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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Kommunestyret har 6 mai 2021 i sin planstrategi prioritert at det skal utarbeides en «Kommunedelplan 

for naturmangfold i Måsøy kommune….».  

Regjeringen har i Stortingsmeldingen lagt følgende prinsipper til grunn for vedtak som berører 

naturmangfold:  

«Ved arealinngrep og arealbruk skal det så langt mulig – sett i lys av andre samfunnsformål– tas vare 

på den mest verdifulle naturen. Dette krever god planlegging basert på et godt og oppdatert 

kunnskapsgrunnlag. Dersom viktige naturverdier står i fare for å bli forringet eller ødelagt, er den 

foretrukne løsning i utgangspunktet å velge en annen lokalisering for tiltaket. Vektlegging av andre 

viktige samfunnshensyn kan imidlertid føre til et annet resultat. Disse prinsippene følger av 

naturmangfoldloven sammen med sektorlovverket1»  

I dag er det et større fokus på naturmangfold i takt med at utfordringene blir større i henhold til å 

oppnå bærekraftig samfunnsutvikling. Oppdatert kunnskapsgrunnlag og kartverktøy gir bedre 

utgangspunkter for relevante konklusjoner for å gjøre vedtak i henhold til naturmangfold.  

I følge «Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032» er det nevnt at klima, naturmangfold2 og miljø 

er viktige tema og ta hensyn til. «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune….» vil bidra 

til et mer økologisk bærekraftig samfunn og kunnskapen om naturmangfoldet blir mer systematisert 

og flere får kjennskap til hvilke verdier som finnes knyttet til naturmangfold.  

FN har presentert 17 bærekraftmål og «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune…» vil 

belyse hvilke bærekraftmål som er av betydning for naturmangfold.  

 

 
 

Foreliggende planprogram skal belyse: 

 

 Formålet med planarbeidet 

 Planprosess med frister og deltakere 

 Opplegget for medvirkning  

 Tema og behov for utredninger  

                                                           
1 Kilde: St.meld. 14, s.85 
2 Naturmangfoldet består av de ulike variasjonene av liv som finnes i naturen, og omfatter planter og dyr i alle geografiske områder og i ulike 

økosystemer. Alle mennesker er avhengig av å ha bærekraftig natur- og artsmangfold for å (over-) leve på vår planet.  

 

Det er fremst følgende bærekraftmål 

som berøres av naturmangfoldet: 

 6: Rent vann og gode sanitærforhold 

 11: Bærekraftige byer og samfunn 

 13: Stoppe klimaendringene 

 14: Liv under vann 

 15: Liv på land 

 

 



 
 

3 

1.2 Formål med planarbeidet 

Formålet med «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune …» er å belyse hvor i Måsøy 

kommune det finnes natur og landskapsmiljøer som man i henhold til naturmangfold trenger å ta vare 

på gjennom bærekraftig arealforvaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune.…» er ikke juridisk bindende, med vil være 

et samordningsverktøy i henhold til andre overordnede planer, reguleringsplaner, prosjekter og i 

byggesak mm.  

 

 
Biologisk naturmangfold 
Kilde: Meld.St.14, 2015 -2016, Natur for livet, Norsk handlingsplan for naturmangfold 

Hensikten med å legge ut foreliggende planprogram til offentlig ettersyn er å gi mulighet for 

allmenheten, organisasjoner og myndigheter etc. å komme med innspill.  

 

1.3 Tidshorisont og innhold 

Etter at «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune…. » har blitt vedtatt har planen en 

gyldig tidshorisont på 12 år. Det biologiske mangfoldet er ikke konstant og derfor bør man hvert 4:e år 

Planen skal bidra til økt kunnskapsgrunnlag som kan 

brukes i forbindelse ved politiske, administrative 

vurderinger og vedtak. Planen danner grunnlag for 

forutsigbarhet for kommunen, grunneier og utbyggere 

for eksempel, i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplaner.  

Illustrasjonen til venstre viser hva naturmangfold 

består av. Det omfatter genetisk mangfold, 

naturtypemangfold, artsmangfold, landskapsmangfold 

og geologisk mangfold. Genetisk mangfold, 

artsmangfold og naturtypemangfold sammen kalles 

også for biologisk mangfold.  

 

De overgripende nasjonale målene for naturmangfold er: 

 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner 

 Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester 

 Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen for truede og nær truede arter og 

naturtyper skal forbedres 

Kilde: Meld. St. 14, 2015-2016, «Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold» 

 

 

Kilde: St.meld. 14 
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i forbindelse ved gjennomgang kommunens overordnede planstrategi vurdere om det kan finnes 

behov for oppdatering.  

Den geografiske avgrensningen gjeldende naturmangfoldsplanen omfatter hele Måsøy kommune, 

inklusive vannareal. «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune…» vil bestå av en 

tematisk del som på en oversiktlig måte beskriver naturmangfoldet utfra eksisterende 

kunnskapsgrunnlag. Her beskrives for eksempel registrerte verdifulle naturtyper og naturmangfold, 

men også verdifulle områder i Måsøy kommune, som har blitt vurderte utfra et lokalt perspektiv.   

 

I tillegg tilhører til naturmangfoldsplanen en handlingsdel som sikrer hvor det er behov for konkrete 

tiltak for å gi bedre forutsetninger for naturmangfoldet. Tiltakene bør være konkrete og resultatene 

målbare gjennom indikatorer.  

 

2. Retningslinjer og lovverk 

2.1 Globale retningslinjer  

Det finnes flere globale retningslinjer som berør naturmangfold:  

 

Konvensjon om biologisk mangfold, Convention on biological diversity, CBD 

 

Konvensjonen om biologisk mangfold ble vedtatt 1992 for å danne grunnlag for bærekraftig 

utnyttelse av natur og for å sikre vern av naturarven. Formålet med konvensjonen om biologisk 

mangfold er: 

 

 Bærekraftig bruk av biologiske ressurser 

 Å bevare det biologiske mangfoldet 

 En rimelig og rettferdig fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen av genetiske 

resurser 

 

Forpliktelsene etter denne konvensjon om biologisk mangfold ble gjennomført i norsk rett gjennom 

naturmangfoldloven og Grunnloven § 112. Gjeldende naturmangfoldlov samvirker i henhold til de 

globale og nasjonale retningslinjene.  

 

FN:s bærekraftmål 

 

Innenfor samfunns- og arealplanlegging arbeider Måsøy kommune målrettet i henhold til FN:s 17  

bærekratsmål og som også gjenspeiler i naturmangfoldsplanen.  

 

Øvrige relevante retningslinjer som er av betydning for naturmangfoldet:  

 

 Bernkonvensjonen 

 Ramsarkonvensjonen 

 Landskaps- og verdensarvkonvesjonen  

 EU:s rammedirektiv for vann (vanndirektivet)3  

 

 

                                                           
3 Kilde: Meld. St. 14, 2015 -2016, «Natur for livet», s 19 -20 
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2.2 Nasjonale retningslinjer 

 

På nasjonal nivå har Norge en overordnet handlingsplan for naturmangfold. «Meld. St. 14 (2015 – 16) 

Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold» som gir uttrykk for en politikk som skal 

bidra til å ta vare på naturmangfoldet. Her pekes behovet av god arealforvaltning med hensyn til 

mangfold i naturen i forbindelse ved arealendringer, som i dag utgjør den viktigste årsak til tap av 

natur i Norge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Regionale og lokale retningslinjer 

 

På generell basis har fylkeskommunene en viktig rolle i arbeidet med å blant annet verne om 

arealbruken i strandsonen og langs vassdrag for å ta hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne interesser.  

 
Kommunen har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte, og stanse tapet av 
naturmangfold. Arealendringer påvirker naturmangfoldet og i «Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 
2032» er det påpekt at naturmangfold er et viktig tema å forhold seg til innenfor kommunal planlegging 
etter plan- og bygningsloven og andre relevante lov. «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy 
kommune ……» gir et verktøy og kunnskapsgrunnlag for å ivareta naturmangfold og gir gode 
forutsetninger for en god og helhetlig arealforvaltning samt utvikling i Måsøy kommune.  
 
Kommunen må ivareta miljø- og naturhensyn i arealplanlegging i henhold til klima og friluftsområder. 

Kommuneplanens arealdel er under revidering og vil bli vedtatt 2022/2023. Denne følger opp 

nasjonale og regionale retningslinjer for å danne grunnlag for bærekraftig samfunnsutvikling og 

arealforvaltning i Måsøy kommune.  

 

2.4 Sentrale lovverk 

 

Plan- og bygningsloven, som skal sikre samordning av ulike samfunnsinteresser er et sentralt lovverk 

for å styre arealbruken i kommunen.  

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) er det viktigste loven for å verne om 

og ta vare på naturmangfold i Norge. Naturmangfoldloven gjelder for samtlige sektorer som forvalter 

naturmangfold og/eller gjør vedtak som kan berøre naturmangfold. 

Ledende prinsipper for forvaltningen av naturmangfoldet i Norge er: 

 En mer treffsikker forvaltning av naturen 

 En klimatilpasset naturforvaltning 

 Styrking av kommunens kompetanse om naturmangfold 

 Innsats for truet natur 

 Bevaring av representativt utvalg av norsk natur 

 Kunnskapsbasert forvaltning 

 Skreddersydde løsninger for de ulike økosystemene  

Kilde: Meld. St. 14, 2015-2016, «Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold», s.6 

 

 

 

Kilde: St.meld. 14 
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Lov om folkehelsearbeid berør muligheten for fysisk aktivitet og derved utnytelse av natur. Det er   

derfor viktig at kommunen samordner helse- og trivsel aspekter i henhold til bruk av naturområder 

relatert til helhetlig vern om naturmangfold.   

 

I tillegg finnes andre relevante forskrifter og lov som er av stor betydning for naturmangfold for 

eksempel:  

 

 forskrift om utvalgte naturtyper 

 vannforskriften 

 viltloven og jordloven 

 

3. Organisering, planprosess, medvirkning og metode 

1.1 Organisering av planarbeidet 

 

«Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune..» utarbeides av enhet for «Samfunn og 

utvikling» i tett samarbeide med interne og eksterne aktører. I forbindelse med utarbeidelse av planen 

legges det opp til at utvalget for «Teknisk, utvikling og miljø» holdes oppdatert om planarbeidet.   

Eksterne ressurspersoner f.eks. enkeltpersoner og organisasjoner/lag som har god kunnskap om det 

lokale naturmangfoldet ønsker kommunen få kontakt med. Det kan finnes behov for å avholde møter 

med grunneier.  

Åpent folkemøte vil avholdes i forbindelse utarbeidelse av naturmangfoldsplanen.  Dialogmøter med 

Statsforvalteren i Finnmark, fylkeskommune og andre relevante myndigheter for eksempel 

Miljødirektoratet kan det være aktuelt å ha dialog med under planprosessen.  

Prosjektleder fra enheten for «Samfunn og utvikling» har ansvar for utarbeidelse av planprogram og 

av selve planen, samt forberede og legge til rette politiske saksframlegg for politisk behandling.  

 

3.2 Planprosess og medvirkning 

 

Planen utarbeides som en tematisk kommunedelplan i henhold til plan- og bygningsloven § 11 – 1, 

tredje ledd og i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4 – 1 da det gir muligheter til utvidet åpning for 

medvirkning, politisk og administrativ forankring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 – 1 Planprogram 

«For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet…...  

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

medvirkning, spesielt i forhold til grupper antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling 

av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at planen kan 

komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til forslaget til 

planprogram. 

Dersom planen kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende forslag til program for 

planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse».  
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Kommunestyret som vedtar planprogrammet som belyser det hvordan det videre planarbeidet skal 

utføres.  Planprogrammet sendes på høring og kommunen ønsker derved få innspill til planen, og 

forslag på hvordan berørte parter ønsker å medvirke til den. I tillegg er det ønskelig å få innspill om: 

 

 Viktige lokale områder for naturmangfold 

 Forslag til behov av mulige tiltak i forhold til handlingsplan 

 Forslag til kartleggings- og utredningsbehov 

 Forslag på hvilke organisasjoner og enkelte personer som kan bidra med erfaring om natur og 

naturmangfold 

Det vil være aktuelt å ha medvirknings- og informasjonsmøter for grunneier, relevante myndigheter, 

interesseorganisasjoner og ev. andre berørte. I tillegg åpnes det opp for medvirkning og uttalelser fra 

barn og unge. Innspill kan gjøres til kommunen via epost eller på møte.   

 

 
En skjematisk framdriftsplan som illustrerer planprosessen  

 

Et høringsutkast til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Vedtak av planprogram vil gjøres 

etter høringsperioden, og er litt avhengig når det vil være politiske møter under perioden august –

september.  

Kommunen tar sikte på å legge frem et utarbeidet planforslag oktober 2023 med etterfølgende 

høring. Høringsfase vil være november 2023 – februar 2024, og planvedtak i kommunestyret vil være 

i mars/april 2024. 

 

3.3 Metode  

 

Kunnskapsgrunnlaget i Naturmangfoldsplanen vil ta utgangspunkt i eksiterende kunnskap, for 

eksempel hvilke påvirkningsfaktorer som påvirker naturmangfold.  Det handler fremst om å 

sammenstille og vurdere informasjon fra ulike digitale kart, ortofoto og skriftlige kilder.   

Det er ønskelig at det utarbeides en metode for hensiktsmessig arealregnskap for ulike naturtyper, 

men slik arbeid kan også utføres i etterkant. 

For noe enkelte område kan det finnes behov for befaring for å gjøre kartlegging av naturen etc.  

eventuelt med deltakelse fra eksterne aktører.  

Klimaendringer påvirker økosystemene og disse forhold vil vurderes inn i planen.  
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I arbeidet inngår også å, på en overordnet nivå vurdere om naturmangfoldsplanen vil være i tråd 

med gjeldende temaplaner som berør naturmangfoldet, og synliggjøre om det finnes eventuelle 

avvik i henhold til «Kommunedelplan for naturmangfoldsplan i Måsøy kommune…»  

 

3.4 Tema og behov av utredninger 

 

Den geografiske avgrensningen for «planområde for naturmangfold» omfatter hele Måsøy kommune 

inkludert vannareal.   

 

 

Tema Beskrivelse 

Generelle tema 

Kunnskapsgrunnlag For kunne verne om og bevare naturmangfold trenger vi ha kunnskap om 
naturmangfolden i Måsøy kommune. Vi bruker eksisterende kunnskap 
som finnes registrert i for eksempel Naturbase og Artsdatabanken. Vi må 
være observante på hvor det finnes kunnskapshull for å kunne gjøre 
relevant oppdatering med nyeste kunnskap i kart og øvrig informasjon. 

Samlet belastning Enkelttiltak trenger ikke være et stort inngrep men summen av samtlige 
inngrep kan være et trussel for naturmangfold. Økt fragmentering kan 
skje smygende og den samlede belastningen over tid kan medføre at 
viktige naturområder mister naturmangfold.  

Avbøtende tiltak Kompenserende tiltak kan gjøres ved tap av naturmangfold gjennom 
feks økologisk kompensasjon men det finnes også andre avbøtende 
tiltak som kan gjøres for å kompensere tap/ødeleggelse/påvirkning av 
natur.  

Holdningsskapende 
arbeid og 
kunnskapsformidling 

Innbyggere trenger være med for å verne om naturmangfold i 
kommunen som der et felles ansvar. Hvordan gjør vi dette? 

Naturtyper, naturvernområde og NIN 
Naturtyper 
 

Utvalgte naturtyper har spesiell status og kommunen skal ta særlig 
hensyn til dissen naturtyper.  
Finnes noen av disse naturtyper i Måsøy kommune, hvilke virkemidler 
kan brukes for å gi disse områdene tilstrekkelig vern? 
 

Naturtyper – DN 
håndbok 13 
 

Naturtyper – DN 
håndbok 19 

Naturvernområde I naturverneområder skal man ta vare på naturtyper, landskap og arter. 
Man kanskje trenger å få økt forståelse på hvilken måte området skal 
vernes, hensiktsmessige skjøtsel og oppfølging av områdene.  

NIN Hvor finnes inngrepsfrie naturområder og hvordan kan ytterligere 
fragmentering av disse unngås? 

Trua og sårbar natur (arter og naturområder) 

Rødlista: kritisk truet, 
sterkt truet, sårbar, nær 
truet, datamangel  
 

Mange truede dyre- og plantearter finnes i ulike naturtyper som er i 
ferd med å forsvinne. I naturmangfoldsplanen vil disse arter belyses og 
om det finnes behov for noen tiltak? 

Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse 

 



 
 

9 

 

Vannforvaltning 
Natur- og artsmangfold 
i marine/vannmiljø 

Hva er livsbetingelsene for naturmangfolden i vann, og hvordan kan 
kommunen sørge for bedre natur- og artsmangfold i vannmiljøene. 
Hvilke konsekvenser vil utslipp av miljøgifter og næringsstoffer gi 
opphav til? 

Vannforvaltning For eksempel kan kommunale avløp og avrenning påvirke 
natturmangfolden.  Gjennom Vannforskriften må tiltak gjøres slik at 
man kan nå miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand i 
vannforekomstene.  

Kulturlandskap og økologiske korridorer 
Kulturlandskap Hvor i kommunen finnes kulturlandskap f.eks. slåttemark? Hvilke tiltak 

trenger man å ha for å hindre gjengroing? 

Økologiske korridorer Er det behov for spesielle leve- og spredningsområder for dyr og planter 
i kommunen?  

Arealforvaltning og samfunnsplanlegging 
Arealbruk Hvilke areal har stor betydning for naturmangfold og hvilke areal 

trenger man å bevare, i forhold til hensiktsmessig samfunns- 
planlegging? 

Virkemidler i lov og 
forskrifter 

 Hvilke virkemidler har kommunen i henhold til f.eks. plan- og 
bygningsloven for å bevare og styrke naturmangfoldet? Hvilke 
relevante tiltak kan kommune gjennomføre i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplaner og i kommuneplanens arealdel?  

Klima Fremtidige klimaendringer vil gi konsekvenser for naturmangfoldet men 
det er uklart på hvilken måte det vil  påvirke naturmangfoldet i 
kommunen4. Det er derfor viktig å belyse sammenheng mellom 
klimaendringer og naturmangfold. Hvilke tiltak kan for eksempel gjøres 
for å øke opptak og binding av karbon i økosystemer? 

Land- og skogsbruk Hvordan land- og skogsbruk har (helt uavhengig måten disse bedrives) 
en innvirkning på naturmangfoldet? Hvordan kan man forbedre 
naturmangfoldet innenfor disse områdene?  

Vilt- og rein Rovviltforvaltning er ikke kommunens ansvar men reinbetesområder er 
viktig å verne om. Trenger man ha noen spesifikke tiltak for 
reinbetesområden for eksempel reinkorridorer? På hvilken måte 
påvirker reindrift naturmangfold? 

Trussel mot naturmangfold 
Fremmende arter Det finnes fremmende arter som utrydder/fortrenger dyr og planter og 

er derfor et trussel mot naturmangfoldet.  Hvor finnes fremmende arter 
og ev. hvilke tiltak er aktuelle for å bekjempe disse arter? 

Bærekraftig bruk 
Friluftsliv og folkehelse Tilgang til naturområder som åpner opp for friluftsliv er viktig for 

folkehelsen. Hvordan kan planen bidra til en god avveging mellom 
tilgang til friluftsområder og vern om naturmangfoldet?  

Barmarkskjøring Er det behov for å vurdere om barmarkskjøring i trenger noen tiltak?  

                                                           
4 Disse betingelser skal mer belyses og vurderes i den plan som skal utarbeides for «Kommunedelplan for klima og miljø» 
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Jakt og fiske/høsting Hvilken påvirkning ha dette for naturmangfoldet? Trenger man å gjøre 
noen tiltak? 

 

Ved utarbeidelse av handlingsplanen kan det finnes behov for ekstern kartlegging dersom relevante 

tiltak skal være knyttet til kostnadsberegninger.  Etter høringsperioden vil behovet av utredninger 

tydeliggjøres og derved kan det for eksempel være aktuelt fjerne et eller flere tema.  

 

4. Handlingsplan 

4.1 Avbøtende tiltak og økonomi 

 

Planen skal belyse hvilke prioriterte tiltak kommunen bør gjøre for å verne om naturmangfoldet i 

kommunen. Kommunedel for naturmangfold skal ha en handlingsdel som beskriver satsningsområder, 

forslag på tiltak og på hvilken måte planen skal følges opp under de påfølgende åren. Om det finnes 

behov for noen spesifikke tiltak, skal handlingsplanen revideres årlig og i forbindelse med 

gjennomgang av kommunes budsjett og det er derfor viktig at planen forankres politisk.  

Naturmangfoldsplanen skal gi et godt kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av, overordnede areal- og 

reguleringsplaner samt i forbindelse med byggesaksbehandling.  

 

Handlingsplanen klargjør også om det finnes mangel på kunnskap om naturmangfold som man 

trenger å få mer kunnskap om.   

 

 
Størst gevinst oppnås ved å unngå eller begrense, deretter avbøte eller kompenseres som siste utvei 
Kilde: Figur fra Meld. St. 14 (2015–2016) - Natur for livet  
 

Foreslåtte tiltak i handlingsplanen vil gi kommunen grunnlag for strategier og hvilke prioriteringer 

som må gjøres på en hensiktsmessig måte i henhold til kommunens økonomiske ressurser. Utførte 

tiltak og nye tiltak skal følges opp hvert år i henhold til kommunens budsjett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier og tiltak for å verne om naturmangfold: 

 Unngå potensiell negativ påvirkning 

 Begrense og redusere omfanget i tid og utstrekning i planleggings- og 

konstruktionsfasen med avbøtende tiltak 

 Restaurere direkte effekter i etterkant av inngrepet 

 Motvirke resterende negativ påvirkning ved kompensasjon av 

økologiske- eller jordbruksfunksjoner/kvaliteter 
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Definisjoner 

For sentrale begreper henvises til «Meld. St.14 – Natur for livet», 12 – 13.  

 

 


