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Offentlig ettersyn/høring av planforslag for ny samlet arealdel for 
kommuneplanen 2023-2034 - Nordre Follo kommune  

Vi viser til oversendelse datert 12.10.2022 hvor Nordre Follo kommune ber om innspill til 
ovennevnte.  
 
Fiskeridirektoratet region Sør har ved en inkurie ikke mottatt oppstartsvarsel. 
 
Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og 
utviklingsmuligheter for marine næringer - fiskeri og akvakultur - herunder å ta vare på marint 
biologisk mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av 
kystsonen. En forutsetning for kystsonens verdi er at den er ren, levende og mangfoldig. 
 
Merknader og innspill 
I sjøområdet som tilhører Nordre Follo kommune er det registrerte fiskeplasser, både rekefelt 
og områder hvor det benyttes passive fiskeredskap. Se Fiskeridirektoratets kartverktøy 
Yggdrasil https://portal.fiskeridir.no/plan for nærmere informasjon. 
 
Det er ingen registrerte marine naturtyper i dette sjøområdet. Det er imidlertid ikke det samme 
som at disse ikke finnes. Vi oppfordrer derfor kommunen å ha fokus på å kartlegge eventuelle 
marine naturtyper i det pågående arbeidet med kommunedelplanen for naturmangfold, 
eventuelt i prosjektene som omhandler arealregnskap og naturregnskap.  
 
Nordre Follo kommune har fokus arealnøytralitet og styrket vern av dyrket og dyrkbar mark. I 
denne forbindelse savner Fiskeridirektoratet region Sør at «sjøvern» inkluderes og at de marine 
ressursene løftes frem.  
 
Generelt vil tap av naturmangfold i sjø være et problem det er vanskelig å reversere. 
Ivaretagelse av marine naturtyper vil i tillegg kunne bidra til å dempe klimaeffekter på natur og 
samfunn. Dette bør sees i sammenheng med å unngå å bygge ned natur, og spesielt natur som er 
viktig for å opprettholde artsmangfoldet og økosystemenes funksjoner. 
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Næringsliv 
Fiskeridirektoratet region sør kan ikke se at de registrerte fiskeriinteressene i kommunens 
sjøområde er nevnt, hverken i planbeskrivelsen eller i andre temakart. Fiskeriinteressene bør 
inkluderes i tillegg til å tas hensyn til i bestemmelsene. 
 
Fiskeridirektoratet region Sør understreker at det å legge forholdene til rette for 
næringsutvikling og vekst i fiskeri- og sjømatnæringen i stor grad avhenger av oppdaterte 
arealplaner som legger føringer for arealbruken. Vi kan ikke se at Nordre Follo kommune har 
inkludert fiskerinæringen i arealplanen.  
 
Vi minner om følgende som fremgår av Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023:  
 

«Norge skal være en ledende havnasjon, og havbasert verdiskaping er viktig for 
sysselsetting langs hele kysten. Potensialet for ytterligere vekst er stort og regjeringen 
ønsker å bidra til å realisere dette. Samtidig er kystnære sjøområder viktig for mange og 
til dels motstridende interesser. (…) Bruken av sjøarealene har økt, og det er behov for 
bedre arealplaner med et regionalt og interkommunalt perspektiv. Regjeringen legger 
vekt på at det skjer en samordning mellom myndigheter og lovverk gjennom 
planarbeidet. (…). 
 
 «Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets 
ressurser, og for forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Regjeringen 
prioriterer også arbeidet for rent hav og en lønnsom utvikling av havbruksnæringen. 
Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri- og 
havbruksnæringenes langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og 
miljøinteresser blir ivaretatt.» 
 

Regjeringen har på denne bakgrunn følgende forventninger til fylkeskommunenes og 
kommunenes planarbeid i sjøområder: 

 vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen (…) i et helhetlig og langsiktig 
perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. 

 avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdretts- og havbruksnæringen 
gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i 
planene. 

 
I forlengelsen av dette er det er det også vesentlig at infrastrukturen blir tilpasset gjeldende 
næringsvirksomhet.  
 
 
Avslutning 
Vi ønsker Nordre Follo kommune lykke til i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel 
som vi forutsetter vil gi gode vilkår for å sikre eksistens og utviklingsmuligheter for marine 
næringer.  
 
Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil https://portal.fiskeridir.no/plan gir informasjon om 
ressursområder og fiskeriinteressenes bruksområder i kystområdene utenfor kommunen  og 
kan være et nyttig verktøy i det videre planarbeidet.  
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Med hilsen 
 
 
Anne Brit Fjermedal 
seksjonssjef 
 
Lena Longva-Stavem 
seniorrådgiver 
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