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Kommunens areal-
planlegging kommer 
ofte i konflikt med å 
ivareta friluftsarealer. 
Vi ønsker en helhetlig 
plan for byens grønne 
lunger.

INNLEGG
Harald Simonsen
Leder i naturmang- 
foldgruppen,  
Naturvernforbundet 
 i Hordaland 

Gunvar Mikkelsen
Koordinator i Forum  
for natur og friluftsliv

M iljøbyråd Bakke 
har lansert plan 
for treplanting i 
byen og budsjett-

satsing for å sikre natur. I denne 
satsingen sier miljøbyråd Thor 
Haakon Bakke at Bergen må 
slutte å bygge ned natur. Som 
gode virkemidler for å få til det-
te ønsker byrådet å innføre 
«arealregnskap» for å få en mer 
detaljert oversikt over omfan-
get av forskjellige naturtyper 
og «arealpositivitet» hvor vi gir 
mer areal tilbake til naturen 
enn vi tar fra den. 

■ Naturvernforbundet i Horda-
land og Forum for natur og fri-
luftsliv (FNF) støtter fullt ut mål 
og virkemidler byrådet har satt 
for denne satsingen. 

■ Naturvernforbundet har la-
get en visjon for Bergen i 2030: 
«Gode, grønne Bergen». Her 
ser vi for oss Bergen som Nor-
ges grønneste storby – en by der 
ikke lenger natur blir ødelagt, bit 
for bit. Tvert imot er byen blitt 
grønn der den før var grå. I 2030 
er vi for lengst blitt arealpositi-
ve. Dette gjør det mulig for plan-
te- og dyrearter å leve videre, og 
ikke bli utryddet fra vår by.

■ Naturvernforbundet opplever 
ofte at kommunens arealplan-
legging kommer i konflikt med 
å ivareta Bergens grønne lunger 
og friluftsarealer. 

■ Noen saker som har vært i 
media i år er planer om utbyg-
ging av grønt- og naturområder 
i Steinsviken, Tennebekk, Hel-
geplasset i Fyllingsdalen (bildet) 
og Munkedammene ved Eike-
lundstjørna i Fana. Det er ikke 
formålet med disse planforsla-
gene som er problemet, men at 
utbyggingsforslagene berører 
høyt skattede grønne lunger for 
folk i nærmiljøet.

■ Heldigvis, både utbyggings-
planene i Tennebekk og i Helge-
plasset er foreløpig stoppet. Fol-
kelig motstand ledet av dyktige 
aksjonskomiteer og borettslag 
klarte å stoppe disse planene. 

■ Naturvernforbundet og FNF 
har aktivt støttet denne motstan-
den og vil fortsette denne støtten 
til områdene er varig vernet.

■ Helgeplasset Borettslag i Fyl-

lingsdalen har fått gjennomført 
en naturfaglig vurdering av nær-
naturen i borettslaget, dvs. om-
rådet Benshaugen. Benshaugen 
i Fyllingsdalen er en unik idyll 
og et viktig kulturminne. Det var 
borettslagets ønske om en brei 
tilnærming som kunne belyse 
tema som grøntstruktur, nær-
miljø og betydningen nærnatu-
ren har for voksne og barn i om-
rådet, som var grunnlaget for å 
bestille en slik rapport. Aksjons-
komiteen vil fortsatt slåss for å 
få fredet arealet som friluftsom-
råde å få fjernet eiendommen 
fra ytre fortettingssone i KPA.

■ Presset på grønt- og parkarea-
lene har i mange årtier vært stort 
i Bergen. Vernet har vært svært 
dårlig. Grønt- og friluftsområ-
der kan bli byggetomter ved et 
vedtak i bystyret. Byens grønne 
lunger er viktige for helse, triv-
sel, lek og mosjon, miljø og luft-

kvalitet – likevel blir de redusert 
bit for bit. Uten engasjement fra 
folk i nærmiljøet, ville det vært 
foretatt enda flere inngrep i fria-
realene.

■ Naturvernforbundet vil ha en 
helhetlig plan for byens grønt-
områder. Områdene må kartleg-
ges og planlegges for morgenda-
gens behov. Flere grøntområder 
må anlegges; de eksisterende må 
ikke reduseres. Tur- og sykkel-
veier må kartlegges, opparbeides 
og bindes sammen. Hvorfor ikke 
etablere grøntråd i hver bydel og 
på kommunalt nivå?

■ Et overordnet viktig grep for 
å ta vare på naturen i Bergen vil 
være å rullere kommuneplanens 
arealdel, og da gå inn for at fær-
rest mulig naturområder som i 
dag er vist som fremtidige ut-
byggingsområder, i fremtiden 
blir vist som grøntområder og 
LNF-områder (landbruk, natur 
og friluftsliv). 

■ Så lenge det gjennom kom-
muneplanen er vedtatt at mer 
natur kan bygges ned, vil denne 
praksisen fortsette. Det er i stor 
grad her skoen trykker!

■ En grønn strategi som inne-
bærer å verne mer natur med et 
stort mangfold av liv, evne til å 
ta opp karbon og være flomdem-
pende, vil være avgjørende for å 
kutte klimagassutslipp og for at 
vi kan leve med de endringene 
som skjer. 

Byens grønne lunger 
blir redusert bit for bit

TRUET AV KOMMUNEN: Helgeplasset i Fyllingsdalen er blant områdene hvor det er planlagt utbygging av boliger. Borettslaget frykter å miste 
friluftsområdet sitt, blant annet akebakken i området Benshaugen (innfelt). ARKIVFOTO: ANDERS KJØLEN
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