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

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

reguleringsplan for utvidelse av Sveio golfpark, med frist 19. mai. 

Vi mener det er mange argumenter som taler for ikke å vedta den aktuelle reguleringsplanen. 

Kunnskapsgrunnlaget synes også å være for dårlig, og dermed trolig ikke i tråd med kravene som 

stilles i naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8–12. 

 

Fragmentering og nedbygging av viktige naturverdier 

Det aktuelle planområdet, sammen med tilgrensende skogsområde sør for planområdet, utgjør den 

eneste gjenværende utmarkskorridoren mellom Bjellandsvatnet naturreservat og Mannavatn 

naturreservat. Fragmentering og nedbygging av natur (arealendringer) påvirker 89 prosent av alle 

truede arter i Norge1. Nord og vest for det aktuelle planområdet har det skjedd mye ødeleggelse av 

natur de siste årene – bl.a. gjennom etablering av Sveio golfbark – og vi mener derfor at denne siste, 

viktige korridoren må bevares for ettertiden – av hensyn til både fugl, pattedyr, insekter, planter og 

andre livsformer. 

En stor del av planområdet er myr, og det representerer et viktig myrdrag mellom de to nevnte 

naturreservatene. Bygging av golfbanen i Sveio (18 hull) har allerede medført en ødeleggelse av et 

stort myrområde (se flyfoto nedenfor), der altså det aktuelle planområdet er siste rest av dette 

myrområdet – noe som i seg selv taler for å bevare området for ettertiden. 

Vi mener altså at det er svært viktig å bevare en utmarkskorridor (som består av utmarksbeite og 

myr) mellom de to nevnte naturreservatene, og at det aktuelle planområdet derfor må få status som 

LNF ved den kommende rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 

1https://artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Resultater/Pavirkningsfaktorer#:~:text=omfang%20og%20tid
srom.,Arealendringer%20p%C3%A5virker%20ni%20av%20ti%20truete%20arter,%25)%20av%20de%20truede%
20artene  
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Planområdet omtrentlig markert med rødt. Bakgrunnskart er fra Kommunekart.com. Vedtatte 

reguleringsplaner er vist. 

 

Det samme området før golfbanen ble bygget. Man ser at det aktuelle planområdet utgjør siste rest 

av et myrområde som nå er ødelagt av golfbanen. Kart: Finn.no. 
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Kunnskapsgrunnlag: Mangler når det gjelder myr, andre naturtyper og rødlistede arter 

Det er åpenbare mangler ved det kunnskapsgrunnlaget som nå ligger til grunn for planutkastet. Det 

blir særlig åpenbart av to årsaker. For det første har det ikke blitt gjort noen reelle målinger av 

myrdybden (slik det hevdes i konsekvensutredningen), og det virker også som at 

konsekvensutredningen underslår utbredelsen av myr innenfor planområdet. For det andre finnes 

det flere rødlistede arter i området som ikke er nevnt i konsekvensutredning. Det har heller ikke blitt 

foretatt noen befaring i forbindelse med konsekvensutredningen, etter det vi kan se. 

Bildene nedenfor viser hvordan «myrdybden» har blitt målt. Men det er altså ikke myrdybden som 

har blitt målt, men dybden av løsmassene der det ikke er myr. For øvrig er dette en veldig lite 

skånsom måte å gjøre det på: Myrdybden bør måles ved hjelp av en målestang. 

Når det gjelder rødlistede arter, blir det nevnt i konsekvensutredningen at storspove (sterkt truet) 

tidligere (2019) har blitt observert i området. Med tanke på den anleggsaktiviteten som har vært i 

området de siste årene, er det ikke så rart hvis ikke storspove har blitt observert i det aktuelle 

området etterpå. At det ikke ligger inne observasjoner av arten etter 2019, betyr imidlertid ikke 

nødvendigvis at arten ikke holder til i området, eller bruker det som del av sitt funksjonsområde. Det 

kan like gjerne bety at ingen har vært og sett etter og/eller rapportert arten fra det aktuelle området 

de siste par årene. Det er også viktig å få med at storspovene bruker relativt store områder i 

hekketiden, og selv om de ikke observeres innenfor et område på et gitt tidspunkt i hekketiden, kan 

det likevel godt være at det bruker området til næringssøk. Siden storspove nå er sterkt truet, må 

den manglende kartleggingen av arten i området kunne betegnes som en åpenbar mangel ved 

kunnskapsgrunnlaget. Her kommer etter vår mening også naturmangfoldloven §§ 8 og 9 til 

anvendelse. 

Undertegnede foretok en kort befaring i det aktuelle området om kvelden 6. mai, og observerte da 

blant annet grønnfink (sårbar) innenfor planområdet, og gulspurv (sårbar) innenfor influensområdet 

nord for planområdet. Dette altså etter bare en kort befaring.  

Forholdene som gjelder manglende kartlegging av myr (utbredelse) og naturtyper for øvrig, samt 

storspove og andre rødlistede arter, viser at kunnskapsgrunnlaget i saken er for dårlig, og trolig ikke 

tilfredsstiller kravene som ligger til grunn både i naturmangfoldloven § 7 (jf. §§ 8-12) og i Forskrift om 

konsekvensutredninger. 
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Eksempel på måling av «myrdybde». Ingen av målingene er imidlertid foretatt i selve myrdraget som 

går gjennom planområdet. Foto: Gunvar Mikkelsen. 

 

 

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. 


