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Bergen, 12. januar 2022 

Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges 

Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Birdlife Norge avd. Hordaland, og Bergen og Omland Friluftsråd. 

 

Forum for natur og friluftsliv Hordaland (FNF Hordaland) viser til mulighet for å komme med innspill 

til kommuneplanens samfunnsdel for Øygarden kommune, med utsatt frist til 12. januar. 

FNF Hordaland mener at Øygarden kommune har gjort en god jobb med dette høringsutkastet. De 

ulike målene og strategiene utfyller hverandre godt, og det er god sammenheng. Utfordringsbildet er 

godt ivaretatt, men vi mener likevel at kommunen burde vært mer offensiv på naturens vegne.  

Tap av naturareal og nedbygging av natur er en av vår tids største utfordringer. Høringsutkastet 

påpeker også dette forholdet, både i kapittelet om klima og miljø, og i kapittelet om arealstrategier. 

Det er bra at kommunen ønsker å bruke arealplanleggingen til å sikre viktige naturverdier, men vi 

mener at kommunen trenger et verktøy som sikrer en bedre og mer oversiktlig tilnærming til 

problemstillingen. 

For å sikre at overordnede mål i planen ikke bare skal bli fromme ønsker, mener FNF Hordaland at 

Øygarden kommune må spesifisere at det skal lages arealbudsjett og arealregnskap i tilknytning til 

kommuneplanen – slik at disponeringen av areal skjer der hvor det gjør minst skade på naturen. 

Kunnskap om naturen – både om utbredelsen av arter og naturtyper – er et nødvendig utgangspunkt 

for en bærekraftig areal- og naturforvaltning i kommunen.  

Vi tar her med et par nyttige lenker om arealregnskap: 

https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kartlegging-av-praksis-rundt-bruk-av-arealregnskap-i-

kommuneplan/id2722535/ 

Vi er nå inne i FNs tiår for naturrestaurering (2021–2030)1. Dette er også et tema som vi mener bør 

belyses i samfunnsdelen av kommuneplanen. 

 

1 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/ 
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Til slutt ønsker vi Øygarden kommune lykke til med sluttføringen av samfunnsdelen til 

kommuneplanen. 

Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet 

Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Birdlife Norge avd. Hordaland, og Bergen og 

Omland Friluftsråd. 

 

Vennlig hilsen, 

 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland  Naturvernforbundet Hordaland 

v/ koordinator Gunvar Mikkelsen   v/ fylkessekretær Synnøve Kvamme 

 

 
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. 


