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Dette innspillet sendes på vegne av Naturvernforbundet Hordaland og BirdLife Norge avd. Hordaland. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland viser til mulighet for å komme med innspill til 

reguleringsplan for boligfelt på Drage i Tørvikbygd (planID 20190005), med frist 8. juli 2022. 

Vi mener at reguleringsplanen slik den foreligger nå, ikke kan vedtas av Kvam heradsstyre. Dette fordi 

det ikke har blitt foretatt undersøkelser av naturverdiene i området (jf. planomtalen), noe som gjør 

at kravene som stilles til bl.a. kunnskapsgrunnlag i naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8–12, ikke er 

innfridd. 

Det aktuelle planarealet er på 103 dekar, og reguleringsplanen representerer et stort inngrep i det 

som i dag er et naturområde, bestående av skog, landbruksarealer og vassdrag.  

Naturmangfoldloven § 8 sier bl.a. følgende (vår understreking): 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Reguleringsplanen som nå er på høring, legger opp til en storstilt boligutbygging med tilhørende 

utplanering og ødeleggelse av et stort naturområde – uten at det er undersøkt hvilke arter og 

naturtyper som finnes innenfor planområdet.  

En viktig hensikt med et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet, er å vurdere 

konsekvensen av et tiltak på arter og naturtyper. Når konsekvensene – så langt det er rimelig – er 

kjent, vil det i fortsettelsen være opp til politikerne og overordnede myndigheter å vurdere om 

konsekvensene er såpass store at utformingen av tiltaket bør endres på, slik at konsekvensene for 

naturmangfoldet blir mindre, eller eventuelt om hele tiltaket bør revurderes av hensyn til 

naturmangfoldet. 

I den aktuelle planen er det dokumentert at det både finnes hule eiketrær og gamle styvingstrær 

(uvisst av hvilken art); dette fremkommer av planomtalen, som er utarbeidet av Geoplan AS (datert 
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22. mars 2022). Det fremkommer av samme planomtale at det aktuelle planområdet ligger innenfor 

et større område som NINA har identifisert som potensiell hotspot for truede arter av karplanter, 

insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser i Norge. Slike hotspots har høyere anslått potensiale 

enn minst 90 prosent av Norge. 

FNF Hordaland er av den klare oppfatning at det innenfor det må foretas en kartlegging av 

naturverdiene innenfor det aktuelle planområdet. Dette for å kunne tilfredsstille kravene som er 

nedfelt i naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8–12. En slik kartlegging må foretas i hekketiden for fugler og 

i vekstsesongen for planter, og må gjøres av fagfolk (biolog). 

 

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. 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, BirdLife Norge avd. Hordaland, 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. 


