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Bergen, 18. oktober 2022 

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

 

Vi viser til høringsfristen som var 13. oktober, og håper at høringsinnspillet vårt kan bli tatt med – 

selv om vi er fire virkedager for seint ute i forhold til fristen. 

 

Manglende kartlegging av naturmangfoldet i planområdet 

Gjeldende planområde er stort – omtrent 200 dekar – og legger opp til en omfattende nedbygging av 

dagens naturmangfold. Etter hva vi kan se har det ikke blitt foretatt noen feltkartlegging av 

naturmangfoldet i planområdet, til tross for at området trolig har stort potensial som leveområde for 

rødlistet og/eller fåtallig naturmangfold – blant annet med myrområder, løvskog på høy bonitet, mm.  

Naturmangfoldloven § 8 slår fast at «kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til 

sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet». I denne saken vet man i realiteten ingenting 

om hvilke naturverdier som finnes innenfor planområdet, og planen bryter dermed etter vår mening 

klart med naturmangfoldloven § 8. 

 

Manglende tilpasning av inngrep i forhold til naturmangfoldet 

Uten naturkartlegging i felt – bl.a. av plante- og fuglearter til rett tid av året – blir det 

vanskelig/umulig å foreta en velbegrunnet tilpasning av hvor de bebygde arealene innenfor planen 

bør ligge. Vi savner i planomtalen en beskrivelse av hvilke vurderinger som har blitt gjort vedrørende 

naturmangfoldet, når plasseringen av bebyggelsen har blitt fastsatt innenfor planområdet.  

Mangler det en god vurdering i så måte, så bryter trolig planen med naturmangfoldloven § 12, som 

sier at det – for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet – skal tas utgangspunkt i 
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lokalisering som ut fra en samlet vurdering av bl.a. fremtidig bruk av naturmangfoldet gir de beste 

samfunnsmessige resultater.  

 

Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8–12  

Statsforvalteren i Vestland skriver i sin høringsuttalelse til planoppstart (datert 6. april 2020): 

«Konsekvensane endre arealbruk har skal vurderast etter nmfl. [naturmangfoldloven]. Det må kome 

tydleg fram, jf. Nmfl. §§ 7–12.» Som svar på dette skriver Austrheim kommune (forslagsstiller) at 

«naturmangfald er vurdert i planarbeidet». 

Etter hva vi kan se er det ikke noe som tyder på at planen reelt sett har blitt vurdert etter prinsippene 

i naturmangfoldloven for offentlig beslutningstaking (§§ 8–12). Det er heller ikke mulig å gjøre særlig 

gode vurderinger når kunnskap om konsekvenser for naturmangfoldet, er såpass mangelfullt som i 

dette tilfellet.  

I alle tilfeller minner vi om at vurderingen av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 (jf. § 7) skal 

fremgå av selve beslutningen, altså i saksfremstillingen som vil ligge til grunn for et eventuelt 

planvedtak. Det holder i alle tilfeller ikke med en vurdering i planomtalen. 

 

Krav om konsekvensutredning 

I planomtalen står det kort og godt bare følgende når det gjelder konsekvensutredning: «Det er 

vurdert at planarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing.» Her mangler det etter vår 

mening en begrunnelse for hvorfor planen ikke har blitt konsekvensutredet – til tross for at den vil få 

vesentlige virkninger for miljø (jf. bl.a. forskrift om konsekvensutredninger § 10). 

 

 

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, BirLife 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 det tidligere fylket. 


