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Høringssvar til regionalplan for klimatilpasning i Rogaland, 2020-2050 

 
Vi viser til regionalplan for klimatilpasning i Rogaland, sendt på høring 23.04.20. 
 
Fylkeskommunen har lagt fram et godt fundert og gjennomarbeidet plandokument, med et grundig 
medvirknings- og involveringsarbeid i bunnen. Planen er strukturert og oversiktlig, og oppdelt i 3 
deler; plandokument, handlingsdel og kunnskapsdel. Fylkesmannen har deltatt i planarbeidet 
gjennom arbeids/prosjektgruppe og styringsgruppe. Vi har gitt innspill gjennom hele planprosessen, 
som i stor grad er tatt inn. Videre innspill her er basert på nye erfaringer og kunnskap, og en bredere 
deltakelse ifra flere fagmiljø i embetet vårt. 
 
Generelt om planen 
Fylkeskommunen ønsker innspill på om planen treffer de regionale og lokale behovene i fylket, og 
særlig på foreslått regionalt nettverk for klimatilpasning. Visjon og hovedmål er et bærekraftig og 
klimarobust Rogaland. Dette skal oppnås via tre delmål;  

a- kunnskap og kompetanse 
b- velfungerende økosystemer  
c-   klimarobust og tilpasningsdyktig samfunn  
 

Vi ser at noen tema innen klimatilpasning er prioritert over andre. Dette kunne gjerne vært grunngitt 
i plandokumentet. Regionalplanen er velskrevet og velfundert, men det bør fremheves tidlig og 
tydelig i det endelige dokumentet hva vi vil oppnå med den, på hvilken måte den skal brukes og 
hvem den er til for.  
 
Generelt oppfordrer vi dere til å styrke og framheve grep for bedre klimatilpasning i kommunale 
areal- og utbyggingsplaner. Dette for eksempel ved å tilby hjelpemidler som kartlegging, kartverktøy, 
utredninger, eksempler og anbefalinger. Det samme gjelder flerfordelstiltak, der en kan vise vinn-
vinn tiltak. Dette kan skje gjennom en styrking av kunnskap om og bruk av økosystemtjeneste-
begrepet. Enkelttiltak som åpen overvannshåndtering, kantsoner/økt vegetasjon og bevaring/ 
restaurering av myr kan forankres bedre i planleggingen ved å vise til oppnåelse av mange mål for 
bærekraft med relativt enkle grep. 
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Naturbaserte flerfordelstiltak er vinn-vinn tiltak som krever god naturkompetanse for å kunne 
planlegges og gjennomføres godt. Prinsipper for slike og det å bygge opp en felles kompetanse og 
holdning til dette bør framheves.  
 
Regionalplandokumentet er supplert med et handlingsprogram (2020-2024) og en kunnskapsdel. 
Planarbeidet har vært gjennomført med god og bred medvirkning og et godt strukturert opplegg. 
Kunnskapsdelen bidrar også med et sterkt og viktig kunnskapsgrunnlag, som er tilpasset vår region.  
 
Vi anbefaler å ta med risiko, sårbarhet og konsekvens inn i ordforklaring i dokumentet. 
 
Hva må vi tilpasse oss til? 
Kapittel 3 om klimaendringene gir en grundig innføring i bakgrunnen for behovet for regionalplan 
klimatilpasning, altså konsekvensene av klimaendringene. Forventede klimaendringer og 
anbefalinger om klimapåslag i plan blir skissert. Vi mener budskapet vil bli klarere om man 
strammer opp dette slik at det kommer tydelig fram at klimapåslag er noe som forventes. Vi mener 
anbefalinger er for svak ordbruk. Fylkesmannen skal fremme innsigelse til arealplaner som ikke har 
«en vurdering av konsekvenser av fremtidige klimaendringer i forhold til tiltak i planen», se veilederen 
Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap). Dette tolker vi vanligvis ut ifra om det er lagt til klimapåslag i flomvurderingene, som 
også er innarbeidet i NVE sine nyere flomfaresonekart.  
 
I 3.2 mener vi teksten risikerer å undergrave viktigheten av klimaendringene, og også fremskyver 
dem i tid: «klimaendringene er bare en tilleggsfaktor. Når man skal forstå hvilke effekter klimaendringene 
får, bør man…». Vi mener budskapet kommer klarere fram om teksten omtaler klimaendringer som 
noe allerede pågående, i presens (temperaturer og nedbør har økt, tregrensa kryper opp i fjellet og 
snøen forsvinner, reinen sliter og havet har allerede steget i flere tiår, ekstremværhendelser har 
allerede blitt hyppigere og sandstrendene våre kryper innover det innenforliggende areal). I samme 
del mener vi at skadegjørere som får bedre livsvilkår med et varmere og fuktigere klima kan nevnes, 
både algeoppblomstring, parasitter og bakterier, skadegjørere på vegetasjon og landbruk, 
invaderende arter og potensielle bærere av smittsomme sykdommer. 
 
Jordvern og naturvern 
Økt sårbarhet som følge av klimaendringer, aktualiserer både det å ta vare på matjorda og det å ta 
vare på nøkkelbiotoper som er viktige for det biologiske mangfoldet. Det kan gjerne tydeliggjøres 
enda klarere i planen. Klimautfordringen må sette mer søkelys på å hindre tap/nedbygging av 
jordbruksareal, våtmarker og naturområder med viktige verdier, inkludert mindre restareal med 
både høy opplevelsesverdi og artsmangfold. Jordvern bør etter vår vurdering komme fram som et 
eget punkt i måldelen, med henvisning til Regional jordvernstrategi. Når det gjelder ivaretaking av 
biologiske mangfold som blir utfordret av klimaendringene, er det særlig viktig med sammenheng i 
naturområder og god kartlegging og overvåking. 
 
Jordbruk 
Jordbruk er sårbart med hensyn til endringer i klima.  Vi har ferskt i minne vekstsesonger med 
ekstreme nedbørsmengder med påfølgende tørke neste sesong. Samtidig skal vi opprettholde og 
styrke egen matproduksjon, der Rogaland står i en særstilling som matfylke. Da blir klimatilpassing 
et svært aktuelt tema, og i dette også behovet for kunnskap om å tilpasse seg klimaendringer. Visjon, 
hovedmål og delmål i planen gir viktige føringer også for jordbruket, og for den enkelte bonde som 
forvalter storparten av arealressursene i regionen. Økosystemtjenester som vann, rein luft, rein jord, 
pollinerende insekt med mer, er fundamentet for en framtidig bærekraftig matproduksjon – slik det 
også kommer fram av delmål b).  
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Landbruket bidrar på samme tid til utslipp av klimagasser, og må jobbe for reduksjon av slike 
utslipp. Det er ikke tema i denne planen i denne omgang, men det er viktig å se klimatilpasning og 
reduksjon i klimagassutslipp i sammenheng. Forbrukerpreferansene endrer seg i takt med 
klimaengasjementet og det å legge om produksjonen til varer med lite klimagassavtrykk, kan også 
ses på som klimatilpassing fra bøndene sin side. Et godt eksempel er det å satse på produksjon av 
biogass fra husdyrgjødsel. Det vil redusere klimagassutslipp, og samtidig gjøre oss mindre sårbare 
knyttet til utslipp av næringsstoffer til vassdrag ved økende nedbørsmengder.  
 
I kunnskapsdelen blir det dokumentert endringer i klima, eksempelvis at det vil bli hyppigere 
perioder med store nedbørsmengder. Det er da viktig at det blir konkretisert tiltak i landbruket som 
er mulige å gjennomføre uten for store kostnader for samfunnet og bonden. Eksempelvis kan vi 
nevne: 

 Dyrke mer korn, grønnsaker, bær og frukt til egen matforsyning 
 Bygge biogassanlegg 
 Bygge gjødsellager med lenger lagringstid – 12 måneder 
 Intensivere innsatsen når det gjelder drenering/grøfting 
 Mer kunnskapsbasert valg av plantesorter og dyrkingsmetoder av hensyn til klima 
 Bruk av ny kunnskap (jordsmonnkart/plantesortkart/økosystemtjenestekartlegging, 

klimasoner, bruk av biokull,..) 
 Mer målrettet bruk av økonomiske virkemidler i landbruket med hensyn til klima 

(RMP, SMIL,…) 
 

 
Vi vil foreslå en tydeligere konkretisering og forpliktelse gjennom handlingsprogrammet i planen når 
det gjelder matproduksjon. Eksempelvis kan det etableres et eget klimatilpassingsforum/nettverk for 
jordbruk, der det er viktig med deltakelse fra alle ledd i sektoren. 
Vi ønsker gjerne å bidra i en videre dialog om dette i sluttføring av plandokumentet.    
 
Skog 
I planen er skogen nevnt i sammenheng med biologisk mangfold og økosystem. Dette er viktig og 
riktig. Samtidig bidrar skogen med regulerende og forsynende økosystemtjenester som i liten grad 
kommer frem. Skogen er en klimaregulator og beskytter samfunnet gjennom vern mot skred og 
storm (vernskog) og i form av opptak av vann. Skogen forsyner oss også med ressurser og bidrar til å 
dempe klimaendringene gjennom opptak av CO2.  
 
Gjennom et aktivt skogbruk og kunnskapsbasert forvaltning har vi mulighet til å medvirke til at 
skogens regulerende funksjon er tilpasset framtidens klima. Vi savner dette aspektet med skogen i 
planen og foreslår at skogbruket som sektor tas inn i større grad. Eksempelvis er det naturlig å 
nevne skogbruket og muligheten for økt produksjon der det refereres til forlengelse av 
vekstsesongen.  
 
Klimatilpasning i skogbruket handler om å pleie skogen slik at den er vital og tåler variasjon i vær, 
klima og angrep fra skadegjørere, og dermed kan utøve sin funksjon som klimaregulator. Det kan 
omfatte: 

- målrettet bruk av vernskog og vernskoggrensene  
- riktig bruk av plantemateriale tilpasset regionen, fremtidens klima og lenger vekstsesong 
- pleie av skogen for god vitalitet, resiliens og motstand mot skadegjørere og storm 
- et veinett som er tilpasset klimaendringer og som gir tilgang på produktive skogområder 

hvor en må gjøre tiltak for å forebygge eller rydde opp etter skader, eksempelvis vindfall. 

https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=jordsmonn&X=6550308.41&Y=-37707.24&zoom=6.862921309493465&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&catalogNodes=1072,207&layers=jm_dekning
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=jordsmonn&X=6550308.41&Y=-37707.24&zoom=6.862921309493465&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&catalogNodes=1072,207&layers=jm_dekning
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Skogbruket er en del av landbruket, i sammen med jordbruket. For å unngå forvirring og 
misforståelser er det hensiktsmessig å skille mellom begrepene landbruk, jordbruk og skogbruk i 
planen.  
 
Mål 
Målene for arbeidet omfatter både bærekraftige og klimarobuste samfunn, naturmiljø og 
matproduksjon. Målene er også vurdert opp mot FNs bærekraftmål. Til delmål b kan gjerne 
bevisstgjøring og kartlegging av økosystemtjenester legges inn som «det en vil gjøre». Her kan gjerne 
også en ambisjon om å gi naturen rom komme inn; særlig i høgfjellet, ved kysten og langs vassdrag. 
Robuste sanddyner som en buffer mellom hav og landbruk/samfunn kan gjerne vise igjen her. I 
forklaringen på delmål C «klimarobust og tilpasningsdyktig samfunn» foreslår vi å stramme opp «dette 
vil vi gjøre», til å gå utover allerede pågående prosesser. Her kan en f.eks. si noe om prioriteringer av 
areal viktige for klimatilpasning, satsing på naturbaserte løsninger også utenfor byer og tettsteder,  
vektlegging  av flermålstiltak og naturbaserte løsninger samt viktigheten av å kartlegge og øke 
kunnskap gjennom forskning og undersøkelser.  
 
Indikatorer for måloppnåelse 
Her mener vi noen av indikatorene er litt ulne og vanskelige å måle. I tillegg er det et noe stort fokus 
på kvantitet og ikke kvalitet, i måten å måle indikatorer på.  Slik vi ser det er klimapåslag når det 
gjelder flom obligatorisk, og ikke et mål på klimatilpasningsviljen i kommunen. Det er også vanskelig 
å sammenlikne kommuner, da bare noen av kommunene har flomsonekart og -beregninger. Vi 
mener det kan være viktigere å se hvordan de legger opp f.eks planlegging i strandsonen, krav til 
kantsoner, og dimensjonerende nedbør for vann og avløp. Hvordan bruker de bestemmelsene til å 
øke bevisstheten om overvann, eksponering for ekstremvær og helhetlig vannplanlegging? I delen 
om samarbeid på tvers, kan en vurdere å se på hvor mange kommuner som har en tverrfaglig intern 
gruppe som jobber med klimatilpasning. 
 
Samarbeid, tverrfaglig kompetansebygging og å engasjere til handling er viktige satsingsområder 
med gode mål. Når det gjelder målene i satsingsområde 5: tilpasning til mer vann foreslår vi å legge 
inn en målsetning om at all utbygging/bebyggelse har vurdert flomvei til trygg resipient, og at 
bekker/vassdrag blir inntegnet på kommuneplankart. Og gjerne at også KU kan være egnet til 
klimatilpasningstema som ikke direkte går på samfunnssikkerhet (som ivaretas i ROS-analyser). 
Videre mener vi vann og avløp bør få større plass, både at hovedplan vann og avløp bør inngå som 
kunnskapsgrunnlag (og må inkludere klimatilpasning), og at VA må inn som resultatmål. Her kan 
f.eks lekkasje av drikkevann være en indikator, jamfør tabell side 58 i FylkesROS. Klimaendringene 
kan øke faren for forurensing av drikkevann (både avrenning til kilden og overføringsrisiko i felles 
rørgrøfter), og kreve mer av vannverkene enn før. Forurensing kan gjerne også nevnes her, bl.a. økt 
avrenning generelt på grunn av økt nedbør, og større fare for utgraving av forurenset grunn. 
 
Kunnskap 
Rogaland har vært i en slags forskningsskygge, der fylket i mindre grad enn de som huser de 
etablerte forskningsmiljøene, har vært underlagt ulike forskningsprosjekt innen bio/geovitenskap. Vi 
har et stort behov for mer kunnskap om og kartlegging av naturfaglige tema, som biologi og geologi, 
i fylket. Dette bør inn i handlingsdelen; et mål om å tiltrekke oss mer forskning og kartlegging på 
ulike forskningstema relevante for klimatilpasning i Rogaland. 
 
Rogaland har ikke lang tradisjon for skogbruk og kunnskapen om bruk og drift av skogen er i liten 
grad nedfelt i grunneiernes arv fra tidligere generasjoner. Kunnskap hos forvaltningen og skogeiere 
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er derfor svært viktig for bærekraftig forvaltning og klimatilpasning i skogen. Det er behov for mer 
kunnskap og økt samarbeid, eksempelvis om effekten av gradvise klimaendringer på skogbruks-
arealer i Rogaland. Kunnskap om planteslag og forebygging av plantesykdom/skadedyr er selvsagt 
viktig også i annet landbruk. 
 
Vi ser også at kommunene ofte har behov for innspill på hvordan forholde seg til klimatilpasning i 
plan og bestemmelser, og gjerne en regional samordning/eksempelbank for slik bruk. 
 
Når det gjelder havnivåstigning er det behov for kompetanse om stormflo og bølgepåslag, og 
hvordan dette påvirker både naturmiljø og bebyggelse. Vi trenger også mer kunnskap om 
havnivåstigningens påvirkning på sanddynene og verneområdene generelt ved kysten vår.  
 
I kapittelet om skogbruk i kunnskapsdelen savner vi at mulighetene belyses i større grad. 
Interessante problemstilling er: 

- Hvordan er skogen med på å regulere overvann, flom og skredfare gjennom opptak av vann?  
- Hvordan vil en utvidelse av vekstsesongen med 1-3 måneder påvirke opptak av vann og CO2?  
- Hvordan fungerer skogen som vern mot naturskader forårsaket av ras og storm for 

beboelse, næring og annen skog (vernskog)?  
 
Retningslinjer 
Retningslinjene skal bidra til mer likhet og forutsigbarhet i planleggingen over kommunegrensene. 
Det er en god ambisjon, som vi håper vil gi kommunene nyttig hjelp i utforming av egne retnings-
linjer og bestemmelser. Uansett er geografien variert og det må lokalkunnskap og «skreddersøm» til. 
Foreslåtte retningslinjer kan gjerne knyttes opp mot funn i kunnskapsdelen i større grad, gjerne ved 
hjelp av kart. 
 
Retningslinjene for samfunnssikkerhet er vi usikre på nytten av, idet disse allerede er ivaretatt i 
lovverket. Det kan likevel være nyttig å nevne det her, som en del av bevisstgjøringen om tema. 
Retningslinje ii a) kan virke forvirrende idet den delvis gjengir krav i annet lovverk. Et alternativ kan 
gjerne være å lenke til lovverket som styrer disse temaene, som Pbl §28-1 «Grunn kan bare bebygges, 
eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe 
som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig 
ulempe som følge av tiltak». Og risiko gjelder ikke bare liv og infrastruktur, men skal også unngås for 
skade på helse, miljø og materielle verdier.  
 
Generelt sett foreslår vi enklere retningslinjer, som «Som hovedregel skal bygging på areal utsatt for 
naturfare unngås.» Det kan kanskje her vurderes å legge inn i retningslinjer om at klimatilpasning skal 
vurderes i ROS-analyser og KU? Her kan og gjerne innspill fra SPR-klima om å vurdere oppheving/ 
revidering av planer i lys av klimaendringene komme inn. Retningslinje ii b) sier også bare det som 
allerede praktiseres, og da med skal, heller enn bør. Vår erfaring tilsier at det er stort sett bølgedelen 
av havnivåstigningen som er en utfordring i kommunene. En retningslinje som bidrar til samordning 
på dette kunne være nyttig, men det krever først regional kompetanse. Retningslinjene for overvann 
er nyttige, og kan gjerne suppleres med en om dimensjonering av nedbør. Dette er enn så lenge en 
mangel i lovverket, før foreslåtte endringer evt. kommer med i revisjon av Tek 17 etter høringen av 
«Sikkerhet for overvann». Retningslinjen kan legge opp til at ny boligutbygging bør tåle 200-årsnedbør, 
og kritisk infrastruktur/funksjoner bør tåle 1000-årsnedbør. 
 
Det bør også legges vekt på å sikre fragmentering/brudd på sammenhengende natur-transekter fra 
vann/fjord til høyfjell. Dette for å sikre dagens økosystemfunksjoner, og rom for naturlig endring/ 
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vandring av naturtyper/arter som følge av klimaendringer. Villrein er et eksempel, som trenger større 
sammenhengende områder uten forstyrrende inngrep. Sanddynene ved kysten har også behov for 
tilstrekkelig areal slik at de får nok rom til sanddyne-dynamikken ved havstigning. 
 
Vi savner retningslinjer for landbrukssektoren med jordbruk og skogbruk. Dette kan være et eget 
punkt, tilsvarende «iv. Velfungerende økosystemer (s. 56)». I et punkt om skogbruk bør skogens 
regulerende funksjon nevnes. Produktiv skog bør skjøttes på en bærekraftig måte slik at skogens 
vernefunksjon og klimaregulerende funksjon ivaretas. Skogsbilveier bør planlegges av profesjonell 
veiplanlegger og dimensjoneres med tanke på økt vannføring. Drenering bør ses i sammenheng 
med andre hydrologiske tiltak. 
 
Skogbruket kan også bakes inn i «iv. Velfungerende økosystemer (s. 56)». 

a) Her kan skogen og skogbrukets regulerende funksjon nevnes.   
b) Her omtales skog som noe som skal ivaretas og mulig bør restaureres. Dette stemmer og 

er viktig i noen tilfeller, men slik punktet står nå omfatter det all skog, også produktiv 
skog som er plantet og skjøttes for tømmerproduksjon. Begrepet skog bør skilles i 
kulturskog/produkskjonsskog og naturskog, slik at det ikke oppstår misforståelser. 

 
Når det gjelder retningslinjer for vassdrag mener vi fremdeles det kan gjøre seg med noe om å 
unngå lagring av flyttbare ting som rundballer og tømmer i flomsonene, noe som er diskutert 
tidligere i prosessen. Under ekstremværet Synne forsvant 800 rundballer i Moisåna, med fare for å 
ødelegge bruer, øke flomskadene og bidra til stor forurensing. Det samme gjelder valg av treslag 
langs vassdrag; or kan ofte være godt egna, i motsetning til gran. Bondelaget har utarbeidd en 
flomveileder der de foreslår gode konkrete tiltak, og viser til relevant lovverk på en ryddig måte: 
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13834788-1513861253/MMA/Dokumenter/Flomveileder.pdf 
 
Handlingsprogram 
Det er fint at det her beskrives hvordan tiltak og oppfølging skal relateres til ny kunnskap og nye 
klimafremskrivinger. Tabellen over vurdering av måloppnåelse er en ryddig måte å se på utviklingen 
av arbeidet med klimatilpasning i Rogalandskommunene.  
 
Forslag om nettverk og klimaråd er viktige, og kan bli gode plattformer for videreutvikling av 
arbeidet med klimatilpasning og etter hvert -omstilling. Det samme kan foreslåtte digitale samlings-
punkt og nettside. Vi har lagt merke til ambisjonene om god kartlegging og overvåking, og tenker at 
de kunne konkretiseres i enda større grad, samt styrkes ved å legge vekt på å tiltrekke oss klima-
tilpassingsrelevant natur og landbruks-forskning. 
 
Vi ønsker lykke til med videre arbeid og ser fram til videre samarbeid om dette viktige tema. Vi heier 
også på en regionalplan for klimaomstilling i neste runde. 
 
 
Med hilsen 
 
Janne Dahle-Melhus 
fungerende fylkesmann 

  
 
May Britt Jensen 
fylkesmiljøvernsjef 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13834788-1513861253/MMA/Dokumenter/Flomveileder.pdf

