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1. Hvorfor kommunedelplan for naturmangfold?
All natur i Norgeligger i en kommuneog de fleste avgjørelsersom har virkningerfor naturen blir tatt
på lokalt plan. For å ivareta naturen er det svært viktig å ha tilstrekkeliginformasjonom
naturverdienerundt ossog lokaleplanverktøysom setter ossi stand til å forvalte naturen vår på en
bærekraftigog god måte.
1.1. Målsettinger for planarbeidet
Oversiktligog tilgjengelignaturinformasjon.Hovedmålet med kommunedelplanenfor naturmangfold
er å få en samletoversiktog helhetligframstilling av naturmangfoldetav nasjonal,regionalog lokal
verdi i Hemne.Kommunedelplanenskalgjøre naturinformasjonmer tilgjengeligfor allmennhetenog
forvaltningenselvog slik skapemer forutsigbarhetfor publikum.Planenskalsynliggjøre
naturmangfoldsverdierpå en smidigog intuitiv metode. Det skalogsåframgå hvor det foreligger
kunnskapshull.
Forenklingav saksbehandling.
Kommunedelplanenskalvære et verktøysom forenkler
saksbehandlingen.
Fokuspå naturmangfold.Det er en målsettingat planarbeidetskalmedføremer fokus på naturen i
Hemneog gi næringslivet,offentlig forvaltning,grunneiereog andre et styrket insentivtil å ta vare på
naturverdienei kommunen.Dette skalskje gjennomen åpen planprosessmed gode
medvirkningsprosesser.
Kommunedelplanenskalsynliggjørehvilke målsettinger Hemnekommunehar for å ivareta
naturmangfoldetog hvilke strategiersom leggestil grunn for å nå dissemålsettingene.
1.2. Pilotprosjektet – kommunedelplan for naturmang fold
Arbeidet med kommedelplaneninngåri et pilotprosjekt som springerdirekte ut fra Meld. St. 14
(2015-2016)Natur for livet - Norskhandlingsplanfor naturmangfold;
«Regjeringenønskerå leggetil rette for at kommunene kan øke sin kompetanseom naturmangfold.
Regjeringenforeslårat dette skalskje gjennomet godt kunnskapsgrunnlag
og økt veiledning,og
gjennomet pilotprosjekt om kommunedelplanerfor naturmangfold.I dette pilotprosjektet vil det bli
lagt vekt på de verdienesom naturmangfoldetrepresenterer i nasjonal,regionalog lokal
sammenheng.»
Hemnekommuneer en av fem kommuneri landet som er trukket ut til å delta i pilotprosjektet.
Prosjektetfinansieresav Miljødirektoratet.

2. Hva vet vi om naturmangfold i Hemne?
2.1. Datagrunnlag og utredningsbehov
Planarbeidetvil i hovedsakbaseresegpå eksisterende kunnskap,men det kan være aktuelt å
gjennomføreregistreringsarbeidparallelt med planprosessen.Det finnes mye eksisterende
informasjonom naturmangfoldi Hemne,men det er ofte behovfor en gjennomgangog
kvalitetssikringfør det benyttessom grunnlagoffentlig saksbehandling.
I Hemneer det ikke gjennomførthelhetlig naturtypekartleggingsiden1970tallet.I seneretid er det
likevel gjennomførtnoe kartleggingsom følge av vannkraft- og kraftledningsprosjekter,
kommuneplanprosesser,
enkeltsakerog tematiskekartleggingpå oppdragav Fylkesmanneni SørTrøndelag.Det er ogsågjennomførtnaturtypekartleggingeri forbindelsemed utarbeidelseav
skjøtselsplanerfor skjøtselsbetingetnaturtyper. MIS– miljøregistreringeri skog– er en form for
kartleggingav arealermed miljøer som er særligviktig å ta vare på i skogbrukssammenheng.
I løpet
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av 2017ferdigstilleset større skogbruksplanprosje
kt med MIS-kartleggingi kommunen.
Datagrunnlagetfor naturtyper er godt i enkelte deler av kommunen– og da spesielti nærhetenav
vei og bosteder,men mer mangelfullt i andre deler av kommunen.Endel informasjonfinnesi
naturbase,men fortsatt liggermye informasjoni enkeltrapporter.
Hemnekommunegjennomførteviltkartleggingpå starten av 90tallet og resultatet ble rapporten
Viltet i Hemne(1996)med tilhørendetemakart. Viltkartleggingenmå betegnessom god og grundig
og er tatt fram som eksempeltil etterfølgelsei DN-håndbok11. Bestandssituasjonen
og
områdebrukenfor en del viltarter har imidlertid endret segde siste20 årene.Mye ny informasjon
foreliggeri Artsdatabankensartskart og gjennomHjortemerkprosjektet.NOF-Hemnehar
gjennomførtomfattende registreringsarbeidog en del av dette er ikke offentlig tilgjengelig. Jaktbare
arter er av interessefor allmennheteni Hemneog for arealforvaltningeni kommunenog har en
naturlig plassi en kommunedelplanfor naturmangfold for Hemne.Dette selvom vi registrererat
regionaleog statligemyndigheterhar mindre fokus på en del av disseartene i plansammenheng.
Andre data som kan inngåi grunnlagetfor en kommunedelplanfor naturmangfolder landskap-og
geologi,naturreservater,elvemuslingregistreringer
, gytebekkregistreringerog viktige arealerfor
anadromlaksefiskog ev. gyteområderfor saltvannsfisk. For landskap-og geologihar vi lite kunnskap
om typeinndelingog verdsettingi Hemne.Hemnekommune er i dialogmed NGUv. Rolf Dahlom
utprøvingav metodikk for kartleggingog verdsetting av geologiskmangfoldsom grunnlagfor
kommunedelplanen.Vi har en del kunnskapom elvemusling, gytebekkerog arealbrukfor laksefisk.
Hemnekommunehar vært involvert i sjøørretprosjektet i regi av NTNU-vitenskapsmuseet
som kartla
arealbrukfor sjøørreti Hemnfjorden.Fiskeridirektoratet har registrert en del gyteområderfor
saltvannsfiskog marine naturtyper i sine databaser.
2.2. Følgende tema skal behandles i kommuneplanpros essen og eventuelt inngå i
kommunedelplanen
Naturtypelokalitetersom er viktig for
Marint naturmangfold;herunder
naturmangfold,herunderutvalgte naturtyper gyteområderfor saltvannsfisk,marine
artsforekomsterog marine naturtyper
Miljøregistreringeri skog(MIS)

Viktigegeologi- og
landskapsmangfoldverdier.
Herunder
kulturlandskap,inngrepsfristrandsonem. m.

Viktigeområder for hjortevilt; herunder
brunstområderog trekkveierfor hjort

Viktigeområder for plante- og dyrearter;
herunderrødliste-og ansvarsarter,prioriterte
arter, spillplasserfor skogsfugl,artsrike
områder,artsforekomster

Fremmedeskadeligearter

Viktigeområder for anadromefiskearterog
innlandsfisk,vannkvalitet

Inngrepsfrieområder

Fremmedearter

3. Hvordan skal planprosessen gjennomføres?
3.1. Beskrivelse av planprosess og organisering av arbeidet
Planprosessen
vil bli gjennomførti henholdtil krav i plan- og bygningsloven.Planprogrammetskal
gjøre rede for formålet med planarbeidet,framdriften i planprosessen,hvem som blir involvert og
behovfor utredninger.
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Planområdetomfatter hele Hemne.Vedtakom planoppstart ble gjort i formannskapetsom er
kommunaltplanutvalg20. september2016.Samtidigble planprogrammetlagt ut til offentlig
ettersyn og sendt på seksukershøringtil sektormyndigheter. Planprogrammeter gjort tilgjengelig
gjennomelektroniskemedier og i avis.Etter planoppstart er det avholdt åpent folkemøtehvor det
ble informert om arbeidet som er satt i gang,samt at allmennhetenble gitt anledningtil å fremme
sine synspunkterpå hvordanplanarbeidetskalgjennomføres.Det er ogsåetablert en egennettside
om planarbeidetpå kommunenshjemmeside.
Planarbeideter forankret i kommunalplanstrategisom ble vedtatt i november2016.
Det er satt ned en kommunaladministrativarbeidsgruppe som skaljobbe med selveplanprosessen.
Faggruppersom jobber med datagrunnlagetfor planennedsettesved behov.I planarbeidetvil det
være aktuelt å involvereregionalemyndigheter,konsulenter,frivillige lag og organisasjoner,politisk
nivå i kommunenog grunneiere.Miljødirektoratet har avsatt ressursertil å bistå kommuneni
prosessen.
Formannskapeti Hemnevil fungeresom styringsgruppe og vil ta veivalgblant annet i forhold til
hvilke temaer som skalinngåkommunedelplanen.Viltnemdaer tenkt å ha en fagligrådgivenderolle i
planprosessenog vil engasjeresi forhold til viltspørsmål.
Høringsutkasttil kommunedelplanfor naturmangfoldleggesut til offentlig ettersyn i august2017og
blir politisk behandleti løpet av høsten2017. Hvordan høringsutkastetblir lagt ut til offentlig
ettersyn avhengerav planensformat. I utgangspunktet skalhøringsutkastetleggesut på kommunens
hjemmeside,ved rådhusetog sendessektormyndigheter. Høringsutkastetvil eventuelt bli presentert
på åpent folkemøte.
Hemnekommuneer fast deltaker i Nettverk for naturmangfoldsom arrangeresav Fylkesmanneni
Sør-Trøndelag.
I nettverket deltar kommunerog sektormyndigheterog formålet er
kompetansebygging,
erfaringsutvekslingog nettverksbygging.Presentasjonav planarbeidetved
Nettverk for naturmangfoldvil bidra til å sikre kvaliteten på kommunedelplanen.Planarbeidetvil
ogsåbli diskutert jevnligmed de fem andre kommunene som deltar i pilotprosjektet.

Kommunedelplan for naturmangfold
Planprogram

3.2. Skjematisk oversikt over organiseringen av pla narbeidet

Figuren viser skjematiskoversikt over organisering av planarbeidet.Faggrupperopprettesdersom
hensiktsmessig.Myndigheter,grunneieresia, frivil lige lag og organisasjonerog andre trekkes inne i
arbeidet ved behov.
3.3. Milepæler
September2016
•

Vedtaki Formannskapet.Melding om planarbeidog planprogramsendespå høring/leggesut
til offentlig ettersyn.Høringsperiode6 uker

•

Presentasjonav planprogrami nettverk for naturmangfold

November2016
•

Vedtakav kommunalplanstrategi.

•

Arbeidsgruppadetaljerer planensform og innhold ytterligere

•

Offentlig folkemøtei løpet av planprogrammetshøringsperiode

Februar2017
•

Planprogrammetfastsettesav Formannskapet

•

Utredningsarbeidetstarter
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April 2017
•

Eksisterendedata innenfor de tema som inngår planarbeidet blir kvalitetssikretav
faggruppene/eksterneressurser.Kunnskapshullsynliggjort.

•

Datainnarbeidesi plankart fortløpende.

September2017
•

Plandokumenterbehandlesi Formannskapet.Sendespå høring/offentlig ettersyn med 6
ukersfrist.

•

Eventueltoffentlig høringsmøte/folkemøtei høringsperioden.

Desember2017
•

Sluttbehandlingav kommunedelplanfor naturmangfoldi driftsutvalg,formannskapog
kommunestyret.

4. Hvordan vil den ferdige kommunedelplanen
fungere?
4.1. Plandokumentene
Kommunedelplanenvil omfatte plankartog planbeskrivelse.Planprosessen
vil avklareom det skal
gjennomføresen gradering/verdsettingnaturmangfold.
Planbeskrivelsen
skalbeskriveplanensformål, innhold og sammensetningav plankartet.Hemne
kommunesmålsettingerog strategierfor ivaretakelse av naturmangfoldbør inngåsammenmed
retningslinjerfor saksbehandling.
Planbeskrivelsen
skalha en handlingsdelsom viser hvordandet bør jobbesmed natur- og
naturmangfoldframover.Blant annet skalhull i kunnskapsgrunnlagetsynliggjøres,samt hvordandet
skalarbeidesfor å innhente kunnskapom naturmangfold.
Kommunedelplanene
skalikke være juridisk bindende.Planenvil imidlertid væreen del av
kunnskapsgrunnlaget
for saksbehandlingog planlegging, samt et delgrunnlagfor kommunens
arealplanlegging.
4.2. Hvordan sikre dynamikk og fleksibilitet i plan kartet?
Naturen er et dynamisksystemog funksjonsområderfor arter endrer seg.Informasjonssamfunnet
gjør at ny kunnskapblir lett tilgjengeligog forvaltningsstatusendrer segsom følgeav dette og som
følge av endringeri påvirkning.Enkommunedelplanfor naturmangfoldbør kunnerullereseller
endres/oppdateresmed jevne mellomrom og ikke gi et statiskbilde over naturmangfoldetover
lengre tid. Planprosessen
vil utrede hvordandette kan sikrespå en formålstjenligog smidigmåte.
Rutinerfor oppdateringav plandokumenterbør inngåi kommunedelplanen
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Setervatneti Staursetdalen.Foto: Knut Totland

