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«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne
og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og
allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»
(grunnloven § 112)

«Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden,
også som grunnlag for samisk kultur.»
(naturmangfoldloven § 2)

Forsidebilder: Dalsbekken; hekkende sangsvaner (foto: Christer Olsen); gammel barskog; hul eik;
småsalamander; Busterud slåttemark. (fotos: Ski kommune).

1 Pilotprosjektet «Kommunedelplan for naturmangfold»
Hovedmålet med kommunedelplanen for naturmangfold er å få en helhetlig oversikt over verdifulle
naturområder og arter i Ski kommune. Planen skal bli et retningsgivende styringsverktøy for
kommunen og gi et bedre beslutningsgrunnlag for å avveie ulike interesser, forenkle
saksbehandlingen og skape mer forutsigbarhet. Det er samtidig et delmål å utløse engasjement og
oppfordre til medvirkning og eierskap til planen, og at vi i løpet av prosjektet får økt kompetanse
både internt og ekstern om naturmangfoldet i Ski.
Forhåpentlig vil arbeidet sette enda mer fokus på naturen i Ski og gi næringslivet, offentlig
forvaltning, grunneiere og andre et styrket insentiv til å ta vare på naturverdiene som finnes her.
Utarbeidelse av kommunedelplanen er del av et nasjonalt pilotprosjekt finansiert av
Miljødirektoratet, der Ski er valgt ut som én av fem pilotkommuner. Bakgrunnen for prosjektet er
St.meld. 14 (2015-16) Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold, der det står følgende:
«Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommunene kan øke sin kompetanse om
naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag
og økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om kommunedelplaner for naturmangfold. I
dette pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de verdiene som naturmangfoldet representerer i
nasjonal, regional og lokal sammenheng.»

2 Gjennomføring
2.1 Planprosessen
Planområdet omfatter hele Ski kommune.
Planprosessen vil bli gjennomført i henhold til krav i plan- og bygningsloven. Varsel om oppstart av
arbeidet med kommunedelplanen for naturmangfold gjøres samtidig med at planprogrammet legges
ut til offentlig ettersyn. Melding om oppstart av planarbeid og planprogrammet gjøres tilgjengelig
gjennom elektroniske medier og i avis.
Arbeidet med kommunedelplanen vil gjennomføres i tett prosess med kommuneplanrulleringen.
Ski kommune deltar i Follo Miljøverngruppe, hvor de miljøansvarlige i alle Follo-kommunene er faste
medlemmer. Presentasjon av planarbeidet underveis vil bidra til å sikre kvaliteten på
kommunedelplanen og sikre at planen harmonerer med det store bildet utenfor kommunegrensene.
I tillegg til verdifulle naturtyper og truede og sårbare arter, vil planen også ta for seg viktige
forbindelser, nettverk og områder av lokal verdi. Slike områder kvalifiserer ikke alltid som verdifull
natur i henhold til kartleggingshåndboken, men kan likevel være svært viktige økologiske
funksjonsområder. Som eksempler kan nevnes overvintringsområder i tilknytning til amfibiedammer,
samt natur som knytter enkeltstående leveområder og populasjoner sammen
(metapopulasjonsdynamikk). Det er også viktig å identifisere om det finnes udekte behov og områder
med særlig behov for ytterligere kartlegging.
Er et viktig poeng med selve prosjektarbeidet er å underveis finne ut hvilke sluttprodukter det er
behov for og hvordan disse best kan fremstilles. Viktige parametere er at resultatet blir både et
håndterbart og nyttig hverdagsverktøy for forvaltningen, samtidig som det er lett tilgjengelig for
innbyggere, utbyggere og andre interesserte. I tillegg må det på en enkelt måte kunne oppdateres og
holdes levende, i takt med ny kunnskap og endringer. Planprosessen vil utrede hvordan dette kan
sikres på en formålstjenlig og smidig måte.

2.2 Intern organisering
Rådmannen er ansvarlig for arbeidet, som organiseres og gjennomføres av prosjektgruppen jfr.
prosjektmandatet vedtatt av Rådmannens ledergruppe 17. august 2016 (vedlegg A).
Kommuneplanutvalget behandler planen i ulike faser. Utvalg for teknikk og miljø samt Plan- og
byggesaksutvalget holdes orientert i løpet av planarbeidet. Kommunestyret sluttbehandler planen.
I tillegg til den tverrfaglige arbeidsgruppen som skal jobbe med selve planprosessen, vil det være
aktuelt å involvere regionale myndigheter. Miljødirektoratet har avsatt ressurser til å bistå
kommunen i prosessen.

2.3 Tidsplan
Følgende tidsplan forventes for planprosessen:
2016
Oppgave

Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun.

2017
Jul. Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Politisk vedtak
Planoppstart
Planprogram på høring
Fastsetting av planprogram
Utarbeide planforslag
Medvirkning
Offentlig ettersyn
Åpent møte
Politisk sluttbehandling
Sluttrapportering
(Miljødirektoratet)

2.4 Medvirkning
Medvirkning fra både enkeltpersoner og lag/foreninger blir viktig, ikke minst når det gjelder å
innhente verdifull lokalkunnskap.
Det er satt av godt med tid til den delen av prosessen der planforslaget skal utarbeides. Hensikten er
å invitere aktuelle organisasjoner og enkeltpersoner med god kunnskap om det lokale
naturmangfoldet, til jevnlige arbeidsmøter i mindre grupper gjennom perioden mars-juni 2017.
Grunneiere, aktuelle fagmiljøer, turistnæringen, friluftsorganisasjonene, velforeninger, skoler, osv. vil
bli invitert til åpent innspillsmøte i perioden mars-mai 2017.
Fylkesmannens miljøvernavdeling samt Miljødirektoratet vil være sentrale instanser i arbeidet, og
bidra med faglige råd og veiledning. Det legges opp til en bred medvirkning internt i kommunen for å
innarbeide/oppdatere rutiner og å heve kommunens kompetanse på naturmangfold.
Åpent plenumsmøte vil avholdes i forbindelse med at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

2.5 Økonomi
Miljødirektoratet yter økonomisk bistand på inntil 200.000,- for gjennomføring av prosjektet.
Prosjektet krever stort sett egeninnsats. Det vil bli begrenset behov for konsulentbistand, men der
dette behovet eventuelt oppstår vil det gjennomføres innenfor tilskuddsrammen fra
Miljødirektoratet.

Des.

3 Kunnskapsgrunnlaget
Kommunedelplanen vil ta utgangspunkt i eksisterende kunnskap. Kartleggingsnivået i Ski kommune
er godt og av nyere dato, og det anses ikke å være behov for utredninger for å gjennomføre
planarbeidet.
Det er gjennomført naturtypekartlegging i Ski kommune i 2 hovedomganger (2005/2006 og 2011).
Naturtypen hul eik ble kartlagt i 2014/2015. Det er som resultat av dette registrert 289 verdifulle
naturtyper i Ski. 6 områder er vernet som naturreservat eller naturminne. I Artsdatabanken finnes
registreringer av enkeltarter. All informasjon er digitalisert og tilgjengelig i Follokart. Informasjon om
særlig sårbare arter (eks. reirplasser for rovfugl, spillplasser for skogshøns) er unntatt offentlighet.

