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Multiconsult Norge AS 

v/ Toril Amundsen (toril.amundsen@multiconsult.no) 

 

Bergen, 27. august 2021 

 

Dette innspillet sendes på vegne av Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland 

og Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag. 

 

Merknaden gjelder Skulesåsen planID 4621_2021006. 

FNF Hordaland stiller spørsmål ved planområdets avgrensning. Planområdet er oppgitt å være på 

hele 1105 dekar. Tatt i betraktning at formålet med planarbeidet er oppgitt å utarbeide 

detaljreguleringsplan for felta E1 – E4, samt å justere gjeldende områdeplan sin plassering av 

fremtidige tomter, fremstår det for oss som at reguleringsplanen er planlagt å dekke et mye større 

areal enn det som trengs for å regulere fremtidige hyttetomter. Det hadde vært fint med en tydelig 

oppklaring i hvorfor planområdet er foreslått såpass stort som det er. 

FNF Hordaland ber om at myrområdene i betydelig større grad tas hensyn til i det videre 

planarbeidet. Det er myrområder både i felt E1 og ved Stutarehovden – for sistnevnte gjelder det 

området som i områdeplanen heter Øvre Skutlesåsen 4 (tomt S51 – tomt S58). De siste årene har 

fokus på myrområdenes kvaliteter økt – både når det gjelder deres betydning for biologisk mangfold, 

som lagringsplass for karbon og deres kvaliteter knyttet til flomdemping og vannrensing1. Økt 

kunnskap om myrenes viktighet, tilsier at slike naturtyper ikke bør bygges ned.  

FNF Hordaland ønsker også å understreke at Skutlesåsen er et sentrumsnært naturområde, som er 

lett tilgjengelig for mange mennesker.  

Plankonsulenten vurderer det slik at den aktuelle reguleringsplanen ikke krever en 

konsekvensutredning (KU). Dette begrunner plankonsulenten med at den aktuelle planen ikke 

omfattes av punkt 25 i vedlegg 1 i KU-forskriften, siden planforslaget ligger innenfor områdeplanen 

for Voss hyttegrend, og siden denne områdeplanen er i samsvar med kommuneplanens arealdel. 

Plankonsulenten begrunner også manglende KU-krav med at reguleringsplanen ikke faller inn under 

KU-forskriftens § 8, fordi «planforslaget vil ikke medføre andre konsekvenser enn hva gjeldende 

 

1 https://www.sabima.no/trua-natur/myr/.  
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områdeplan medfører». Plankonsulenten skriver også at det ROS er vist til at det ikke er registrert 

funn når det gjelder inngrepsfrie områder eller områder som er vernet etter naturvernlova. Når det 

gjelder det siste bemerker vi at naturvernlova nå er erstattet av naturmangfoldloven. 

FNF Hordaland mener at den aktuelle planen omfattes av KU-forskriftens § 8 (jf. § 10), da ved at 

planen kan få vesentlige virkninger for miljøet. Vi mener derfor at tiltaket skal konsekvensutredes i 

tråd med Forskrift om konsekvensutredninger § 21. All den tid det foreslåtte planområdet er såpass 

stort og omfatter et åpenbart verdifullt naturområde – bestående av en mosaikk av bl.a. skog, myr og 

innmark – er det etter vår mening hevet over enhver tvil at tiltaket vil få vesentlige virkninger for 

miljøet. Det er viktig å få kartlagt områdets naturverdier, blant annet slik at man kan sørge for at den 

eventuelle videre utbyggingen kan utføres slik at den medfører minst mulig skade på naturverdiene i 

området.  

Vi presiserer at KU-forskriften § 21 sier at «konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de 

faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn.»  I dette tilfellet 

anser vi særlig faktorene naturmangfold, økosystemtjenester, friluftsliv, landskap og forurensning å 

være de mest aktuelle temaene å utrede.  

Et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om naturverdiene i området er også en forutsetning for at 

prinsippene i naturmangfoldloven § 7 kan oppfylles når planen eventuelt skal vedtas av 

planmyndigheten. 

 

 

Dette innspillet sendes på vegne av Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund 

Hordaland og Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag. 

Vennlig hilsen, 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland 

v/ koordinator Gunvar Mikkelsen 

 
Forum for Natur og Friluftsliv 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 elleve organisasjoner tilsluttet 

FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag, 

Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og 

omegn, Voss Utferdslag (DNT), Voss Kajakklubb og Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Sammen 

representerer organisasjonene rundt 40.000 medlemmer i fylket. 


