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

 

FNF Hordaland ser svært positivt på at Masfjorden kommune ønsker å lage en kommunedelplan for 

energi og klima. Et viktig poeng med denne uttalelsen, er at kommunen i den kommende planen må 

få med det gjensidige forholdet mellom naturmangfold og klimaet: Det er viktig å erkjenne at 

forvaltningen av naturarealene i kommunen har stor betydning for lagring, utslipp og opptak av 

klimagasser, samtidig som klimaet også vil påvirke naturmangfoldet. 

I alle planprosesser der natur påvirkes i større grad, bør det stilles krav om et klimagassregnskap, der 

man også kvantifiserer hvor store klimagassutslipp som også kommer fra de naturarealene der det er 

planlagt å bygge. Både skog, våtmark/myr, jord og øvrig vegetasjon binder klimagasser, og det finnes 

i dag relativt gode tall for hvordan man best kan kvantifisere utslipp når naturarealer påvirkes av 

utbygging. Naturtap genererer altså klimagassutslipp, og disse må naturligvis kvantifiseres når 

kommunen vurderer utbygging – dette er et viktig aspekt ved arealendringer som politikerne i mye 

større grad må bli bevisst på. 

Når det gjelder «Fokusområde 1: Energibruk» på side 6 i planprogrammet, så ønsker FNF Hordaland 

et sterkere fokus på energisparing. Det er positivt at planprogrammet foreslår en 10 prosent 

reduksjon i energibruk i kommunens egne bygg, men vi mener at den aktuelle kommunedelplanen 

må ha et større og bredere fokus på energisparing enn dette. Energisparing bør være et eget tema 

som kommunen etterspør også i reguleringsplaner. Videre må kommunen oppfordre til, og legge til 

rette for, energisparing i private bygninger. Det er et svært stort potensial for energisparing i private 

boliger, og det er et nasjonalt mål å spare 10 TWh i private boliger. Skal vi nå det målet må 

kommunene også bidra – for eksempel gjennom kampanjer og informasjon, energirådgivning og 

andre tiltak. Den grønneste energien er som kjent den som vi ikke bruker. 

Når det gjelder «Fokusområde 3: Klimatilpassing» på side 7 i planprogrammet, så ønsker vi å foreslå 

at økt nedbør og økt rasfare løftes enda tydeligere frem i denne delen av planprogrammet. 

Masfjorden kommune er en av Norges mest nedbørrike kommuner (værstasjonen Haukeland er i 

hvert fall blant de aller våteste), og med høyere temperaturer er det forventet enda mer nedbør i 

årene som kommer. Å planlegge infrastruktur og boligområder mm. i områder med minst mulig 
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rasfare, bør være et konkret klimatilpasningstiltak i planen – et arbeid som med fordel kan legge 

føringer også for kommuneplanens arealdel.  

Det er bra at nye reguleringsplaner skal inkludere ei vurdering av risiko/konsekvens av eventuelle 

klimaendringer (jf. «Fokusområde 3: Klimatilpassing»), men etter vårt syn er det altså også viktig å 

løfte denne problemstillingen opp på kommuneplannivå – slik at man får en mer helhetlig 

planlegging ut fra klimatilpassing. Det samme kan også sies om klimagassutslipp fra naturen, i 

tilknytning til nedbygging av arealer – dette er også et tema som med fordel kan løftes frem når ny 

kommuneplan skal utarbeides. 

FNF Hordaland mener at aktuelle natur- og miljøorganisasjoner bør inviteres med i den aktuelle 

referansegruppa til kommunedelplanen. En slik invitasjon bør eksempelvis gå til både Bergen og 

Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Hordaland og Forum for natur og friluftsliv Hordaland. 

FNF Hordaland ønsker å benytte anledningen til å løfte frem det viktige arbeidet med ny 

nasjonalpark/verneområde i Masfjordfjella. Dette arbeidet er forankret i Meld. St. 14 (2015–2016) 

Natur for livet, og er tidligere omtalt som supplerende vern. Fra Miljødirektoratets vurdering av 

Masfjordfjella (april 2021) står det blant annet følgende: 

Det foreslåtte området utgjør et stort naturområde uten tekniske inngrep og der det vernede 

Eikemovassdraget inngår. Området har en svært viktig landskapsøkologisk funksjon som 

kjerneområde for naturmangfold. Det er aktive støler i drift i området som også har en viktig 

kulturhistorie. Området inngår i Nordhordland biosfæreområde. Det er ikke gjennomført 

systematisk naturtype – eller artskartlegging i området slik at kunnskapen om naturmangfold 

er noe mangelfull. Det er likevel registrert 10 truede arter i området, bl a bergirisk (NT), sivspurv 

(NT), ullbakkestjerne (NT) og høyfjellsveronika (NT). 

[…] 

Bergen og Hordaland Turlag har ei selvbetjent hytte og godt merkede turstier i området. Store 

deler av området er registrert som svært viktig friluftsområde. 

Vi håper naturligvis at kommunen vil være positivt innstilte til dette viktige arbeidet med å bevare 

Masfjordfjella for dagens og ikke minst også for kommende generasjoner. 

FNF Hordaland ønsker Masfjorden lykke til med det viktige arbeidet med å utarbeide en 

kommunedelplan for energi og klima, og forventer at naturtap og naturverdier også blir et viktig 

tema i planen.  

 

Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag og Naturvernforbundet 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. 


