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Bergen, 13. mai 2022
Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges
Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, og Bergen og Omland Friluftsråd.

Innspill til Bergen Høyres valgprogram for 2023
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland mottok 5. mai forespørsel fra Bergen Høyre om vi
kunne sette opp de tre viktigste sakene som gjelder natur- og friluftslivsområder, som FNF Hordaland
mener bør med i kommende valgprogram for Bergen Høyre.
Nedenfor presenteres tre forslag fra hver av de fire organisasjonene som har meldt tilbake på
forespørselen, i tillegg til tre forslag fra undertegnede til slutt – der sistnevnte tre punkt ikke er
forankret i FNF-styret. Det presiseres også at minst en av de fire tilsluttede organisasjonene også
sender sin egen tilbakemelding til Bergen Høyre.
FNF Hordaland takker for forespørselen, og ønsker Bergen Høyre lykke til med utforming av
valgprogram for 2023! For mange velgere i Bergen er natur- og friluftslivsverdier i kommunen
viktig, og vi håper med dette at Bergen Høyre vil være med å løfte frem denne tematikken i neste
års valgkamp.

Bergen og Hordaland Turlag
•

Innføre arealrekneskap, jobbe for å verte arealnøytrale.

•

Kartlegge, verne, tilrettelegge og vedlikehalde urbane nærturområde, samt sikre auka
løyvingar til dette arbeidet. Mellom anna øyremerka ressursar til ein koordinator for å byggje
opp og koordinere dugnadsinnsats i friluftsområde og byfjella.

•

Gjere Bergen Kommune til ein energismart kommune, der fleksible energiløysingar (som
varmeutveksling med grunn og hav) sparing og effektivisering gjev innsparingar for
kommunen og frigjer energi til storsamfunnet og det grøne skiftet.
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Naturvernforbundet Hordaland
•

Restaurere vassdrag.

•

Bevare myr og våtmark.

•

Hindre utslipp av miljøgifter.

Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland
•

Vassdrag og vannmiljø bør helt klart være et prioritert område framover i Bergen. NJFF
Hordaland ønsker eksempelvis at det innføres en minstevannføring i Møllendalselva, for fisk
og miljø, men også som et element i den planlagte Elveparken (og da trengs det jo ei elv!). I
tillegg ønsker vi at det utredes muligheten for å lage en enkel gytebekk i Lillelungeren for den
auren som NJFF Hordaland satte ut der ift Kongens besøk i mai 2014. Det finnes fremdeles
fisk igjen av disse, men den mangler gytemulighet og vil på sikt dø ut uten dette.

•

I forhold til både friluftsliv og vilt er vår oppfatning at det i dag er for dårlig kontroll med
båndtvangsregler i Bergen (det gjelder mest sannsynlig de fleste kommuner, om ikke alle, i
Norge). Ordinære båndtvangsregler (Hundeloven) gjelder i hele landet og kommunen har i
tillegg en egen forskrift om hundehold: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-0218-316 men regelverket håndheves nok i alt for liten grad. Det gjør dessverre at folk rett og
slett ikke bryr seg om båndtvangen. I tillegg mener vi at det er behov for et eget inngjerdet
område for lufting av hunder også i Bergen sentrum, da dette ikke eksisterer i dag, og siden
behovet øker i takt med at stadig flere anskaffer hund.

•

NJFF Hordaland representerer flere tusen medlemmer i våre tre lokallag i Bergen kommune
(Arna Sportsfiskarlag, Bergens JFF og Åsane JFF). Selv om vi har en brukbar dialog allerede så
ønsker vi oss likevel en enda bedre dialog med Bergen kommune i saker som angår oss, våre
lokallag og medlemmer. Dette gjelder både på politisk og administrativt nivå.

Bergen og Omland Friluftsråd
•

Styrkje finansieringa av kommunen sine viktige (viktigaste) friluftslivsorganisasjonar (primært
Bergen og Hordaland Turlag, Bymiljøetaten og Bergen og Omland Friluftsråd (håper ingen er
gløymd).

•

Styrkje arbeidet med å bevare/sikre fleire natur- og friluftsområde i ulike bydelar, særleg i
strandsona (særleg i pressområde).

•

Styrkje arbeidet å utvikle samanhengjande blå-grøne strukturar i ulike bydelar (tilretteleggje
med gode natur- og friluftskvalitetar).

FNF-koordinators egne forslag
•

Sørge for at minst mulig natur bygges ned i Bergen. Dette er det viktigste grepet for å ta vare
på både naturmangfold og frilutslivsverdier. I den grad natur blir bygget ned, så må man
sørge for at natur- og friluftslivsverdiene er godt kartlagt på forhånd.

•

Etablere et arealregnskap for kommunen, med den hensikt etter hvert å bli arealnøytrale.
Eventuelt (og helst!) gå for arealnøytralitet allerede nå.
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•

Videreføre fortettingsstrategien fra KPA2018, men der man i større grad fokuserer på å
bevare grønne områder mellom bebyggelse, slik at bedre bomiljø skapes. Dette er også viktig
for nærfriluftslivet, som har stor betydning for folks fysiske og psykiske helse.

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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