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■ Det er store og konfliktfylte 
planer for Kalganehaugen – 
den grønne åsen like nord for 
Lagunen. Den nordligste delen 
av Kalgane er del av planen for 
Søråskrysset, som var på høring 
i vinter. Vi påpekte både i hø-
ringsinnspill og i leserinnlegg at 
naturverdiene i dette området 
ikke var kartlagt i forbindelse 
med planen. Fanaposten dekket 
saken både med artikkel og ut-
trykte også sin støtte i en leder-
artikkel.

I forbindelse med utbyg-
gingsplanen for Kalgane – som 
ikke vært på høring enda – ble 
det i april offentliggjort to nye 
rapporter om naturmangfoldet, 
og hvilke konsekvenser dagens 
planer vil få for naturmang-
foldet. Rapportene viser at den 
nordlige delen av Kalgane har 
store naturverdier, med eldre 
edelløvskog bestående av mye 
hassel, noe svartor og innslag 
av ask (sterkt truet), i tillegg til 
mer hardføre treslag som osp, 
rogn og bjørk.  

Edelløvskogen har en åpen-
bar lokal verdi for naturmang-
foldet, og vegetasjonstypen Rike 
hasselkratt ble i 2001 ansett for 
å være sterkt truet (Fremstad og 
Moen 2001)[1]. Vegetasjonsty-
pen har nok ikke blitt mindre 
truet siden 2001. Dette er altså 
helt klart en bevaringsverdig 
vegetasjonstype.

Særlig med bakgrunn i edel-
løvskogen, har NNI – som har 
stått for naturkartleggingen 
– konkludert med at «i na-
turmangfoldsammenheng er 
Kalgane vurdert til nivået Stor 
verdi, der naturtypen hassel-
skog/edelløvskog og leveom-
råde for sterkt truet treslag 
(ask), samt rødlistede fuglearter 
(grønnfink, gråspurv [og stær]), 
vekter tyngst i den samlede 
verdisettingen». NNI skriver at 
det er størst verdier knyttet til 
edelløvskogen/hasselskogen i 
delområde A (se figur som viser 
delområdene).

Når det gjelder konsekven-
ser av mulig utbygging på Kal-
ganehaugen, legger skissen fra 
arkitektkontoret Cubus opp til 
å bevare kun 0,4 dekar av has-
selskogen – en flik i det sørøstre 
hjørnet av delområde A – dette 
utgjør kun 6 prosent av den to-
tale edelløvskogen i området! 
NNI konkluderer med at ut-
byggingen minimum vil få stor 
negativ konsekvens for naturm-
angfoldet.

Et annet aspekt er Kalgane 
som et grønt landskapselement 
for alle de som bor på rundt den 
grønne åsen – i alle himmelret-
ninger. Dette er et perspektiv 
som ikke er hensyntatt i de skis-

sene som Cubus har vist frem. 
For det lokale fuglelivet vil det 
også være viktig å få bevart en 
større del enn bare delområde 
A, siden fugler trenger større 
arealer når de hekker.

Etter vår mening må det være 
selvsagt at den nye kunnskapen 
om naturverdiene må få konse-
kvenser for det videre arbeidet 
med Kalgane-planen og planen 
for Søråskrysset. Hvis byrådet 
mener alvor med å ta vare på na-
turmangfold og grønnstruktur i 
kommunen, må man her bevare 
en mye større del av den opp-
rinnelige naturen enn det vi har 
sett av planer og skisser frem til 
nå. Vi mener at hele delområde 

A og i det minste det aller meste 
av delområde B må bevares, slik 
at de viktigste naturverdiene og 
mye av det grønne landskapse-
lementet bevares for ettertiden. 
Helst skulle vi selvsagt sett at 
hele Kalgane ble bevart som et 
naturområde og en grønn lunge 
i et område preget av mye asfalt, 
betong og øvrig nedbygging.

Statsforvalteren vil trolig 
heller ikke akseptere en større 
nedbygging av Kalgane – et for-
varsel kom da statsforvalteren i 
november kom med høringsut-
talelse til planen for Søråskrys-
set: «Med et større innslag av 
boliger vil gjenværende grønne 
lunger i området være særlig 

En mye større del av Kalgane må bevares

SONER: Naturkartleggingen deler Kalgane inn i 4 delområder etter ulike naturverdier; 
der delområde A har blitt gitt størst verdi på grunn av hasselskogen/edelløvskogen.

KAN BEVARES: Skisse over utbyggingsplanene på Kalgane. Store deler av utbyggin-
gen (rødt omriss) vil kunne realiseres selv om delområde A (i nord) og det meste av 
delområde B (i øst) bevares. Naturområdet vil på den måten også bli en verdifull og 
sentral grønnstruktur for innbyggere i området. 
 Arkitektgruppen Cubus/ Hille Melbye arkitekter.

MUSEET GAMLE VOSSEBANEN er en organisasjon beståen-
de av ildsjeler som med stor entusiasme har holdt liv i 
et stykke lokal jernbanehistorie i en årrekke. Det er et 
levende museum der folk får oppleve en togreise slik det 
var i gamle dager, her er spisevogn med hvite duker og 
staselige kelner, og et ekte damplokomotiv med fyrbøter 
og det hele.

NÅ HAR ORGANISASJONEN slitt i tung motbakke etter to sto-
re tilbakeslag. I fjor dundret et vogntog inn i jernbanebro-
en i Grimen i mars. Broen ble totalt smadret og dermed 
gikk hele 2021-sesongen i vasken.

I LØPET AV høsten 2021 heiste Bane Nor en ny jernbane-
bro på plass. Dermed trodde man at 2022-sesongen var 
reddet, og jernbaneentusiastene gledet seg mer enn noen 
gang.

MEN SÅ, UNDER sesongens aller første tur, kom tilbakeslag 
nummer to. Med 90 forventningsfulle passasjerer om 
bord satte toget kurs i retning Garnes, der både ordfører 
og medlemmer av Fana mannskor ventet på offisiell mot-
takelse. Så langt kom de aldri. Ved Erdalsveien dundret 
toget inn i en bil som stod i skinnegangen. Bilen ble ført 
mange meter av gårde og endte rundt ti meter inne i den 
tunnelen.

I SAMMESTØTET SPORET lokomotivet av, og i skrivende 
stund er det uvisst hvor store skadene er på veterantoget. 
Til alt hell kom verken føreren av bilen eller noen passa-
sjerer i toget til skade.

NÅ ER DET en tung jobb i vente for allerede hardt prøvede 
museums-ildsjeler. Å få toget på skinner igjen blir alt 
annet enn en enkel jobb, og det er nok også komplisert å 
få utbedret eventuelle skader på et damplokomotiv, da nye 
deler ikke akkurat er å få kjøpt hos nærmeste forhandler.

DENNE LEDEREN ER derfor en oppfordring til offentlige og 
private aktører: Støtt foreningen i det vanskelige arbeidet 
med å få jernbanen tilbake på sporet! Her må flere gode 
krefter på banen for å holde liv i denne viktige historie-
fortellignen. For resten av oss: Husk å løse billett fra 
Midtun stasjon når toget - forhåpentligvis om ikke lenge 
- begynner å gå igjen.

Tungt løft for  
jernbanevenner

» Aps rusreformpolitikk:
Nå er det viktig at alle viser forståelse for sårbare 
politikergrupper og tar hensyn til at regjeringen må få 
bruke to år på å legge fram nesten det samme på nytt 
papir. Gard L. Michalsen @gardlm

» Det kom en snakkesalig fyr syklende her som latet 
til å kjenne alle i byen og jeg ble litt misunnelig og 
skulle ønske jeg var som ham, men så viste det seg at 
han bare var full og vinglet bort til alle han møtte på 
måfå så nå vet jeg at jeg er som ham ❤️❤️❤️

Fuchsia Blix @fuchsiablix

» Akvariet i Bergen får nytt navn... Nullen
Torge Hjorth @torgehjorth
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IDESKISSE: Lagunen har fått godkjent 700 nye boliger i en reguleringsplan fra 2015. Rundt 300 av dem kan komme her på Kalgane. Planen 
er snart klar for kommunal behandling.  Illustrasjon: Arkitektgruppen Cubus/ Hille Melbye arkitekter.

viktig å sikre mot nedbygging og 
privatisering. Et større under-
jordisk parkeringsanlegg i dette 
grøntområdet er uheldig.» Dette 
uttalte altså Statsforvalteren før 
naturmangfoldet i området var 
kjent/kartlagt.

Å bygge et parkeringsanlegg 
under Kalgane med tilknytning 
til Sørås-rundkjøringen vil av ter-
rengmessige årsaker mest sann-
synlig ikke kunne kombineres 
med å ivareta den verdifulle edel-
løvskogen. I sørvestre del av Kal-
gane (dvs. mot rundkjøringen ved 
Lagunen) er det imidlertid plass 
både til en enkel vei opp i Kalga-
ne for begrenset trafikk, slik som 
utrykningskjøretøyer, flyttebi-
ler, osv. – og til en inngang til et 
eventuelt parkeringsanlegg under 
Kalgane. Tilkomst for kjøretøy til 
Kalgane kan også løses via plan-
lagt overgang fra der hvor pend-
lerparkeringen ligger i dag.

Parkeringsanlegget under Kal-

gane bør imidlertid ikke realiseres. 
Det var nemlig parkeringsanlegget 
som gjorde at Statsforvalteren har 
varslet innsigelse mot planen for 
Søråskrysset – begrunnet med at 
et slikt pendlerparkeringsanlegg 
bryter med bl.a. nullvekstmålet for 
trafikk og kommunens egne mål 
om 30 % reduksjon i biltrafikken 
innen 2030. Fylkeskommunen og 
vegvesenet var også svært kritiske 
til planene om et slikt parkerings-
anlegg.

For mange av oss har intakte 
naturområder en mye større verdi 
enn planerte områder som deret-
ter har blitt tilplantet. Ved å gjøre 
de grepene som vi foreslår i dette 
leserbrevet vil befolkningen i om-
rådet få et intakt naturområde i 
tilknytning til der hvor de bor og 
ferdes (delområde B kan tilrette-
legges med enkle stier mm.). Et 
slikt naturområde vil også ha en 
svært stor verdi for barn i området 
– det har vært snakk om å bygge 

barnehage på Kalgene – med opp-
levelser bak hver grein for nysgjer-
rige små hoder og hender.

Kort sagt: Her har byrådet en 
glimrende anledning til å vise at de 
tar kunnskap om naturmangfold 
og grønnstruktur på alvor når nye 
byggeprosjekter skal realiseres, og 
her kan man faktisk også få begge 
deler; intakt natur og grønnstruk-
tur tett opp til urbane kvaliteter – i 
umiddelbar nærhet til et bybane-
stopp. Vi håper vi får se en mer na-
turvennlig planlegging av Kalgane 
fremover. Fortetting og utbygging 
langs kollektivknutepunkt må til 
også i fremtiden, men det må gjø-
res på måter som er bra både for 
naturen og de menneskene som 
skal bo og arbeide der.

av gunvar Mikkelsen
Koordinator, Forum for  

natur og friluftsliv Hordaland

Harald simonsen
Leder av naturmangfoldgruppen, na-

turvernforbundet Hordaland

« Her har byrådet en glimrende anledning til å vise at de tar 
kunnskap om naturmangfold og grønnstruktur på alvor 

■ For de som har fulgt med 
på byråkratenes heksejakt i 
strandsonen, skulle man tro at 
bunnen var nådd, men nei da.

I Fanaposten den 10/6 kunne 
vi lese om hvordan kommu-
nen gjør det de kan for å drepe 
dugnadsånden til personer som 
benytter sin fritid til å gjøre det 
mulig og trivelig for innbygger-
ne å ferdes i naturen.

Det at noen «tok seg til ret-
te» uten at byråkratene hadde 
et ord med i laget eller kunne 
kreve inn store gebyrer til kom-
munen ble nok for sterk kost der 
i gården.

Det at dugnadsgjengen øn-
sker å sette opp en enkel gapa-
huk til glede for turgåerne, nå 
må søkes om, bør være en vek-
ker for mange.

Svært mange har stor glede 
av deres innsats, men glede og 

trivsel er ikke akkurat noe som 
opptar kommunens ansatte i 
Plan og Bygnings etaten.

Det som er virkelig skrem-
mende er at man i kommunens 
organer ikke evner å se hvor 
urimelig dette er.

Ettersom byråden for bla by-
utvikling ønsker å ansette enda 
flere byråkrater, kan man undre 
seg på hva det neste vil bli fra 
den kanten når det gjelder øke 
mistrivselen for innbyggerne, 
kneble tiltakslyst og bryte ned 
dugnadsånden, dersom han får 
gjennomslag for sine ønsker.

Tror ikke innbyggerne ønsker 
et byråkrati som til de grader 
knebler frivillighet og initiativ 
som ikke er til ulempe for noe 
eller noen.

av Knut s. Bjelkarøy
Espeland, Blomsterdalen

Byråkratene dreper dugnadsånden


