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Bergen, 7.11.2019

FNF 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 10 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) og Voss Kajakklubb. Sammen representerer
organisasjonene rundt 39.000 medlemmer i fylket.
__________________________________________________________________________________

Planarbeidet må ivareta Svartatjørna og
Stemmebekken – Plan-ID 65960000
Retningslinjer knyttet til §32.1 i KPA 2018-2030: Innsjøer, vassdrag og
våtmark skal bevares av hensyn til naturmangfold, overvannshåndtering,
klimatilpasning og folkehelse.
§32.1.1 Det skal tas hensyn til vassdrag i alle arealtiltak som berører vassdraget (nedbørsfelt,
vannstreng og kantsoner).
Vi viser til tidligere innspill datert 26.10.20171 og vi poengterer at siden da har både vedtatt KPA med
nye bestemmelser, forslag til kommunedelplan for overvann og oppdaterte nasjonale retningslinjer
for kommunal og regional planlegging skjerpet retningslinjene for å ivareta vassdrag og våtmark i
plan.
Det er stor planaktivitet og utbyggingsaktivitet i området, blant annet pågående arbeid med å legge
til rette for arealkrevende handel midt i byens historiske matfat, og vi savner en helhetlig
ivaretakelse av områdets vassdrag hvor fokuset er, som det spesifiseres i retningslinjene til KPA, på
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økologisk funksjon, overvannshåndtering og klimatilpasning og folkehelse. Stemmebekken er som vi
påpekte i forrige uttale allerede preget av vesentlige inngrep (Figur 1.)
Ytterligere nedbygginger i området vil nødvendigvis øke avrenningen og dette må planen ta høyde
for gjennom helhetlige løsninger som inkorporerer og ivaretar eksisterende våtmark og vassdrag i
tråd med intensjonen i Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning:
«Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal det vurderes
hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger og
ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til
økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede
blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering.
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende våtmarker og
naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes.
Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.»2
Vi ønsker Opus, Posten og kommunen lykke til med det videre arbeidet for å sikre at en utbygging i
planområdet ikke reduserer de naturlige vannveienes rolle i overvannshåndtering, men planlegger
rundt disse og bidra til løsninger som er dimensjonert også for de endringene vi vet kommer. Dagens
planlegging må sikre klimatilpassing i tråd med de framskrivninger som foreligger:
«Anbefalt klimapåslag på flaumvassføring er 20 % eller 40 % for alle nedbørfelt i Hordaland, avhengig
av plassering og flaumsesong.» 3
Vi benytter anledningen til å minne på de store naturverdiene som ligger i området utover bekker og
myrer, som viktige hjortetrekk og områder med rik kystfuruskog.
Konklusjonen fra forrige gang kan også gjentas, planområdet inngår i Storrinden et stort of svaært
viktig friluftslivsområde, planområdet består i stor grad av kystfuruskog og våtmark. Planområdet
inngår også i viktig viltområde som angitt i temakartet for grøntfaglige interesser i KPA 2010.
Forum for natur og friluftsliv anmoder Posten og Opus om og i så stor grad som mulig ivareta
friluftslivs og våtmarksområder (inkludert bekk og myrområde) i arbeidet med forslag til
reguleringsplan, blant annet gjennom å sikre ivaretakelse av sammenhengende stier og sikre
tilkomst.
Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Hordaland
Ørjan Sælensminde
Fylkeskoordinator FNF Hordaland
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Figur 1: Det var en gang en bekk – FOTO FNF Hordaland
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