
Hytteutbygging og hensyn
til natur og friluftsliv på 
Kvamskogen



Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland

• Et samarbeidsforum for 11 natur- og friluftslivsorganisasjoner i gamle Hordaland.

• I styret sitter Naturvernforbundet, Bergen og Hordaland Turlag, NJFF, BirdLife og Bergen og 
Omland Friluftsråd.

• Besøk oss her: https://fnf-nett.no/hordaland/

https://fnf-nett.no/hordaland/


Fokus i dag

• Prinsipper for hytteutbyggingen: Hva 
er bærekraftig?

• Hensyn og tiltak som gjelder 
friluftslivet.

• Hensyn til naturmangfoldet.



Overordnede prinsipper for hytteutbyggingen

Fra arealstrategien som skal ligge til grunn for kommunedelplanen for Kvamskogen:

• Fortetting godt nedenfor tregrensen: Sette en klar byggegrenselinje i plankartet, som i 
størst mulig grad tar hensyn til landskapet og naturen. Grensen bør ikke ta med de 
fritidsboligene som ligger opp mot tregrensen.

• Ikke bygge nye veier inntil hytteveggen – samle parkering.

• Vurdere å sette noen klare grenser for størrelser på fritidsboligene; både høyde og 
grunnareal.

• Sette et klart maks antall for nye fritidsboliger. Hvor mange vil man egentlig ha?











Hensyn og tiltak som gjelder friluftslivet

• Landskapsverdiene er det aller viktigste for 
friluftslivet.

• «Hytteparadokset»: Landskap som ikke er preget 
av tung (hytte)utbygging er det viktigste for et rikt 
friluftsliv.

• Sikre god tilkomst for allmennheten til 
friluftslivsområdene gjennom hytteområdene –
gjerne også med flere skilt og stier.





Tilbakemelding fra Bergen og Omland Friluftsråd

• Søke om statlig sikra friluftslivsområder på Kvamskogen?

• Kommunen søker da til Miljødirektoratet om statlig sikring, og 
BOF kan da søke om offentlige midler til tilrettelegging for 
allmennheten i områdene.

• Dette kan være områder som ikke ligger langt fra allfarvei, og 
som enkelt kan nås for de fleste – f.eks. badeplass langs 
vann/vassdrag, bålplass, gapahuk, inkl. p-plass, toalett, 
renovasjonspunkt, kart, mm.

• Slike områder vil styrke friluftslivstilbudet på Kvamskogen, og 
kan komplementere eksisterende stinettverk hvis de f.eks. legges 
ved innfallsporter til eksisterende stinett.

• Stort potensiale på Kvamskogen for statlig sikra 
friluftslivsområder.



Hensyn til naturmangfoldet

Viktig med naturkartlegging ifm. kommende KU:
• Viktig å huske på at det som finnes av info i databaser som regel 

kun dekker en liten brøkdel av det reelle naturmangfoldet.

• En god kartlegging bør også peke på hvilke områder som har 
størst potensiale når det gjelder naturmangfold.

Fra arealstrategien:





Takk for meg!
hordaland@fnf-nett.no 


