Komite for miljø og byutvikling
Bergen, 29.08.2018

Innspill vedr. sak 182/18 i KMBY møte 6.9.2018 Åsane gnr. 209 bnr. 1
Åstveit, reguleringsplan, avklaring av planinitiativ
Forum for natur og friluftsliv ønsker å støtte tidligere vurderinger i denne saken. Fra Grønt Atlas sin
vurdering av landskapets egenverdi til klasse A i 1993 til friluftslivskartlegging i 2016 hvor
Åstveitskogen vurders som et A-område. Svært viktig. Friluftslivsområdet er større enn arealet avsatt
til grønnstruktur og Bergen og Hordaland Turlag har tilrådd kommunen at dette økes slik at det
samsvarer med kartleggingen av kommunens friluftslivsområder. Åstveitskogen er et viktig
nærfriluftslivsområde for mange.
I fremtiden skal byen bygges smartere og tettere. FNF Hordaland har i tidligere innspill til KPA 2016
etterlyst en mer bevisst holdning til grønnstrukturplanlegging i byutviklingen slik at kommunens
økologiske karakterbok ikke forringes, men kanskje til og med forbedres gjennom fremtidig
byutvikling. Større bynære natur- og friluftslivsområder som Åstveitskogen er da viktig. Åstveitskogen
er et flott område, men ikke større enn at man rekker å gå fra Bjørgvin DPS på Tertnes og gjennom
skogen til golfbanen på 15 minutter. Topografien med bratte skrenter og ulike nivå spiller på lag med
opplevelsen av at dette er et større, bynært skogsområde.
Forvaltning i henhold til plan er en forutsetning for å lykkes med byutvikling. Forum for natur og
friluftsliv råder komite for miljø og byutvikling til å opprettholde avklaringen som er gitt tidligere.
Åstveitskogen er avsatt til arealformål grønnstruktur og planinitiativ for å omdisponere vesentlige
områder til boliger og andre gode formål bør kommunen avslutte jf. §12-8 Oppstart av
reguleringsplanarbeid i plan- og bygningsloven.
Vh
Ørjan Sælensminde
Forum for natur og friluftsliv Hordaland
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.
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Foto: FNF Hordaland – tatt på befaring
1.8.2018.
Skogen perforeres nærmes av stier, men
tilretteleggingen er moderat slik at det
skogen i stor grad fremdeles er intakt. De
ulike nivåene i skogen gjør at området
oppleves som større og mer innholdsrikt.
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