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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/00663-8 
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Kommunedelplan for naturmangfold 2021-2033 - Planprogram 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyre 17.06.2021 30/21 

 
 

Kommunestyre har behandlet saken i møte 17.06.2021 sak 30/21 
 

Møtebehandling 

25 stemmeberettigede. 
 
Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling. 
 

Votering 

Enstemmig. 
 

Kommunestyres vedtak  

Tingvoll kommunestyre vedtar planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold, jf. pbl § 11-12. 
Forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold 2021-2033 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13. 
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Kommunedelplan for naturmangfold 2021-2033  -  Planprogram 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Tingvoll kommunestyre vedtar planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold, jf. pbl § 11-12. 
Forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold 2021-2033 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13. 

 

Saksopplysninger 
Denne saken gjelder 

Naturen er selve grunnlaget for menneskelig eksistens. Opprettholdelse av artsmangfold og 
fungerende økosystemer gir oss en robust natur. Norge har gjennom FNs konvensjon for biologisk 
mangfold forpliktet seg til å stanse tap av naturmangfold. Som oppfølging av 
biomangfoldkonvensjonen la regjeringen fram naturmangfoldmeldingen (Meld. St. 14 (2015-16) 
Natur for livet), hvor det slås fast at «ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen for 
truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres». Tap av natur på grunn av menneskelig 
aktivitet truer ikke bare mangfoldet av arter, men også naturens evne til å levere naturgoder som vi 
alle er avhengige av. Å ta vare på naturmangfoldet er derfor helt essensielt. 

Tingvoll kommune skal ha en kunnskapsbasert naturforvaltning. Hovedfokuset i planperioden bør 
være styrking av kunnskapsgrunnlaget, ved sammenstilling av kjente kunnskap og vurdere ny 
kunnskapsinnhenting, samt tiltak for å ivareta og eventuelt restaurere leveområder for særlig 
viktige/sårbare arter og naturtyper. Årlige handlingsplaner skal følges opp i statusrapporter til 
kommunestyret.    

 

  

 

Miljødirektoratet har gitt Tingvoll kommune et tilskudd på 125.000 kr til utarbeiding av 
kommunedelplan for naturmangfold. Tilskuddet skal gå til «å utarbeide en egen kommunedelplan for 
naturmangfold som et virkemiddel for å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden og 
etablere en lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder i kommunen. 
Planen skal være utformet som en tematisk kommunedelplan». Det er forutsatt at planen skal vedtas 
i løpet av 2022. 

Vurdering 
Planprogrammet beskriver blant annet mål med planarbeidet, hvilke føringer som gjelder, 
utviklingstrekk, viktige tema som skal belyses, framdriftsplan, organisering av planarbeidet og 
medvirkning. Det gir et godt grunnlag for å starte arbeidet med planen. Alt etter hvilke innspill som 
kommer og hvor omfattende planarbeidet viser seg å bli, kan det bli behov for å avsette økonomiske 
midler i budsjettet for 2022 til utredninger, registreringer etc.  

Kommunedirektøren foreslår at Næring, plan og teknisk har ansvar for å utarbeide planen, med 
Utviklingsutvalget som styringsgruppe.  
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Økokommunevurdering 
Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha 

Positiv ☒  Nøytral ☐  Negativ ☐ 
virkning for naturen og innbyggerne i Tingvoll. 
 

Vedlegg 
Kommunedelplan for naturmangfold 2021-2033 Planprogram_Høringsversjon 
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