Til programkomiteene for ………….. i Follokommunene og Akershus
Fra Bærekraftige Follo1

TRE MILJØUTFORDRINGER TIL PARTIPROGRAMMENE
FOR PERIODEN 2007 – 2011
Verden står overfor to meget alvorlige menneskeskapte miljøtrusler: klimaendringer og tap av
biologisk mangfold. Disse truslene kan ramme oss på måter vi ikke liker å tenke på. Begge
disse miljøtruslene eller utfordringene må løses blant annet gjennom internasjonalt samarbeid
og forpliktende oppfølging på nasjonalt nivå. Dette innebærer også at bærekraftig utvikling
må legges til grunn i all planlegging og utvikling på kommunalt nivå.
Follo har hatt en vesentlig høyere befolkningsvekst siden 1960 og fram til i dag enn Oslo,
andre deler av Akershus og landet som helhet. Dette gjør at Follo har hatt og har et særdeles
stort utbyggingspress, både når det gjelder store samferdselsprosjekter og bruk av arealer til
næring og boligformål. For å skape en bærekraftig utvikling er det derfor avgjørende at det
legges opp til en bevist arealforvaltning og et forpliktende samarbeid mellom alle
Follokommunene.
Bærekraftige Follo har derfor følgende tre miljøutfordringer til deres partiprogrammer
for perioden 2007 – 2011:

1. Utarbeide en markaplan for Follo med opprettelse av Follomarka
For å sikre en bærekraftig utvikling på lang sikt er det blant annet viktig å sikre mulighetene
for friluftsliv, hindre tap av biologisk mangfold, sikre gode bomiljøer og opprettholde et
attraktivt og levende kulturlandskap.
Disse mulighetene eller verdiene er i dag under et sterkt press i Follo.
Utarbeidelse av en markaplan for Follo med opprettelse av Follomarka vil være et viktig og
langsiktig bidrag til å nå disse målene.

2. Utarbeide en klima- og energiplan med konkrete tiltak for å redusere utslipp
av klimagasser og bruk av energi
Kommunen har en viktig oppgave for å redusere utslipp av klimagasser. Kommunen har
styrings- og påvirkningsmuligheter for ca 25 % av de nasjonale utslippene av CO2.
Klimautfordringen er sterkt knyttet til transport og industri, men også blant annet til landbruk,
deponier og oppvarming av boliger.
Kommunen har også en viktig rolle i å redusere det totale energiforbruket i lokalsamfunnet,
for eksempel gjennom politiske vedtak om energikrav for nybygg.
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Bærekraftige Follo er et samarbeidsforum og består av representanter fra frivillige organisasjoner i
Follokommunene, som ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Follo.

Utarbeidelse av en klima- og energiplan med konkrete tiltak som tar disse utfordringene
(samferdsel, energiøkonomisering m.m) på alvor vil være et svært viktig bidrag til positiv
utvikling på dette feltet.

3. Strengt vern av dyrka mark
Matjorda er en begrenset ressurs i Norge. Bare 3 % av arealene våre er dyrka jord. Follo
ligger i et av Norges beste jordbruksområder med jordbruksarealer av høy nasjonal verdi.
Imidlertid er det slik at jordbruksarealer av nasjonal verdi bygges ned i foruroligende høyt
tempo. Over 20.000 dekar blir hvert år vedtatt omdisponert til andre formål som veier,
boliger, næringsformål, golfbaner m.m.
Ut fra målet om en bærekraftig utvikling er dette en ikke holdbar situasjon. Det er derfor
avgjørende at jordvernhensyn kommer sterkt inn i kommuneplanarbeidet, og at de løsningene
en kommer fram til i dette arbeidet, følges opp på en forpliktende måte i reguleringsplaner og
enkeltsaker.
Et meget strengt vern av dyrka mark er derfor avgjørende for å få til en bærekraftig utvikling i
Follokommunene.

For ytterligere informasjon, innspill m.m, er det bare å ta kontakt med Bærekraftige Follo!

Vennlig hilsen
Bærekraftige Follo

Terje Sundvoll (sign.)
leder

Adresse: Bærekraftige Follo, v/Terje Sundvoll, Smedsrudv. 14 A, 1405 Langhus

Kontaktpersoner i den enkelte kommune:
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tlf. 64 96 39 99
tlf. 480 01 278
tlf. 64 86 78 66
tlf. 66 80 89 12
tlf. 934 34 422
tlf. 64 93 59 43
tlf. 905 53 097

