandling. 
 
Buffersoner rundt verneområder. Hele tiltaket STRYKES 
 
Begrunnelse: Forholdet er begrunnet under 6.1 ovenfor. Forøvrig er strykningen begrunnet i 
alminnelig rettsvern for rettighetshavere og nødvendigheten av en grundig faglig og politisk behandling 
som tar hensyn til reelle forhold på stedet.  Alle verneområder (inkl. Nasjonalparken) har vært gjennom 
en omfattende saksbehandlings- og høringsprosess, hvor yttergrensene er fastsatt og eventuelle 
erstatninger er godgjort rettighetshaverne. Å innføre en sone som medfører ytterligere innskrenkninger 
i bruk i områder som tidligere ikke er vurdert som verneverdige, uten en tilsvarende prosess er ikke 
akseptabelt. Et verneområde er pr definisjon en «inngrepsfri sone». Ved å opprette en ytterligere 
«inngrepsfri sone» utenfor denne, blir det i realiteten å utvide verneområdet. 
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