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Bergen, 27. august 2021

Dette innspillet sendes på vegne av Naturvernforbundet Hordaland og Norsk Ornitologisk Forening Hordaland
fylkeslag.

Merknad til varsel om oppstart av planarbeid for
Storhaugen i Bjørnafjorden kommune
FNF Hordaland mener at denne type utbygginger i et intakt skogsområde vil være svært negativt
for de natur- og friluftslivsverdiene som er i dette området. Planområdet er på hele 198 dekar,
hvorav det aller meste er skog. Dette er i dag et småkupert område, også med flere bekker.
FNF Hordaland mener at den aktuelle planen omfattes av KU-forskriftens § 8 (jf. § 10), da ved at
planen kan få vesentlige virkninger for miljøet. Plankonsulenten skriver at «planarbeidet er vurdert
til å ikke utløse krav om planprogram og konsekvensutgreiing jf. Plan- og bygningslova § 4-1.» FNF er
altså uenig i dette, og mener at tiltaket må konsekvensutredes i tråd med Forskrift om
konsekvensutredninger § 21. All den tid det foreslåtte planområdet er såpass stort og omfatter et
åpenbart verdifullt naturområde – bestående av skog, myrer og bekker/vassdrag – er det etter vår
mening hevet over enhver tvil at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljøet. Det er særlig i det
foreslåtte planområdets nordøstre del at myrer ser ut til å kunne bli berørt (på begge sider av ny E39)
– se kart nedenfor.
Det er viktig å få kartlagt områdets naturverdier, blant annet slik at man kan sørge for at den
eventuelle videre utbyggingen kan utføres slik at den medfører minst mulig skade på natur- og
friluftslivsverdiene i området. Områdets natur- og friluftslivsverdier er hva vi kan se pr. i dag ikke
dokumentert i det hele tatt.
Vi ønsker også å understreke at det aktuelle foreslåtte planområdet ligger nært bebyggelsen i
Søvikvågen og boligområdet nord for Lysekloster skule – noe som gjør det viktig å hensynta
friluftslivsverdiene som ligger både i det aktuelle området og like ved området. Og områdets verdi for
friluftslivet vil naturligvis bare i takt med antall fremtidige boliger som eventuelt måtte bli etablert i
nærheten av Storhaugen-området.
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FNF Hordaland minner videre om at vannressursloven § 11, som bl.a. sier at det langs bredden av
vassdrag med årssikker vannføring skal opprettholdes et begrenset vegetasjonsbelte som motvirker
avrenning og gir levested for planter og dyr.
FNF Hordaland minner også om naturmangfoldloven § 7. Paragrafene 8–10 i naturmangfoldloven er
svært aktuelle i denne saken, og tatt i betraktning at E39 er under bygging, i tillegg til at det også er
godkjent flere andre reguleringsplaner i nærheten av det foreslåtte planområdet, ønsker vi særlig å
minne om naturmangfoldloven § 10, som sier at «en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra
den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for».
Det må også nevnes at eventuelle fremtidige boliger på Storhaugen vil blir svært bilbaserte (langt fra
eksisterende sentrum og knutepunkt). FNF Hordaland stiller spørsmål ved om denne type
utbygginger er i tråd med byvekstavtalen (Miljøløftet) som Bjørnafjorden kommune undertegnet i
februar 2020, der det «er lagt til grunn at et mål om at veksten i persontransporten skal tas med
kollektivtrafikk, sykling og gange.» FNF Hordaland mener at den type boligutbygging som nå
planlegges på Storhaugen, kan bryte med dette målet, og dermed også med byvekstavtalen.

Det foreslåtte planområdet er tegnet omtrentlig inn på dette bakgrunnskartet som er hentet fra
www.1881.no. Her ser man tydelig det aktuelle planområdets nærhet til dagens bebyggelse ved
Søvikvågen og Lysekloster skule.
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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, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag,
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.
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