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1 Rammer og premisser for planarbeidet 

Kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler skal utarbeides som en kommunedelplan i 

henhold til gjeldende planbestemmelser i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-1 tredje ledd. 

Dette sikrer et utvidet grunnlag for medvirkning og en større grad av forankring politisk og 

administrativt. 

 

Kommunedelplanen skal begrunne kommunens langsiktige mål, vise hvilke utfordringer man 

står ovenfor og redegjøre for strategier for en ønsket utvikling av naturmangfoldet i kommunen. 

Gjennom kommunedelplanen for naturmangfold skal kommunens politiske myndigheter 

formidle hvilke overordnede retninger kommunens naturforvaltning skal ta. 

 

Planen er ikke juridisk bindende, men vil være et grunnlag for innhenting av kunnskap og være 

retningsgivende i andre juridisk bindende planer, byggesaker og andre prosjekter. 

 

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

 Formålet med planarbeidet 

 Planprosessen med frister og deltakere 

 Opplegget for medvirkning 

 Utredningsbehovet 

2 Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som skal sikre at dagens naturmangfold 

bevares. På denne bakgrunn skal planen gi en helhetlig oversikt over naturmangfoldet, både 

naturtyper og arter, i kommunen. Det videre arbeidet med naturmangfoldet i kommunen skal 

med planen bli bedre lokalt forankret. Planen vil tilgjengeliggjøre viktig informasjon om 

naturmangfoldet i kommunen for allmennheten og kommunen selv.  

 

Målet er å skape engasjement og eierskap til planen gjennom medvirkende prosesser. Dette 

vil være et viktig beslutningsgrunnlag i saksbehandlingen og gi større forutsigbarhet i 

enkeltsaker. Samtidig vil planen være et ledd i arbeidet med å få økt kompetanse om 

naturmangfoldet i kommunen.  

 

I planen skal eksisterende kunnskap om naturmangfoldet i kommunen sammenstilles. Basert 

på denne informasjonen skal det utarbeides en plan for skjøtsels- og forvaltningstiltak i 

planperioden. Kunnskapshull skal også fremgå av handlingsplanen. Tiltakene i 

handlingsplanen skal sikre at det nåværende naturmangfoldet i kommunen blir sikret for 

ettertiden.  
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Figur 1: Strandeng, Ødegårdstranda, Søndre Sandøy.  

Foto: Laila Kjølbo Rød 
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Overordnede mål for planarbeidet: 

 Gi en helhetlig oversikt over naturmangfoldet i kommunen og tilgjengeliggjøre denne 

informasjonen. 

 Bedre beslutningsgrunnlaget når ulike interesser skal avveies i arealforvaltningen og 

skape mer forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere. 

 Løfte naturmangfoldet i Hvaler kommune og bidra til at ivaretagelse av naturmangfoldet 

blir prioritert. 

 Gjøre at arbeidet med naturmangfoldet i kommunen blir bedre politisk forankret. 

 Lage en plan for skjøtsels- og forvaltningstiltak, som skal sikre naturmangfoldet for 

ettertiden. 

3 Planområdet 

Planområdet omfatter hele Hvaler kommune.  

 

 
Figur 2: Hvaler kommune med verneområder 

 

Selv om planen skal dekke hele kommunen, vil hovedfokuset være områdene som ikke er 

omfattet av noen form for vern, herunder arealer med et forventet utbyggingspress. Dette har 

sammenheng med at det er disse arealene som er mest truet av arealendringer. Selv om alle 

områder ikke skal vernes, anser vi det likevel som viktig at naturmangfoldet i disse områdene 

også opprettholdes og ivaretas på en best mulig måte. I kommunens verneområder er det 

egne blant annet egne forskrifter som skal sikre disse områdene for ettertiden. I Ytre Hvaler 

nasjonalpark, som dekker store deler av kommunens arealer, er det samtidig blitt laget en noe 

tilsvarende plan som denne nylig.  
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4 Overordnede føringer  

Nåværende kommuneplan 2019-2031 har blant annet som mål at kommunen skal ivareta 

naturgrunnlag, miljø og klima og ligger miljøprioriteringer til grunn for beslutninger på alle 

forvaltningsnivåer. Dette vil underbygges og følges opp i denne kommunedelplanen.  

Fylkesplanen Østfold mot 2050 har miljø som et av tre hovedtemaer, der et delmål er:  

«Bevare levedyktige bestander av naturlig forekommende arter og bevare mangfoldet 

i natur og vegetasjonstyper i fylket, samt stanse tap av biologisk mangfold».  

 

Fylkesplanen er også retningsgivende for kommunal planlegging. 

I planperioden skal Hvaler kommune også rullere kommuneplanens samfunnsdel. Planen er 

relevant for kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler. 

 

Stortingsmelding 14 (2015-16) Natur for livet beskriver hvordan regjeringens politikk skal bidra 

til å ta vare på naturmangfoldet. Et av innsatsområdene er å styrke kommunens arbeid med 

naturmangfold, samt gi kommunene et kompetanseløft på området. Arealendringer er den 

viktigste årsaken til tap av natur i Norge. Det er derfor svært viktig at kommunene utøver en 

god arealforvaltning som hensyntar naturmangfoldet. 

 

KMDs Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 beskriver 

hvordan regjeringens politikk skal sikre en bærekraftig utvikling i hele landet. Det er besluttet 

at FNs 17 bærekraftmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

De viktigste bærekraftmålene for denne planen vurderes å være 11. Bærekraftige byer og 

lokalsamfunn, 14. Livet i havet og 15. Livet på land. 

5 Prosess, medvirkning og organisering 

På bakgrunn av stortingsmeldingen bevilget regjeringen midler til et pilotprosjekt i 2016, der ti 

kommuner fikk økonomisk støtte til å utarbeide kommunedelplaner for naturmangfold. 

Pilotprosjektet hadde gode resultater, slik at det er bevilget ytterligere midler til en fortsettelse 

av prosjektet til 8 kommuner. Hovedformålet er at kommunene skal øke sin kompetanse om 

naturmangfold. I planen skal de nasjonale, regionale og lokale naturverdiene tillegges særlig 

vekt. 

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget 

for medvirkning. Samt skal det vises til hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for 

utredninger. Planforslaget skal sendes på høring og legget ut til offentlig ettersyn ved varsel 

om oppstart. 

6 Prosess 

Planprosessen vil bli gjennomført i henhold til gjeldende planbestemmelser i plan- og 

bygningsloven.  

 

Planen ble den 04.06.2020 behandlet i Formannskapet som en orienteringssak, utvalgssak 

68/20ss, der utvalget enstemmig tok saken til orientering. I saksfremlegget ble det orientert om 



 

7 
 

at Hvaler kommune har søkt om midler til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold og 

videre at vår søknad var innvilget 125.000 kr fra Miljødirektoratet. Det ble fremlagt at vi i tillegg 

til en arbeidsgruppe og referansegruppe ønsker å opprette en styringsgruppe bestående av et 

politisk utvalg i samarbeid med ordfører og rådmann, samt orientert om at ekstra midler utover 

de innvilgede fra Miljødirektoratet var ønskelig. I møtet ble det ikke opprettet noen 

referansegruppe eller innvilget ekstra midler til utarbeidelse av planen. 

 

Et av målene med planen er at den skal være godt politisk forankret. Det bør derfor opprettes 

en styringsgruppe, bestående av et politisk utvalg. Utvalget fastsettes av Formannskapet. 

Varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold vil gjøres samtidig 

med at forslag til planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Melding 

om oppstart av planarbeidet og planprogrammet gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske 

medier og i lokal avis. 

 

Planprogrammet skal endelig fastsettes av Kommunestyret. Når planprogrammet er fastsatt 

begynner arbeidet med selve planen.  

 

Etter en lengre prosess med medvirkning, innhenting av eksisterende kunnskap gjennom 

tilgjengelige databaser og referansegruppe ferdigstilles planen. Planen skal være tematisk og 

bestå av en overordnet oversikt over naturmangfoldet som finnes i kommunen, en 

handlingsplan for det videre forvaltningsarbeidet med naturmangfoldet, samt et kartgrunnlag 

over den tilgjengelige kunnskapen. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. Dersom bearbeidingen av innspillene medfører vesentlige endringer i planforslaget 

vil det sendes ut på ny høring. Den endelige planen skal vedtas av Kommunestyret.  

 

6.1 Medvirkning 
Som et ledd i medvirkningsprosessen skal det opprettes en referansegruppe. 

Referansegruppen vil bestå av representant fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen, samt 

lokale personer fra interesseorganisasjoner med kjennskap til Hvalers naturmangfold. Det 

legges opp til møter med referansegruppen bed behov, avhengig av hvor planprosessen står. 

 

Oppstart av planarbeidet vil kunngjøres på kommunens hjemmesider og i lokalavisen. 

Kommunen vil også bruke sosiale medier til å innhente innspill til planarbeidet.  

 

I høringsperioden ønsker vi særlig tilbakemelding på følgende: 

 Kartleggings- og utredningsbehov 

 Konkrete innspill til viktige områder for naturmangfold, særlig for fugl og insekter. 

 Konkrete tiltak til handlingsplanen 

 

6.2 Organisering 
Det foreslås å legge ansvaret for gjennomføring av planarbeidet til enhetsleder for 

byggesak/kommunalsjef for TBI. Det er etablert en arbeidsgruppe med en prosjektleder og 

deltagere i administrasjonen. Til gjennomføring av planen skal det også etableres en 

referansegruppe. Prosjektleder vil knytte kontakt med representanter fra Fylkesmannens 

miljøvernavdeling, Fylkeskommunen, fagmiljøer og interesseorganisasjoner. 

Referansegruppen vil møtes jevnlig ved behov.  
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6.3 Fremdriftsplan 2020-2021 
 

 

7 Utredningsbehov 

Hvaler kommune er svært interessant i et naturmangfoldsperspektiv. Det varme klimaet og 

kommunens beliggenhet i Oslofjorden, gjør at området har et svært rikt artsmangfold, selv på 

et lite areal. Mange av artene som finnes i kommunen er rødlista, og regnet som 

utrydningstruede arter i Norge. Noen av disse artene finnes kun på Hvaler. Dette har gjort 

kommunen svært attraktiv for naturinteresserte, som igjen har bidratt til at Hvalers 

naturmangfold i dag er godt kartlagt. Hvalers natur består i stor grad av små, spredte biotoper. 

Den spredte forekomsten av små viktige områder, gjør disse områdene sårbare for inngrep. 

 

Den største trusselen mot biologisk mangfold både på verdensbasis og landsbasis er 

arealendringer. Hvaler kommune er utsatt for et stort utbyggingspress. Det faktum av at 

naturverdiene som finnes i kommunen er spredt og allerede på små arealer, gjør Hvalers 

naturlandskap svært sårbar for nye inngrep og utbygginger. Flere arter er avhengige av en 

viss kontinuitet i sitt habitat for å kunne overleve. En bit- for bit nedbygging i disse områdene 

Juni-
Oktober

•Forarbeider

•Varsel om oppstart

•Høring og offentlig ettersyn av planprogram

Oktober-
November

•Behandle innspill og uttalelser

•Bearbeide ny informasjon og justering av planprogram

November-
Desember

•Fastsette planprogram

Desember-
Juni

•Utarbeide fremdriftsrapport

•Utarbeide planforslag

•Planforslag for kommunedelplan for naturmangfold skal 
til høring og offentlig ettersyn

Juni-
Desember

•Behandling av innspill og uttalelser

•Bearbeide ny informasjon, samt ferdigstille planforslaget

•Sluttbehandle kommunedelplanen

•Utarbeide sluttevaluering
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vil på sikt kunne redusere disse populasjonene betraktelig. Over tid vil det igjen kunne føre 

med seg en utryddingsgjeld (tidsforsinkelse i utrydding av en art som følge av at de siste 

individene fortsatt lever), som igjen kan ende i en utryddelse i kommunen. 

 

 
Figur 3: Kulturlandskapet på Kirkøy. 

 

Et av målene med planen er at Hvaler kommune skal få en samlet oversikt over hva slags 

naturmangfold som finnes i kommunen, herunder hvor den viktigste og mest sårbare naturen 

er lokalisert. Dette vil danne et svært viktig grunnlag for videre planarbeid i kommunen, samt 

byggesaksbehandling og andre prosjekter. Videre vil det gi kommunen en god pekepinn på 

hvor sårbar naturen på Hvaler faktisk er, i form av hvor store arealer av de ulike naturtypene 

vi faktisk har til rådighet. Planen skal også vise hvilke utfordringer kommunen står ovenfor, 

samt redegjøre for en ønsket utvikling og ivaretakelse av naturmangfoldet i kommunen.  

 

De kartlagte dataene for Norges naturmangfold finnes i dag i flere ulike databaser. For å få et 

helhetlig bilde av naturkvalitetene i et område, er man derfor avhengig av å lete etter 

informasjon flere steder. Dette kan være en tidkrevende prosess, særlig hvis det er store 

områder som skal undersøkes. Planen skal samle denne informasjonen og gjøre den lettere 

tilgjengelig på et sted. Naturen er i en konstant endring. Dette gjør at sammenstillingen av den 

tilgjengelige informasjonen inn i planen, raskt vil kunne bli utdatert. Den vil derfor kun vise det 

overordnede bildet av dagens situasjon. 

 

Gjennom planarbeidet vil kommunen sammenstille den tilgjengelige informasjonen om 

naturmangfoldet i kommunen på det nåværende tidspunktet. For å bevare dagens 

artsmangfold og naturlandskap for ettertiden, skal store deler av planen være en 

handlingsplan. Handlingsplanen skal redegjøre for ulike tiltak kommunen bør gjøre for å ha 

den oppdaterte informasjonen tilgjengelig til enhver tid, slik at vi kan bidra til å bevare dagens 

naturmangfold.  

For å ivareta det rike artsmangfoldet, vil det i kommunedelplanen legges vekt på de ulike 

naturtypene som finnes i kommunen. Dette har sammenheng med at ulike arter er tilknyttet 

ulike naturtyper. Bevarer vi naturtypene, vil vi i stor grad også bevare de tilhørende artene. 


