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P14031 - Lonena – Oppstart av planarbeid – innspill til konsekvensutredning 
 
FNF Hordaland forutsetter at planmyndighetene tar spesielle hensyn til natur- og 
friluftslivsverdier når man utreder planer for Lonena. Dette området har lokale og regionale 
særtrekk for friluftsliv og ikke minst naturmangfold med våtmarksområder og blant annet 
hekkekolonier av de to rødlistede måkeartene fiske- og hettemåke. Natur- og 
friluftslivsområder er under press, spesielt i befolkningssentre. Knarvik har muligheten nå til å 
sikre seg fremtidig attraktivitet ved god planlegging som sikrer sentrumsnære områder med 
spesielle natur- og friluftslivsverdier. FNF Hordaland oppfordrer Lindås kommune til å gripe 
denne muligheten. Uttalelsen er drøftet i samarbeid med Bergen og Hordaland turlag og NOF 
Bergen lokallag.   
 
FRILUFTSLIV 
Lonena som et større natur- og friluftslivsområde med urørt preg er av stor verdi.  
FNF Hordaland stiller seg bak de foreløpige vurderingene som er gjort vedrørende Lonena i 

det pågående arbeidet for å kartlegge og 
verdivurdere friluftslivsverdiområdene i Lindås 
kommune. Lonena er vurdert til kategori 1 (A), i 
henhold til Miljødirektoratets veileder M98-
2013, her leser vi: kategori 1 (A) «Omdisponering 
av arealene som forringer rekreasjonsverdiene 
bør ikke forekomme». Størsteparten av dette 
området er avsatt som friområde i gjeldende 
kommunedelplan. 
 
Dette ansees som en forutsetning for 
planarbeidet. Vi viser til det pågående arbeidet 
med kartlegging og verdivurdering for 
begrunnelse og kunnskapsgrunnlag (figur 1., 
arbeidet er forventet ferdigstilt i løpet mars/april 
2017, kommunikasjon Lindås kommune). 
Friluftslivsmeldingen spesifiserer at 
verdisettingen av friluftslivsområder skal være 
sentral i vurderingen av virkning for utbygging 
opp mot friluftsliv. 1 

                                                 
1 Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, 6.3, s 40.  

Figur 1: Foreslått avgrensning av 
friluftslivsområde Lonena (korrespondanse 
Lindås kommune) 
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Lonena inngår i et større sammenhengende område som er svært viktig for friluftslivet. I 
nord grenser Lonena til friluftslivsområdet Isdalstø som inngikk i kartleggingen og 
verdisettingen av regionalt viktige områder i Hordaland, området er verdivurdert som svært 
viktig (A) (Fig. 2).  
 
Hva med resten? 
Fra et friluftslivsperspektiv er natur og da spesielt urørt natur uløselig knyttet til opplevelsen. 
Det spesifiseres i M98 at gjenværende naturpregede områder stadig reduseres og at dette er 
spesielt fremtredende i nærheten av befolkningssentre. Det påpekes også at urørthet, 
stillhet og ro betyr så mye for manges friluftslivsopplevelse at dette må tillegges stor vekt. 
I friluftslivsmelding en påpekes igjen viktigheten av friluftslivsområder nær der folk bor.  
 

  
 
Figur 2: Utsnitt fra Naturbase – kartlegging gjort av fylkeskommunen og fylkesmannen 2008 

I lys av slike betraktninger samt stinettverket utenfor foreslått avgrenset område synes 
foreslått avgrensning å være restriktiv (blå linje i figur 1.).  
 
Viktigheten av sentrumsnære friluftslivsområder kan ikke overvurderes i et folkehelse- og 
triveselsperspektiv. Dette poenget er også uthevet i regjeringens friluftslivsmelding. 
 
FNF Hordaland ber kommunen om å sikre en tilstrekkelig hensynssone langs Brekkeløypen 
for å sikre at den tilrettelagte løypen fremdeles vil være omgitt av «urørt» natur slik den 
fremstår i dag.  
 
FNF Hordaland ber planmyndighet om å sikre at stinettverket i planområdet, i tråd med 
planprogrammet, ivaretas.   
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 Hele friluftslivet skal med – dette inkluderer gruppen som ønsker et enkelt friluftsliv med 
mindre tilrettelegging. Vi oppfordrer planmyndighet til å legge til rette for dette ved å sikre 
områder med urørt preg og enklere stier. Det er slike friluftslivsområder som er spesielt 
utsatt i tettsteder og bynære strøk og dermed også slike områder som kan være et av 
trekkplastrene for Knarvik i fremtiden. Hvis kommunen planlegger for det.  
 

NATUR 

Økosystemtjenester er viktig og ofte underkommunisert. Lonena er påpekt som viktig 
vannmagasin og fordrøyer for overflatevann inn mot Knarvik sentrum. Klimaendringer vil i 
fremtiden øke viktigheten av naturtyper med slike funksjoner. Det vil også være relevant å 
vurdere myrens funksjon som naturlig karbonlager og konsekvenser for dette dersom den 
omtalte 320kV kabelen vurderes å legges under bakken. FNF forutsetter at føringene i 
gjeldende Kommunedelplan ligger fast og at myrområder skal ivaretas.  
 
Våtmarksområder er viktig blant annet som habitat for fugler. NOF har allerede utdypet og 
poengtert viktigheten av område lokalt og regionalt.  
Et vesentlig poeng NOF tar opp er at kommunen ikke må planlegge seg inn i 
konfliktsituasjoner hvor rødlistearter er forhåndsdømte tapere. Hekkekolonier for rødlistede 
måkearter er høylytte. Legges boligområder for nær slike kolonier planlegger man konflikt.  
 
Dette er kjent kunnskap og da forutsettes det at planer i tråd med regjeringens vedtatte 
nasjonale mål for å ta vare på truet natur og naturmangfoldloven, skjermer områdene som 
per i dag er hekkekolonier.   
 
Konklusjon reguleringsarbeidet 
SSB tall viser en prognose for Lindås kommune med en vekst på 4993 personer frem mot år 
2040. For at Lindås kommune skal oppleve den prognoserte veksten på 32 % ønsker FNF 
Hordaland å påpeke at kommunen generelt og Knarvik sentrum spesielt må fremstå som et 
attraktivt bynært bosted. Da trenger man selvsagt nye boliger, men det er essensielt at man 
ikke bygger ned kommunens fremste kvaliteter. Natur- og friluftsområder med urørt preg i 
befolkningssentre er en nasjonal mangelvare.  
 
FNF Hordaland tilrår at kommunen sikrer en helhetlig kartlegging av naturverdier i området 
og at kommunen benytter anledningen med rullering av Kommunedelplanen til å verne 
våtmarksområdet.   
 
FNF Hordaland ser primært at natur- og friluftslivsverdiene i planområde ivaretas av 0-
alternativet subsidiært å nedskalere utbyggingsalternativ 1 slik at det i tilstrekkelig grad 
opprettholder Lonena som et sammenhengende natur- og friluftslivsområde uten vesentlig å 
forringe natur- og friluftslivsverdiene som ligger der i dag. 
 
Mvh 
Ørjan Sælensminde 
FNF koordinator Hordaland 
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 ELEKTRONISK KOPI 
Lindås kommune 
Fylkesmannen i Hordaland 
Hordaland Fylkeskommune 
 
 
FNF Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland, som arbeider for å ta 
vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det 10 organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen 
og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen 
og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Bergen lokallag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk 
Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag (DNT) og Voss 
Kajakklubb. Sammen representerer organisasjonene rundt 39.000 medlemmer i fylket.  
 

 


