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Naturmangfoldsplan

Kommunedirektørens innstilling:
1. Værøy kommunestyre vedtar planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold 

våren 2023.
2. Det søkes tilskudd fra Miljødirektoratet, dersom det er behov for ressurstildeling 

lokalt ut over bruk at vedtatt budsjett, fremlegges sak til formannskapet før oppstart.

06.12.2022 Kommunestyret
Enstemmig vedtatt.

KS- 089/22 Vedtak:
1. Værøy kommunestyre vedtar planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold 
våren 2023.
2. Det søkes tilskudd fra Miljødirektoratet, dersom det er behov for ressurstildeling lokalt 
ut over bruk at vedtatt budsjett, fremlegges sak til formannskapet før oppstart.

Saksopplysninger
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 
biomangfold-konvensjonen 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. Værøy kommune skal ha en 
kunnskapsbasert naturforvaltning. Hovedfokuset i planperioden bør være styrking av 
kunnskapsgrunnlaget, ved sammenstilling av kjent 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. Værøy kommune 
vil søke Miljødirektoratet om et tilskudd på 150.000 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 høsten 2024.
I arbeidet med ny arealplan skal ta det tas særlige hensyn til naturmangfoldet.
Klima, naturmangfold og miljø er viktige tema og ta hensyn til:
De overgripende nasjonale målene for naturmangfold er:
  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 
 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner
Planen vil være en viktig del av arbeidet med ny arealplan og er også en del av prosjektet 
«De grønne øyer» og Lofotrådets satsing.
Formålet med planen
 Formålet med «Kommunedelplan for naturmangfold i Værøy kommune …» er å belyse hvor 
i kommunen det finnes natur og landskapsmiljøer som man i henhold til naturmangfold 
trenger å ta vare på gjennom bærekraftig arealforvaltning. Kommunedelplan for 
naturmangfold i Værøy kommune skal 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. 
Planen skal bidra til økt kunnskapsgrunnlag som kan brukes i forbindelse ved politiske og 
administrative vurderinger og vedtak. Planen danner grunnlag for forutsigbarhet for 
kommunen, grunneier og utbyggere, for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner. 
Kommunedelplanen vil ikke være juridisk bindende, med vil være et samordningsverktøy i 
henhold til andre overordnede planer, reguleringsplaner, prosjekter og i byggesak mm. Den 
geografiske avgrensningen i naturmangfoldsplanen omfatter hele Værøy kommune, inklusive 
vannareal.

Naturmangfoldsplanen vil bidra inn i arbeidet med en helhetlig arealplan.
Naturmangfoldsplanen var ikke lagt inn i vedtatte planstrategi som kommunestyret vedtok i 
februar 2022.

Kommunedirektørens innstilling: 
Værøy kommunestyre vedtar planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold våren 
2023. Søknad om tilskudd fra Miljødirektoratet sendes innen fristen 1.2.2023
Kommunedirektøren får deretter fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med eksterne aktører 
om kartlegging som planen omfatter. 
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 2023-24 til utredninger, 
registreringer etc. utover det som tilskuddet dekker.Forventet ferdigstilt ultimo 2024.
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