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1. Innledning 
Dette planprogrammet beskriver videre planprosess for arbeidet med kommunedelplan for 

naturmangfold for Sarpsborg kommune. I planstrategien for Sarpsborg kommune 2021-2024 er det 

vedtatt oppstart av kommunedelplan for naturmangfold i 2021. Oppstart av kommunedelplanen 

sammenfaller med tildelingen av tilskudd på kr. 125 000,- fra Miljødirektoratet til Sarpsborg 

kommune for utarbeidelse av planen.  

Kommunedelplan for naturmangfold erstatter eksisterende viltplan (1994) og tematisk 

kommunedelplan for biologisk mangfold (2001). Begge ovennevnte planer er utdaterte, og det er 

behov for oppdatering med ny kartlegging av arter, landskap og arealressurser.  

Nedbygging og tap av naturmangfold er en av de største utfordringene menneskeheten har stått 

ovenfor. På bare noen tiår har verdens dyrebestander blitt redusert med hele 60 prosent og opptil en 

million arter står i fare for å dø ut. Den dramatiske nedgangen i artsdiversitet har direkte innvirkning 

på samspillet i naturen og på økosystemtjenester, slik som f.eks matproduksjon, regulering av klima, 

pollinering, utvikling av medisiner og flomdemping. Tap av naturmangfold er på den måten en trussel 

mot vårt eget livsgrunnlag. Det er også en forutsetning for en grønn omstilling av norsk økonomi at vi 

lykkes med å ta vare på naturmangfoldet for nåværende og fremtidige generasjoner. 

 

Naturmangfold blir i dagligtalen ofte omtalt som synonym med biologisk mangfold, men 

naturmangfoldloven (2009) definerer naturmangfold som: «biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 

påvirkning». Denne definisjonen legges til grunn for arbeidet med planen. 

 

Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren på naturmangfoldet i Norge. St. meld 14 (2015-

2016) Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold vektlegger kommunens rolle i 

arealforvaltningen og den helhetlige tilnærmingen kommunene har til utviklingen av lokalsamfunnet 

som viktige premissleverandører for ivaretakelse av naturmangfoldet. St. meld 14 legger til grunn at 

kommunenes kompetanse om naturmangfold skal styrkes og at forvaltningen skal være 

kunnskapsbasert og treffsikker.  

  

Kommunedelplan for naturmangfold for Sarpsborg skal redegjøre for kunnskapsgrunnlaget for 

naturmangfoldet i kommunen, samt skissere langsiktige strategier for ivaretakelse og potensielt 

restaurering av dette.  Planarbeidet gir rom for å identifisere kunnskapshull og behov for oppdaterte 

kartlegginger av naturmangfold. Planen vil være et viktig verktøy i kommunens arbeid med å 

kvalitetssikre og effektivisere saksbehandling og gi bedre grunnlag for tiltak og prioriteringer i 

arealforvaltningen. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag gir bedre forutsetninger for kvalifiserte 
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vurderinger etter naturmangfoldloven ved utøvelse av kommunal myndighet. Kommunedelplanen vil 

være et verktøy for å øke kunnskapen og kompetansen om naturmangfold, både blant innbyggere og 

beslutningstakere. 

2. Rammer og premisser for planarbeidet 
Kommunedelplan for naturmangfold skal utarbeides som en kommunedelplan i henhold til gjeldende 

bestemmelser i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-1 tredje ledd. Planprosessen i henhold til plan- 

og bygningsloven sikrer medvirkning og forankring både hos interne og eksterne myndigheter, 

interesseorganisasjoner, grunneiere og innbyggere. 

Kommunedelplanen skal redegjøre for status for naturmangfoldet i kommunen samt skissere 

langsiktige strategier for ivaretakelse av dette. Kommunedelplanen vil gi politiske føringer for 

forvaltningen av naturmangfoldet. Planen vil ikke være juridisk bindende, men vil være et 

kunnskapsgrunnlag og et verktøy for videre forvaltning og saksbehandling.  Videre oppfølging må 

forankres i juridisk bindende arealplaner, handlingsplaner og budsjetter.  

Selv om naturmangfoldloven gir begrepet naturmangfold en bred definisjon, vil kommunedelplanen 

fokusere på biologisk mangfold. Planen vil likevel omtale geologisk og landskapsmessig mangfold, 

men ikke i like stort omfang. I mange tilfeller legger geologisk og landskapsmessig mangfold 

grunnlaget for det biologiske mangfoldet. De tre definerte delene av naturmangfold vil derfor ikke 

nødvendigvis ha klare skillelinjer i plandokumentet. 

Planprogrammet redegjør for: 

- overordnede føringer 

- formålet med planprogrammet 

- planområde og tema for utredning 

- finansiering av planarbeidet 

- prosess, medvirkning og organisering av arbeidet 

- oppbygging av kommunedelplanen 

 

2.1 Overordnede føringer 

Stortingsmelding 14 – Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold (2015-2016) trekker 

frem betydningen av bruken av arealressurser som en faktor for nedbygging og tap av norsk natur. 

Arealbruk og omdisponering av areal til f.eks veg- og boligbygging, industri og næringsformål er viktig 

for samfunnet, men er samtidig den faktoren som har størst innvirkning på naturmangfoldet på land. 

St.Meld 14 fastsetter at regjeringens politikk skal bidra til at vi når nasjonale og internasjonale mål 

for naturmangfold. I forvaltningen av naturmangfoldet i Norge legger regjeringen blant annet til 

grunn at kommunenes kompetanse om naturmangfold skal styrkes og at forvaltningen skal være 
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kunnskapsbasert og treffsikker. Det trekkes frem som avgjørende at kommunene utøver sin rolle som 

arealforvalter på en god måte. 

2.1.1 Konvensjonen om biologisk mangfold 

St. melding 14 viser til Norges forpliktelser etter konvensjonen om biologisk mangfold (1992) og 

Aichi-målene under denne. Konvensjonen har tre formål: 1) å bevare klodens biologiske mangfold, 2) 

å fremme bærekraftig bruk av ressursene og 3) å dele godene av genetiske ressurser rettferdig. 

Forpliktelsene etter konvensjonen om biologisk mangfold er gjennomført i norsk rett i første rekke 

gjennom Grunnloven § 112 og naturmangfoldloven. Aichi-målene under biomangfoldkonvensjonen 

gjenspeiles i de tre nasjonale målene for naturmangfold: 1) ha god tilstand i økosystemene, 2) ta vare 

på truet natur og 3) bevare variasjonsbredden i norsk natur. 

2.1.2 FNs bærekraftsmål 

Av nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 fremgår det at FNs 17 

bærekraftsmål skal ligge til grunn. Målene utgjør en global arbeidsplan som skal vise vei mot en 

bærekraftig utvikling på kort og lang sikt. Mål 14 og 15 (figur 1) om henholdsvis livet i havet og livet 

på land er sentrale målsetninger opp mot St. melding 14 og Aichi-målene under 

biomangfoldkonvensjonen. Mål 14 legger til grunn bevaring og bruk av marine ressurser på en måte 

som fremmer bærekraftig utvikling. Følgende delmål under målsetning 14 anses som mest relevante 

for utarbeidelsen av kommunedelplan for naturmangfold for Sarpsborg kommune: 

• Delmål 14.1) Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for 

havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av 

næringssalter. 

• Delmål 14.2) Innen 2020 forvalte og beskytte økosystemene i havet og langs kysten på en 

bærekraftig måte for å unngå betydelig skadevirkninger, blant annet ved å styrke 

økosystemenes motstandsevne og ved å iverksette tiltak for å gjenoppbygge dem, slik at 

havene kan bli sunne og produktive. 

Av delmålene under målsetning 15 om livet på land anses følgende delmål å ha størst relevans: 

• Delmål 15.1) Innen 2020 bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte 

økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i 

innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med 

forpliktelser i internasjonale avtaler. 

• Delmål 15.2) Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, 

stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og 

nyplanting av skog på globalt nivå. 

• Delmål 15.5) Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av 

habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at 

de dør ut. 
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• Delmål 15.8) Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter 

for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig 

grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter. 

• Delmål 15.9) Innen 2020 integrere verdien av økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale 

og lokale planleggingsprosesser. 

FNs bærekraftsmål utgjør en felles planleggingsplattform der de 17 overordnede målene er tett 

sammenvevde. I en kommunedelplan for naturmangfold vil det være nærliggende å trekke de 

tydeligste linjene mellom mål 14 og 15 og mål 13 – stoppe klimaendringene. Robuste økosystemer 

og ivaretakelse av biomangfold er en forutsetning for at naturtyper og arter skal kunne tilpasse seg 

klimaendringene. Andre påvirkninger som fysiske inngrep og forurensning kan bidra til å endre 

forholdene for arter og økosystemer og mulighetene de har for å tilpasse seg klimaendringene. Det 

er den samlede belastningen som avgjør hvor utsatt artene er. Naturmangfold og klimaendringer har 

også samvirkende effekter. Økosystemer kan binde og lagre karbon, og systemer som myr, skog eller 

kystøkosystemer er spesielt karbonrike. 

 

Figur 1: FNs bærekraftsmål. Kilde: FN-sambandet (hentet fra www.fn.no). 

2.1.3 EØS-avtalen 

EU er en pådriver i miljøpolitikken og en stor del av EUs miljøpolitikk blir innlemmet i norsk regelverk 

som følge av EØS-avtalen. Naturforvaltning, herunder EUs fugle- og habitatdirektiver, er ikke en del 

av EØS-avtalen. Likevel er enkelte direktiver av betydning for naturmangfold er innlemmet, herunder 

EUs rammedirektiv for vann og direktivet om utsetting av genmodifiserte organismer. Førstnevnte er 

tatt opp i norsk lov gjennom vannforskriften, som er førende for utformingen av regionale 

vannforvaltningsplaner. EØS-avtalen omfatter dessuten en rekke klima- og miljøreguleringer som 

bidrar til å redusere påvirkning på naturmangfold, herunder avfall, kjemikalier og luftforurensning. 

http://www.fn.no/
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2.1.4 Regional kystsoneplan for Østfold 

På regionalt nivå er nasjonale og internasjonale føringer implementert i regional kystsoneplan for 

Østfold, vedtatt 2014. Her løftes det frem at Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et 

bærekraftig perspektiv. Kysten skal nyttes som områder for opplevelse og reise, friluftsliv, båtliv, 

fritidsboliger, helårsboliger, næring og transport, samtidig som kystens spesielle landskaps-, natur-, 

og kulturverdier bevares. For forvaltning og bruk av Ytre Oslofjord legges også Helhetlig plan for 

Oslofjorden til grunn. Planen ble lagt frem av regjeringen i mars 2021, og er en sammenstilling av 

eksisterende tiltak i kombinasjon med forslag til utredninger og nye tiltak. Kommunenes rolle i 

arbeidet med forbedring av miljøtilstanden i fjorden ivaretas i stor grad av tiltak som ligger inne i 

regionale vannforvaltningsplaner. 

2.1.5 Fylkesplanen for Østfold 

Regionale prioriteringer ivaretas også gjennom Fylkesplanen for Østfold, som har som mål om å ta 

vare på Østfolds blågrønne verdier, det vil si natur- og vannområder, i en mest mulig 

sammenhengende struktur. Bestander av naturlig forekommende naturtyper og arter skal bevares i 

sine leveområder. Regionale ansvarsarter skal prioriteres. Plan- og bygningsloven skal blant annet 

benyttes som verktøy for å sikre naturmangfold, og til å restaurere og gjenskape vassdrag og 

naturområder, særlig rundt byer og tettsteder. Østfolds naturområder må sikres mot oppdeling, 

utbygging og inngrep i randsonene. Kartleggingen av biologisk verdifulle områder (nøkkelbiotoper), 

skal benyttes aktivt ved eventuelle inngrep eller tiltak. 

2.1.6 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

På lokalt nivå legger kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 til grunn at bærekraft skal være en 

betingelse for utviklingen av Sarpsborg. Forslag til revidert arealplan og kystsoneplan 2021-2033 

bygger på premissene som legges i kommuneplanens samfunnsdel samt på sentrale og regionale 

føringer. Begge planer forventes vedtatt i løpet av 2021.  Arealplanen er kommunens øverste 

juridiske arealplandokument, og gir de overordnede føringene på hvor det skal være vern og hvor det 

skal være utbygging.  Vern av naturområder har vært en sentral føring i arbeidet med utarbeiding av 

ny arealplan. For kystsonen er det utarbeidet en egen kystsoneplan. Planen skal sikre en bærekraftig 

forvaltning av Sarpsborg kommunes kyst- og sjøområder. Hensynet til naturverdier ivaretas i all 

hovedsak med hjemmel i naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak 

langs sjø og vassdrag, samt statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen. 

2.2 Formål med planarbeidet 

Plandokumentet vil være et viktig redskap for kommunen i arbeidet med å innfri globale, nasjonale, 

regionale og lokale målsetninger om naturmangfold. Planen skal: 

• gi en helhetlig oversikt over kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet, samt identifisere 

områder med videre utredningsbehov 
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• redegjøre for konkrete tiltak for ivaretakelse og potensielt restaurering av naturmangfoldet i 

kommunen 

• redegjøre for hvordan klimatilpasning skal innarbeides i prioriteringer og løsninger 

• 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 

• legge til rette for et godt samarbeid med nabokommuner om forvaltning av felles 

naturområder 

2.3 Planområdet og tema for utredning 

Planområdet omfatter hele Sarpsborg kommune (figur 2). Behovet for ytterligere kartlegging vil 

kunne variere, og vil bestemmes ut i fra eksisterende kunnskapsgrunnlag og ut i fra status for 

nasjonal naturkartlegging etter Miljødirektoratets instruks (NiN). Planarbeidet vil rette spesielt fokus 

mot: 

1) Utbyggings- og fortettingsområder 

Utbyggings- og fortettingsområdene i Sarpsborg er i hovedsak konsentrert om byområdet og 

til de fire lokale sentraene (Skjeberg stasjonsby, Ullerøy, Varteig og Jelsnes). Planarbeidet vil 

fokusere spesielt på disse områdene. Kart over byområdet og sentraene er gitt i vedlegg 1. 

Videre vil det være viktig å vurdere og eventuelt utvide kunnskapsgrunnlaget for nye 

områder som er lagt ut til bruk etter 2033 og mot 2050 (vedlegg 2).  Dette gjelder spesielt 

Eidet som er foreslått som langsiktig utbyggingsområde etter 2033 i forslag til 

kommuneplanens arealdel 2021-2033. 

 

2) Urbant biomangfold 

Det finnes mange ulike naturtyper i byer og tettsteder, også bekker, elver, skog og 

kulturmark, som vi helst forbinder med mer spredtbygde områder. Mange av disse 

naturtypene er rester fra tiden før bygninger, veger og gater ble anlagt. I tillegg finner vi 

noen naturtyper som er karakteristiske for menneskeskapte miljøer, slik som parker, villniss, 

skrotemark, industriområder, avfallsplasser, vegkanter og erstatningsbiotoper (erstatning for 

opprinnelig leveområde). Også disse naturtypene kan inneholde verdifullt biologisk 

mangfold. 

 

3) Kulturlandskapet 

Naturtypene i kulturlandskapet er blant de mest artsrike vi har i Norge, og det tradisjonelle 

kulturlandskapet er viktige habitater for mange utrydningstruede arter. Sarpsborg kommune 

har en lang jordbrukshistorie og noe av den mest verdifulle dyrka marka i Norge. 
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Konvensjonelt jordbruk har ført til 

at mye av biomangfoldet i dag 

finnes i randsonene og 

kantsonene, men det finnes likevel 

fortsatt ekstensivt drevne 

jordbruksarealer som er verdifulle 

i biomangfoldsammenheng. 

 

4) Randsoner og korridorer mot 

verneområder 

Innenfor Sarpsborg kommune 

ligger det flere områder som er 

beskyttet av verneforskrift 

(markert med rødt skravert 

område i figur 2). God og bevisst 

planlegging for arealer utenfor 

verneområdene kan bidra til å 

støtte opp om verneverdiene og 

utnytte de mulighetene som 

vernet gir. Planarbeidet skal derfor 

fokusere på randsonene inntil 

verneområdene, og på eventuelle 

korridorer som spredningsområde 

mellom verneområder. Det vil 

være viktig å vurdere hvilke 

virkninger tiltak og planer 

utenfor verneområder har på 

verneinteressene innenfor. 

 

5) Marint naturmangfold 

Sjøområdene innenfor Sarpsborg 

kommune er del av 

fjordavsnittet Ytre Oslofjord. Oslofjorden som en helhet anses som ett av de mest artsrike 

områdene i Norge, men miljøtilstanden i fjorden regnes i dag som dårlig. Helhetlig tiltaksplan 

for Oslofjorden (2021) peker på flere innsatsområder fordelt mellom ulike myndighetsnivåer 

for å ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. I tillegg til kommunenes ansvar etter 

regionale vannforvaltningsplaner, pekes det på følgende kommunale tiltak: 

 

- etablere minst ett fredningsområde for hummer i hver kommune (det er per i dag 

ikke hummerfredningsområde i Sarpsborg kommune) 

Figur 2: Planområdet Sarpsborg kommune er angitt med rødt omriss. 

Verneområder (1-14) er vist med skravur innenfor planområdet. 1: Haslau 

biotopvernområde, 2: Hansemakerkilen naturreservat, 3: Skorpen 

biotopvernområde, 4: Jørstadmyra naturreservat, 5: Skjebergkilen 

naturreservat, 6: Vestvannet naturreservat, 7: Skinnerflo naturreservat, 8: 

Desiderialunden naturreservat, 9: Solgårdhavna naturreservat, 10: 

Ågårdselva naturreservat, 11: Bråneåsen naturreservat, 12: Asbjørnåsen 

Naturreservat, 13: Sagåsen og Stueåsen naturreservat, 14: Brentåsen 

naturreservat.  Kart hentet fra Naturbase.no. 
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- unngå tiltak og inngrep på de sårbare naturtypene bløtbunnsområder i strandsonen 

og ålegrasenger 

- sikre viktige naturforekomster også i sjø i kommunal arealplanlegging 

- utarbeide tiltakskart for sårbare områder i hele Oslofjorden og for elver som kan føre 

med seg forurensning ut i fjorden, som verktøy for de interkommunale utvalgene 

mot akutt forurensning. 

 

Ovennevnte punkter må vurderes inkludert i handlingsdelen i kommunedelplan for 

naturmangfold for Sarpsborg kommune. 

 

3) Fremmede arter 

Fremmede arter er en trussel mot det stedegne naturmangfoldet. Det vil derfor rettes 

generell fokus mot kartlegging og bekjempelse av fremmede arter innenfor hele 

planområdet. 

 

2.4 Finansiering 

Ved planarbeidet vil det i stor grad bli benyttet interne ressurser fra administrasjonen. 

Miljødirektoratets tilskudd på 125 000 kr vil i hovedsak bli benyttet til ytterligere kartlegging der vi 

under gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget finner behov for det. Dersom kostnadene for 

ytterligere kartlegging av kommunens naturmangfold overstiger tilskuddsbeløpet fra 

Miljødirektoratet, vil det måtte sikres ekstra bevilgninger til kartleggingen over kommunens budsjett. 

3. Prosess, organisering av planarbeidet og medvirkning 

3.1 Prosess 
Forslag til planprogram sendes på høring til statlige og regionale myndigheter, offentlige organer, 

interesseorganisasjoner og berørte organisasjoner. Høringsfristen er i henhold til bestemmelsene i 

plan- og bygningsloven minimum 6 uker fra datoen planprogram sendes på høring. På grunn av frist 

knyttet til tilskuddet fra Miljødirektoratet kan høringsperioden for planprogrammet ikke overstige 6 

uker.  

Varsel om oppstart av planarbeid kunngjøres samtidig med at forslag til planprogram sendes ut på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. Melding om forslag til planprogram og oppstart av 

planarbeid vil bli tilgjengeliggjort i lokalavis og i elektroniske og sosiale medier. Høringsinnspill kan 

eksempelvis omfatte forslag til temaer og utredninger som kan være aktuelle for planarbeidet samt 

synspunkt som berører prosess og medvirkning. 

Endelig planprogram vil behandles i utvalg for miljø og teknikk, og endelig vedtas i formannskapet.  
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Planarbeidet vil omfatte faser med kunnskapsinnhenting, medvirkning og samråd med berørte 

myndigheter. Arbeidet vil lede frem til utarbeidelse av et planforslag. Planforslaget vil bestå av en 

tematisk del og en handlingsdel. Planforslaget vil behandles i utvalg for miljø og teknikk og i 

formannskapet før det sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen vil være 

minimum 6 uker.  

I etterkant av høringsperioden vil innsendte innspill bli vurdert og eventuelt innarbeidet i 

planforslaget. Ved vesentlige endringer i planforslaget, må dette legges ut til nytt offentlig ettersyn. 

Endelig kommunedelplan for naturmangfold vedtas av Bystyret. 

Det legges opp til at kommunedelplanen rulleres med et intervall som tilpasses rulleringen av 

arealplan og kystsoneplan. Planen blir et viktig underlagsdokument i fremtidig arealplanlegging 

ettersom det viktigste tiltaket for å ivareta naturmangfold er at det hensyntas i arealforvaltningen.  

3.2 Organisering av planarbeidet 

Det er nedsatt en administrativ prosjektgruppe for å sikre god fremdrift i utarbeidelsen av planen. 

Prosjektgruppen skal rapportere til en styringsgruppe. For å få tilstrekkelig med fagkunnskap vil det 

nedsettes en referansegruppe med deltakere fra eksterne myndigheter og interesseorganisasjoner 

som ved behov skal bistå prosjektgruppa i arbeidet. 

3.3 Medvirkning 

Utarbeidelse av planen som en kommunedelplan i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) sikrer 

medvirkning fra alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, 

private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. I henhold til PBL § 4.1 skal 

planprogrammet gjøre rede for medvirkningsprosessen. 

Innhenting av ekstern kunnskap er en sentral målsetning for planarbeidet. Privatpersoner, 

interesseorganisasjoner og grunneiere besitter erfaringsvis mye lokalkunnskap om naturmangfold 

som ikke nødvendigvis er tilgjengeliggjort i sentrale databaser. Det er viktig at disse blir hørt og at de 

får anledning til å komme med innspill. Planprogrammet vil derfor sendes på høring også til aktører 

og enkeltpersoner som kan tenkes å ha inngående kjennskap til naturmangfold i kommunen eller i 

deler av kommunen. I tillegg vil vi aktivt bruke kommunens nettsider og sosiale medier for å nå ut til 

hele befolkningen. Det er et ønske å få bred medieomtale underveis i planprosessen for å skape 

engasjement og sikre kjennskap til planen. Det vil tas fortløpende vurderinger underveis i 

planarbeidet hvorvidt det kan være aktuelt å samle ressurspersoner med kompetanse i 

medvirkningsgrupper. 

Arbeidsgruppen tar initiativ til å opprette en referansegruppe. Referansegruppen skal være dynamisk 

med faste representanter fra miljøforvaltningen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken 

fylkeskommune. Ulike ressurspersoner vil kunne hentes inn i referansegruppen avhengig av tema 

som debatteres. Dette vil kunne være personer fra frivillige organisasjoner, offentlig forvaltning eller 

enkeltpersoner. 
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Det vurderes som viktig at barn og unge trekkes med i medvirkningsprosessen. Dette er også i tråd 

med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Økt kunnskap og engasjement 

blant den oppvoksende generasjonen om betydningen av ivaretakelse av naturmangfoldet vil kunne 

bidra til at “naturkrisen”, dvs. nedbygging av natur og utryddelse av arter, løftes opp og sidestilles på 

linje med klimakrisen. Veileder om barn og unge i plan og byggesak (kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2016) vil legges til grunn for medvirkningsprosessen. 

3.4 Fremdriftsplan  

Kommunedelplan for naturmangfold skal være et viktig underlagsdokument for prioriteringer i 

arealforvaltningen, og det bør derfor legges opp til sluttbehandling av kommunedelplanen i god tid 

før neste rullering av arealplan og kystsoneplan. Det tas sikte på sluttbehandling av 

kommunedelplanen juni 2023.  Perioden for utarbeidelse av planforslag er valgt med bakgrunn i at 

det ved feltregistreringer bør være en tidsramme som tillater at disse kan fordeles hensiktsmessig 

over et helt kalenderår (avhengig av hvor årstidsavhengig tematikken som skal registreres er), og at 

det må settes av tid til å bearbeide og systematisere resultatene fra registreringene. Tabell 1 angir 

fremdriftsplan for utarbeidelse av kommunedelplanen. 

  

Tabell 1. Planlagt fremdrift for kommunedelplan for naturmangfold 

Prosess  Forventet fremdrift  

Utarbeidelse av forslag til planprogram  Mai- juli 2021  

Politisk behandling av forslag til planprogram i 

utvalg for miljø og teknikk  

25.08.2021  

Vedtak om varsel om oppstart   25.08.2021  

Forslag til planprogram sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig 

planoppstart 

27.08.2021 

Høringsperiode for forslag til planprogram  27.08.2021 – 08.10.2021 (6 uker)  

Revidering av planprogram/innarbeidelse av 

høringsinnspill  

09.10.2021 – 12.10.2021  

Behandling av planprogram i utvalg for miljø og 

teknikk  

27.10.2021  

Fastsetting av planprogram i formannskapet  04.11.2021  
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Planprogram rapporteres til Miljødirektoratet  04.11.2021  

Planforslag utarbeides  November 2021 – mars 2023 

Politisk behandling av forslag til kommunedelplan 

for naturmangfold i utvalg for miljø og teknikk 

Mars 2023 

Høring og offentlig ettersyn  April 2023 – mai 2023 

Sluttbehandling  Juni 2023 

4. Oppbygging av planen 
Plandokumentet vil være todelt med en tematisk kunnskapsdel og en handlingsdel. Kunnskapsdelen 

skal gi en oversikt over naturmangfoldet i Sarpsborg, og skal legge grunnlaget for handlingsdelen der 

det vil bli pekt på viktige aktive grep for sikre og fremme naturmangfoldet i kommunen. 

4.1 Kunnskapsdel  

Det er en målsetning at all tilgjengelig og kartlagt kunnskap om naturmangfoldet i kommunen, 

inklusive ny kunnskap innhentet i forbindelse med planprosessen, skal systematiseres og 

tilgjengeliggjøres i kunnskapsdelen av plandokumentet. Mest mulig av kunnskapsgrunnlaget skal 

systematisk fremstilles i kart, i den grad tematikken tillater det. Kartfesting av data er viktig både for 

forvaltning og for formidling ut til publikum.  

Kunnskapsdelen vil rulleres hvert 8. år. 

4.2 Handlingsdel 

Gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget skal danne grunnlaget for handlingsdelen i planen. 

Handlingsdelen skal inneholde aktuelle tiltak og føringer for fremtidig forvaltning, avdekke spesielt 

sårbare områder, samt peke på kunnskapshull der videre kartlegging er nødvendig. Handlingsdelen 

skal være konkret og etterprøvbar. Tiltakene bør prioriteres etter rekkefølge og tidsramme for å sikre 

at politisk vedtak av planen blir forpliktende for prioritering av gjennomføring/finansiering. 

Aktuelle tiltak i handlingsdelen kan f.eks være: 

- tiltak for arealplanen (eksempelvis hensynssoner) 

- drift av kommunens egne eiendommer 

- skjøtsel av naturområder 

- kartleggingsbehov 

- behov for bevaringsområder/videreføring av naturtilstand 

- strategi for tildeling av tilskudd 

- restaurering av naturområder 
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Handlingsdelen vil rulleres hvert 4. år. 
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Temakart byområdet og planprinsipper/soner 
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Vedlegg 2: Temakart arealutveksling 

 

 

 

 


