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Dette innspillet sendes på vegne av Naturvernforbundet Hordaland og BirdLife Norge avd. Hordaland. 

 

FNF Hordaland viser til mulighet for å komme med innspill til reguleringsplan for Rv 580 Fanavegen / 

Rv 179 Steinsvikvegen (Søråskrysset), med frist 11. januar.  

Den aktuelle reguleringsplanen berører sterkt den nordre delen av Kalgane. Kalgane er i dag et 

sentralt skogsområde like nord for Lagunen, som blant annet utgjør et viktig landskapselement der 

utbygging må balanseres nøye mot ivaretakelse av interesser knyttet til natur og friluftsliv.  

Når det gjelder interesser knyttet til naturmangfold, er etter alt å dømme den nordlige delen av 

skogområdet på Kalgane av størst verdi – her finnes det relativt rik løvskog (figur 1) som består av 

mye hassel, med innslag av eik og ask (sterkt truet). Selve hasseltrærne kan også være svært gamle, 

da arten før i tiden gjerne ble brukt til høsting av nøtter og som emne til redskaper av ymse slag. Det 

er også kjent at hasselskog/hasseltrær har et godt potensial for diverse arter av sopp. 

Den aktuelle planen vil ødelegge rundt regnet tre dekar av denne verdifulle skogen (figur 2) – 

muligens også noe mer. Dette er et skogsområde som kunne blitt bevart hvis man hadde valgt en 

annen veg- og utbyggingsløsning for denne delen av Kalgane. Slik vi forstår boligplanene for Kalgane, 

ønsker også utbygger der primært en annen veiløsning enn den som er skissert i den aktuelle planen 

for Søråskrysset. 

Det er på det rene at det ikke har blitt gjort noen undersøkelser av verdier knyttet til biologisk 

mangfold for det aktuelle skogområdet – verken i den aktuelle planen, i områdeplanen fra 2015 eller 

i forbindelse med Kommuneplanens arealdel (2019). Uten et slikt kunnskapsgrunnlag blir det etter 

FNF Hordalands mening ikke mulig for kommunen å tilfredsstille kravene som ligger i 

naturmangfoldloven § 7 (jf. § 8–12) – herunder blant annet krav til kunnskapsgrunnlag, samlet 

belastning og alternativvurderinger. 

FNF Hordaland mener at det må foretas en grundig undersøkelse av naturverdiene (planter, fugler og 

helst også sopp) innenfor planområdet, ikke minst for den omtalte, nordlige delen av Kalgane. Uten 
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et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om naturverdiene blir det altså vanskelig – for ikke å si umulig – å 

treffe et planvedtak som er i tråd med naturmangfoldloven. 

 

Figur 1. Kalgane, Lagunen mm. Den røde streken markerer skille mellom boreal skog med dominans 

av bjørk og furu til venstre, og rikere løvskog til høyre. Løvskogen til høyre består for en stor del av 

hassel, med innslag av både eik og ask (sterkt truet). Foto er hentet fra Arkitektgruppen Cubus1. 

 

 

Figur 2. Omtrentlig angitt skogsområde av rik løvskog som må vike hvis den aktuelle 

reguleringsplanen vedtas. Flyfoto hentet fra Kommunekart.com. 

 

1 https://arkcubus.no/kalgane-varsel-om-oppstart-av-planarbeid/ 

https://arkcubus.no/kalgane-varsel-om-oppstart-av-planarbeid/
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Dette innspillet sendes på vegne av Naturvernforbundet Hordaland og BirdLife Norge avd. Hordaland. 

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, BirdLife Norge avd. Hordaland, 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. 


