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1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING 

Verdenssamfunnet står overfor to alvorlige kriser i dag, naturkrisen og klimakrisen. 
Naturkrisen hevdes å være av minst like stor alvorlighetsgrad som klimakrisen. Naturkrisen 
omfatter forringelse og tap av natur og naturmangfold. FNs naturpanel kom med den første 
globale rapporten om artsmangfold. Her går det fram at én million av klodens antatt 8 
millioner arter er truet av utryddelse. Dette er dramatiske tall. I Norge er mer enn 2000 arter 
utrydningstruet. 

Av rapporten fra FNs naturpanel går det fram at den største trusselen mot naturmangfoldet er 
endret arealbruk. Øvrige årsaker til tap av naturmangfold er direkte utnyttelse av organismer, 
klimaendringer, forurensning og spredning av fremmede, skadelige arter til nye områder. 

Åfjord kommune, ved planutvalget, vedtok den 17.03.2021 at arbeidet med en tematisk 
kommunedelplan for naturmangfold skulle settes i gang. Miljødirektoratet har bevilget kr. 
125 000 til utarbeiding av kommunedelplanen. 

Kunnskap om naturmangfoldet er nødvendig for all planlegging og saksbehandling som 
berører bruk av arealer. I Åfjord har vi ingen fullstendig oversikt over hva vi har av 
naturmangfoldverdier. 

2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 

2.1. Nasjonale mål og føringer 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet «Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging 2019-2023.» Denne er vedtatt ved kongelig resolusjon den 
14. mai 2019. De nasjonale forventningene består av en rekke punkter innenfor følgende fire 
hovedtema: 

− Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling. 
− Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet. 
− Bærekraftig areal- og transportutvikling. 
− Byer og tettsteder der det er godt og bo og leve. 

Strekpunkt 1 og 3 ovenfor er relevant i denne sammenhengen. 

Det samme gjelder FNs bærekraftmål, først og fremst de som danner fundamentet i figuren 
nedenfor og som angår klima og miljø: 

6 Rent vann og gode sanitærforhold 
13 Stoppe klimaendringene 
14 Liv under vann 
15 Liv på land  
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FNs bærekraftsmål. 
 

Ellers vises til Meld. St. 14 (2015-16) Natur for livet – norsk handlingsplan for 
naturmangfold. Blant annet skriver regjeringen her: 

En planlegging for boligbygging, næringsutvikling, samferdselsanlegg mv. som også ivaretar 
hensynet til naturmangfold, forutsetter god samhandling og bevisst prioritering i 
arealforvaltningen. Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel gis 
kommunen anledning til å se hele kommunens areal, på land og i sjø, i sammenheng. Både 
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen er velegnet for langsiktige prioriteringer på 
et overordnet nivå, herunder hva angår bevaring av viktige miljøverdier. 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen 
Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en 
mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

Forskriften skal sikre at godkjente vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer 
revurderes og oppdateres hvert sjette år. 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann 
Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering 
av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende 
lukt, smak og farge. 

2.2. Regionale føringer 

Trøndelagsplanen 2019-2030 er et av målsettingene at Trøndelag i 2030 skal ha en 
bærekraftig areal- og transportkultur. Det betyr at 
 areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene 
 vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag 
 vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling 
 vår arealbruk har som siktemål å ivareta naturgrunnlaget for den sørsamiske reindrifta 
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Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016-2021skal sikre et rikt naturmiljø med 
stort artsmangfold og samtidig sikre at samfunnet kan benytte vannet på en skånsom og bærekraftig 
måte. 

Regional plan for arealbruk 2021-2030 er under behandling og foreløpig ikke vedtatt, men i 
forslaget som har vært gjenstand for høring er det flere målsettinger som angår ivaretakelse av 
naturmangfoldet. 

3. MÅL 

3.1. Formål 

 Sette naturmangfold på dagsorden blant innbyggere, politikere og administrasjon. 
 Gi grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

3.2. Resultatmål 

 Samle og tilgjengeliggjøre det som finnes av kunnskap om naturmangfoldet i kommunen. 
 Gi strategier for å ta vare på naturmangfoldet. 
 Avdekke behov og lage handlingsplan for fremtidig kartlegging. 
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4. INTERESSENTER 

Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i planprosesser, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt. 

Tabell 1: Oversikt over interessenter 
 
 
 

Aktør 

 
 

Deltar med 

M
å 

involveres 

M
å 

inform
eres 

 
 
 

Merknad Faglig Økonomisk Innspill 

Svært viktig       
Kommunestyret X X X X  Oppdragsgiver  
Sektormyndigheter X   X  Høringsparter 
Havbruksnæringa   X X   
Ungdomsrådet   X X   
Frivillige interesseorganisasjoner 
(BirdLife Norge, DNT, 
naturvernforbundet m. fl.) 

X  X X  Faglig bistand 

Idrettslag/grendalag X  X X   
Jeger- og fiskeforening X  X X   
Dykkerklubber X  X X   
Lokale landbruksorganisasjoner X  X X  Faglig bistand  
Grunneiere X  X X  Faglig bistand 
Elveeierlag X  X X  Faglig bistand 
Fiskerlag X  X X  Faglig bistand 
Reindriftsnæringa X  X X  Faglig bistand  
Viktig       
Innbyggere   X X   
Andre       
Seniorrådet    X   
Råd for funksjonshemmede    X   
Åfjord næringsforening    X   
Åfjord utvikling    X   
Nord-Fosen utvikling    X   
Fritidsåfjordingen     X  
Tele- og kraftleverandører     X  
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5. ORGANISERING AV ARBEIDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oppdragsgiver 
Åfjord kommune, ved kommunestyret, er oppdragsgiver. Fatter endelig vedtak av 
kommuneplanen. Involveres dersom det er behov for politisk avklaring av vesentlig 
betydning. 

Styringsgruppa 
Styringsgruppa består av planutvalget og skal bidra til å stake ut kursen for planarbeidet. 
Videre skal de bidra til at prosjektet har framdrift og bidra i medvirknings- og 
involveringsprosesser. 

Prosjektansvarlig 
Rådmannen er prosjektansvarlig og er administrativt ansvarlig for gjennomføring av 
planprosessen. 

Prosjektleder 
Prosjektleders er ansvarlig for å følge oppsatt framdriftsplan samt tilrettelegge arenaer for 
medvirknings- og involveringsprosesser. Prosjektleder tar nødvendige avklaringer med 
arbeidsgruppa og styringsgruppa og har hovedansvaret for utarbeiding av plandokumentet. 

Arbeidsgruppe 
Arbeidsgruppa er administrativ og skal sammen med prosjektleder bidra til planlegging og 
gjennomføring av medvirkningsprosesser og utarbeiding av plandokumenter. 

Styringsgruppe: 
Planutvalg 

Arbeidsgruppe: 
Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester 

Rådgiver landbruk (skog) 
Rådgiver landbruk (jordbruk) 

Fagleder plan 
Rådgiver bærekraft og miljø 

Oppdragsgiver: 
Åfjord kommune 
Kommunestyret 

Prosjektleder: 
Arealplanlegger 

Prosjektansvarlig: 
Rådmannen 

Figur 1: Figuren viser hvordan kommuneplanarbeidet skal organiseres. 
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6. PROSESS 

6.1. Medvirkning 

Verksted 
Gjennomføring av verksted for inviterte interessegrupper som blir berørt og som kan ha god 
kjennskap om naturmangfoldet, for eksempel grunneierorganisasjoner og organisasjoner med 
interesse og kunnskap innen flora og fauna. 

Barn og unge 
Involvering av barn og unge. 

Spørreundersøkelse  
Nettbasert spørreundersøkelse, eksempelvis ved bruk av Forms, hvor innbyggere får mulighet 
til å svare på en del sentrale spørsmål i planarbeidet. Gjøres kjent i kombinasjon med 
hjemmeside og Facebook. 

Høring og offentlig ettersyn 
Lovpålagte høringer og offentlig ettersyn gjennomføres ved planoppstart og når planforslag er 
utarbeidet. 

Hjemmeside og Facebook 
Det vil bli lagt ut informasjon om planprosessen på kommunens hjemmeside med enkel 
mulighet til å komme med innspill. I tillegg vil Facebook bli brukt for å informere om denne 
muligheten. 

6.2. Framdriftsplan 

I det følgende skisseres prosessen både i tabell og på tidslinje. Tabellen gir en oversikt over 
milepæler, arbeidsmetoder, aktører og tidsrom. Det må likevel presiseres at arbeidet er delvis 
overlappende. Det er også oppgaver som ikke er beskrevet i tabellen som utføreres av 
prosjektleder i samarbeid med arbeidsgruppe og styringsgruppe. Dette gjelder spesielt i 
forbindelse med utarbeiding av dokumenter og planlegging av medvirkningsprosessen. 
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Tabell 2: Framdriftsplan 

 

 

Figur 2: Figuren viser tidslinje for framdrift av planprosessen.   
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7. KRITISKE SUKSESSFAKTORER 

 Politisk forankring: Vi er avhengig av at politikerne føler eierskap til planprosessen og 
kommunedelplanen for naturmangfold. Prosessen er avhengig av at de er engasjert i 
arbeidet. 

 Administrativ forankring: Vi er avhengig av at administrasjonen føler eierskap til 
planprosessen og kommunedelplan for naturmangfold. 

 Medvirkning/involvering: Det er veldig viktig å få de riktige personene/gruppene i tale på 
riktig tidspunkt. Vi må skape engasjement og deltagelse blant de ulike interessegruppene 
slik at det skapes forståelse for planarbeidet og at de bidrar til planarbeidet. 


