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Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges 

Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og BirdLife Norge, avd. Hordaland. 

 

FNF Hordaland viser til mulighet for å komme med innspill til kommuneplanens arealdel, med frist 

15. desember.  

FNF Hordaland ønsker i denne runden å spille inn fire momenter til arbeidet med ny arealdel; det ene 

går på planene om gondolbane til Rossnos, det andre momentet omhandler prinsippene om 

arealregnskap og arealnøytralitet, det tredje momentet går på akvakultur i indre deler av 

Hardangerfjorden, mens det fjerde momentet omhandler hytteutbygging i naturområder – med 

Mælsheia som et eksempel. 

 

Gondolbane til Rossnos 

FNF Hordaland leverte den 6. januar 2021 et høringsinnspill til planene om en gondolbane til 

Rossnos, der vi ba kommunen om å skrinlegge disse planene av hensyn til naturverdiene i området1. 

Ett viktig argument mot en slik utbygging, er hensynet til villreinen. Hardangervidda er som kjent 

Norges største villreinområde. Villrein er nå rødlistet som nær truet på Norsk rødliste for arter 2021, 

på grunn av liten populasjonsstørrelse og pågående nedgang2.  

Villreinbestanden på Hardangervidda har blitt forsket mye på i det siste, blant annet som en følge av 

funnet av skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD) hos en bukk den 3. september 2020. En av 

hovedkonklusjonene fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin nylig publiserte rapport, er at 

villreinen på Hardangervidda er hardt presset av mangeårige utbygginger i randsonen, samt av 

 

1 https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsinnspill-til-
planprogrammet-for-Hardangerlift.pdf 
2 https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/19057 
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https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsinnspill-til-planprogrammet-for-Hardangerlift.pdf
https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsinnspill-til-planprogrammet-for-Hardangerlift.pdf
https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/19057
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ferdsel i kjerneområdet til arten. Vi refererer fra rapporten Villrein-ferdselsanalyser på 

Hardangervidda. Anbefalinger og tiltak3: 

Analysene viser at menneskelig aktivitet samlet sett gir det største bidraget til å forklare 

villreinens bruk av Hardangervidda, og denne effekten er sterkere om sommeren enn om 

vinteren. Det er den «tunge» utbyggingen av infrastruktur i randsonen som har medført 

sterkt redusert habitatkvalitet og mulighet for trekk. Analysene identifiserer store arealer i 

randsonen med dårlig habitatkvalitet, og der også GPS dataene som er samlet inn siden 2001 

viser at villreinen helt eller delvis unnviker disse arealene. Eksempler her er store arealer med 

hyttefelt, turistdestinasjoner, vannkraftutbygginger og med tilhørende infrastruktur av veger, 

oppkjørte skispor, merka stier og annen tilrettelegging for fritidsaktiviteter. Denne 

utbyggingen har «presset» villreinen inn kjerneområdene. Likeledes har utbyggingen av 

«tung» nasjonal viktig infrastruktur som hoved-veger (Rv7 og E134), mindre veger (Imingfjell, 

Dagali) og jernbane (mot Nordfjella) medført at viktige sesongtrekk mellom viktige 

funksjonsområder er sterkt redusert eller opphørt. Dette har medført ytterligere 

fragmentering av villreinbestandene i Langfjella. Analysene viser at det er den samlede 

effekten av disse inngrepene i randsonen som gir arealunnvikelse og brudd i trekk […]. 

Vi er bekymret for at bygging av en gondolbane vil forsterke de problemene som understrekes i den 

aktuelle NINA-rapporten. Når man i dag i tillegg vet at villreinen er nær truet av utryddelse i Norge, 

er FNF Hordaland av den klare oppfatning at det aktuelle området i den nye kommuneplanen må 

vises som del av et større LNF-område, slik det også er vist i gjeldende kommuneplan.   

En gondolbane vil også ha store negative konsekvenser for den delen av friluftslivet som søker mer 

eller mindre urørt natur. Her ønsker vi også å vise til følgende formulering fra planprogrammet til 

arbeidet med ny arealdel av kommuneplanen: 

Ullensvang har nokre av dei vakraste friluftsområda i landet, og med ambisjon om å vere 

Noreg sin friluftshovudstad. Difor må friluftsområda ha eit sterkt omsyn i planen. Ein bør 

særleg leggje vekt på dette i pressområda, der det bør vere eit samsvar mellom høg utnytting 

og sterkt vern av viktige friluftsinteresser. 

Å bygge ned vakker og urørt natur er ikke måten å verne om unike natur- og friluftslivsinteresser på. 

Urørt natur blir det mindre og mindre av, og arealinngrep og fragmentering av arters leveområder er 

antatt å utgjøre omtrent 90 prosent av årsakene til at hver femte norske art nå er rødlistet. For å 

stoppe og reversere tapet av biologisk mangfold, trenger vi i framtiden flere og større naturområder, 

ikke stadig færre. FNF Hordaland mener at urørt natur både i dag og for framtiden også vil kunne gi 

en mer positiv og langvarig effekt for reiselivet enn en gondolbane vil gi. 

 

Arealregnskap og arealnøytralitet 

FNF Hordaland ønsker at Ullensvang kommune i den nye kommuneplanen setter seg mål om å bli en 

arealnøytral kommune4, og at veien mot arealnøytralitet blir dokumentert gjennom et 

arealregnskap. 

 

3 https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2759600 
4https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/  

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2759600
https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/
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I juni 2020 kom for øvrig Rambøll med en rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

om erfaringer og praksis med arealregnskap i kommuneplaner5. Vi håper at Ullensvang kommune 

setter seg inn i rapporten, og tar med seg erfaringene som er omtalt i rapporten i det videre arbeidet 

med kommuneplanens arealdel. 

 

Akvakultur i indre deler av Hardangerfjorden 

FNF Hordaland har mottatt opplysninger om at det har blitt spilt inn ønsker om tre 

oppdrettslokaliteter i indre deler av Hardangerfjorden. Vi mener at akvakulturvirksomhet i denne 

delen av fjorden ikke må tillates, og at det derfor i dette området ikke settes av arealer til 

oppdrettslokaliteter i ny KPA. Det er i dag i praksis ikke oppdrett i indre del av Hardangerfjorden. 

Dette skyldes delvis at kommunene i indre deler (Ulvik, Ullensvang, Odda og Eidfjord) i 

utgangspunktet har vært negative til oppdrett av laks og regnbueørret – av hensyn til villaksen og 

sjøørreten i de lokale vassdragene. 

I tillegg startet problemene med lus og rømming tidlig i Hardanger, dette på grunn av intensiv 

oppdrettsvirksomhet allerede fra 1980-tallet. Myndighetene opprettet derfor den gang en såkalt 

midlertidig sikringssone, med forbud mot oppdrett i indre del av fjorden. På side 127 i St.prp. nr. 32 

(2006–2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder finner 

man et kart der denne midlertidige sikringssonen er tegnet inn6. 

Sikringssonen ble opphevet for en del år siden, men det har likevel ikke kommet nye oppdrettsanlegg 

innenfor den tidligere sikringssonen. FNF Hordaland mener det er viktig at denne grensen videreføres 

i den praktiske politikken, og at det derfor ikke blir lagt til rette for fiskeoppdrett i KPA innenfor den 

nevnte grensen.  

Problemene med lus og rømming er på ingen måte løst, og i tillegg kommer alle andre problemer 

som støy, lysforurensning, forurensing av næringssalter, tungmetaller mm., båndlegging av store 

sjøarealer, og ikke minst den negative visuelle effekten på det verdifulle fjordlandskapet som den 

indre delen av Hardangerfjorden utgjør. Forringelse av fjordlandskapet (det visuelle, lysforurensning 

og støy) vil ha negative effekter både på turisme og for de fastboende, mens utslipp til fjorden vil ha 

negative effekter på høstbare marine ressurser og på annet marint liv.  

 

Hytteutbygging i Mælsheia, Herand 

FNF Hordaland håper at Ullensvang kommune tar ut de to områdene satt av til fremtidig 

fritidsbebyggelse, som er vist i kartutklippet nedenfor. Dette begrunner vi med at disse to områdene i 

dag i stor grad fremstår som urørt natur, og at de også er ligger et godt stykke fra eksisterende 

bebyggelse. Fremtidig fritidsbebyggelse bør ikke «stikke hull» på nye naturområder, men heller være 

konsentrert rundt eksisterende bebyggelse eller fritidsbebyggelse, og også være i tilknytning til 

eksisterende infrastruktur (som vei, strøm osv.). 

 

5https://www.regjeringen.no/contentassets/5e99259ea22a4d10ac974b10f1182a13/rapport_arealregnskap_ra
mboll.pdf 
6https://www.regjeringen.no/contentassets/0cd46706c4544870a2579212d980726e/no/pdfs/stp20062007003
2000dddpdfs.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5e99259ea22a4d10ac974b10f1182a13/rapport_arealregnskap_ramboll.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5e99259ea22a4d10ac974b10f1182a13/rapport_arealregnskap_ramboll.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0cd46706c4544870a2579212d980726e/no/pdfs/stp200620070032000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0cd46706c4544870a2579212d980726e/no/pdfs/stp200620070032000dddpdfs.pdf
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Arealplanleggingen i Mælsheia bruker vi her som et konkret eksempel på hvordan vi mener at 

fremtidig hytteutbygging ikke bør skje, og det kan godt være at det finnes andre eksempler på denne 

type områder i dagens KPA – som FNF Hordaland ikke kjenner til. 

 

 

Utklipp fra kommunekart.com (Ullensvang kommune, KPA). 

 

Til slutt ønsker vi Ullensvang kommune lykke til videre med det viktige arbeidet med ny arealdel til 

kommuneplanen! 

 

 

Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet 

Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og BirdLife Norge, avd. Hordaland. 

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. 


