
Høringsuttalelse til Kommuneplan 2020-2032 for Lindesnes kommune – Naturvernforbundet i 
Mandal 

Naturvernforbundet i Mandal vil foreslå et tillegg til tittelen på kommuneplanen: 

Bedre sammen – for miljøet 

 Nye Lindesnes kommune erklærer klima- og miljøkrise. Klimakrisen er ikke bare noe vi frykter for 
fremtiden- det skjer nå. Som nevnt i kommuneplanen, opplever vi ulike former for ekstremvær som 
påvirker innbyggernes sikkerhet, allerede nå, og vi vet at det vil bli verre. 

 

På side 2 i kommuneplanen, står det at «Våre tjenester skal være helhetlige og med mennesket i 
sentrum». Her mener vi at ikke bare mennesket skal være i sentrum, men også naturen. Mennesket 
er en del av naturen, og derfor burde også naturen være nevnt her. Hensyn til naturen burde være 
førsteprioritet i alle saker. Dersom naturen settes først, settes også menneskets beste først.  

Mange ungdommer i kommunen har streiket fordi de vil ha klima- og miljøhandling både lokalt og 
nasjonalt- nå.  De etterlyser mer kunnskap hos kommunepolitikerne om miljø og artsmangfold. Det 
er selvsagt viktig, men vi mener det trengs grunnleggende kunnskap om miljøvern allerede fra 
barnehagealder og oppover i grunnskolen. De siste årene har skolen blitt stadig mer teoretisk, og 
naturfag og praktiske fag har fått mindre plass. For å lære å ta vare på naturen, er det nødvendig at 
elevene blir kjent med naturen i nærmiljøet i praksis. Det må inn i naturfagundervisning, mer bruk av 
naturen, og praktisk samarbeid med grunneiere og tilgang til for eksempel. Skolehage, naturstier 
mm. 

Den nye kommunen må ha en egen klima- og miljøvernleder eller sjef, sentralt plassert i rådmannens 
stab. 

Arbeidsgruppa for klima, miljø og energi, må styrkes og få økt innflytelse og påvirkning på alt 
planarbeid. Kommunen må skaffe seg tilgang på nødvendig kompetanse for å kunne utarbeide 
konkret plan med mål for reduksjon av utslipp og kartlegging av tap av artsmangfold. 

Vi mener at kommunen burde ha mer ambisiøse mål når det kommer til utslipp. I kommuneplanen 
står det at målet er å kutte utslippene med 40% sammenliknet med 2005. Vi trenger store kutt nå. 
Desto mer det kuttes i denne perioden, desto mindre senere. Det viktigste å ta tak i er å få på plass et 
team med fagfolk i kommunen som har dette som hovedoppgave. 

-Vi ser gjennom FN Naturrapport at verdens artsmangfold synker drastisk, nå raskere enn noensinne. 
Dette må Nye Lindesnes kommune ta hensyn til og arbeide mot, ved å erklære artsmangfoldskrise og 
følge dette opp.  

Vi støtter Natur og Ungdom i at en stor del av problemet i klimasaken, handler om at de som styrer 
og har ansvar, ikke har nok kunnskap.  Derfor mener vi at alle de folkevalgte burde kurses av 
eksperter om klima- og miljøutfordringer, i starten av denne kommunestyreperioden. 

Vi må forstå at vi lever en krise- og handle deretter.  

Naturvernforbundet i Mandal 

Mandal 5.9.2019 

 


