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Bergen, 15. august 2022
Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Birdlife Norge avd. Hordaland,
Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og Bergen og Omland Friluftsråd.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for
Næringsområde N18 Øksnesmarka
Høringsuttalelse fra FNF Hordaland

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland støtter fullt ut opp om den grundige og gode
høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet Nordhordland (datert 3. august 2022), inkl. deres
tilleggsnotat (datert 4. august 2022). Vi ønsker i tillegg å fremheve noen synspunkt og tema i
den følgende høringsuttalelsen til oppstartsvarselet og utkastet til planprogram for
Øksnesmarka.

Naturmangfold
Ut fra observasjoner under FNF Hordaland sin befaring i planområdet 31. mai 2022, er det
vår klare oppfatning at det meste av planområdet må defineres som kystlynghei, dette til
tross for at bare en del av planområdet (i sørvest) er definert som kystlynghei i Naturbase.no
(avgrensningen i Naturbase er også gjengitt på side 3 i Norconsult sitt notat Naturmangfold
og kunnskapsgrunnlag til konsekvensutgreiing; datert 3. sept. 2021). At ikke en større del av
planområdet er registrert som kystlynghei, skyldes at bare en del av kystlyngheia innenfor
planområdet har blitt kartlagt1.
Ut fra flyfoto ser man at planområdet – og det allerede kartlagte kystlyngheiområdet – er en
viktig del av det største (i stor grad) sammenhengende kystlyngheiområdet i Austrheim
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I kystlynghei-lokalitetens faktaark står det eksempelvis at «lokaliteten ligg i eit småkupert kystlandskap med
kystlynghei, busetting, innslag av kulturmarksenger og ein del planta skog».
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00122757.
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kommune (se figur 1 for omtrentlig utstrekning). Å bevare kystlyngheiområder av en viss
størrelse er viktig for å ta vare på mange av artene som lever der.
Eksempelvis er Øksnesmarka et nasjonalt kjerneområde for den sterkt truede
bredbåndpraktvikleren (en sommerfuglart som er knyttet til kusymre i kystlyngheia), og i
2022 ble svartstrupe (sterkt truet; se figur 2) funnet hekkende i planområdet; der hvor veien
inn til næringsområdet er skissert. Fuglearter trenger relativt sett store hekkeområder, og
svartstrupen – som i nasjonal sammenheng er en svært fåtallig hekkefugl – er et
lærebokeksempel på hvorfor det for denne arten er viktig å ta vare på sammenhengende
lyngheiområder: Svartstrupene flytter gjerne litt på seg fra år til år etter hvor de får fred og
hvor de finner næring når det skal i gang med hekkingen – i tillegg trengs et stort område
hvis man skal greie å bygge opp en liten bestand av arten i det aktuelle området. Hensyn
både til bredbåndpraktvikler og svartstrupe taler for at den aktuelle reguleringsplanen ikke
blir realisert. Det er et faktum at den aktuelle reguleringsplanen – hvis den blir vedtatt og
realisert – vil fragmentere en stor del av Øksnesmarka; bare veien inn til selve
næringsområdet vil bli nærmere 2 km lang.
Artsobservasjoner for året 2022 viser at den aktuelle hekkelokaliteten for svartstrupe er
viktig i både lokal og regional sammenheng; eksempelvis ser lokaliteten ut til å kunne være
den eneste hekkelokaliteten i Nordhordland og Midthordland, med unntak av i Øygarden –
der det ser ut til å ha kunne vært 3–4 hekkende par i 2022. Det er også viktig å minne om at
støy både fra anleggsfasen og ev. også driftsfasen vil påvirke en enda større del av
kystlyngheia enn det som planområdet indikerer; dette kan også påvirke f.eks.
svartstrupene.
A- og B-lokaliteter av kystlynghei er definert som en utvalgt naturtype (jf. forskrift om
utvalgte naturtyper § 3), og naturmangfoldloven § 53 fastsetter strenge krav til prosesser
som kan medføre en forringelse av lokaliteter med utvalgte naturtyper. Det står bl.a.
følgende:
[…] ved forvaltning av fast eiendom skal det tas særskilt hensyn til forekomster av en
utvalgt naturtype slik at forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes
økologiske tilstand unngås. Før det treffes en beslutning om å gjøre inngrep i en
forekomst av en utvalgt naturtype, må konsekvensene for den utvalgte naturtypen
klarlegges.
Ved vurderingen av om den utvalgte naturtypes utbredelse eller økologiske tilstand
forringes, skal det legges vekt på forekomstens betydning for den samlede utbredelse
og kvalitet av naturtypen og om en tilsvarende forekomst kan etableres eller utvikles
på et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved
ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av en slik forekomst.
Vi mener at også naturmangfoldloven § 12 er aktuell i denne saken, siden det er
dokumentert at det finnes ubenyttede næringsarealer i kommunen som er tilgjengelige (jf.
høringsuttalelsen til Naturvernforbundet Nordhordland) – i hvert fall i Mongstadområdet. I §
12 stilles det et krav om at «for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet skal det
tas utgangspunkt i […] lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende
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og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater.» All den tid kommunen har ledige næringsarealer andre steder, er det ingenting
som tilsier at en utbygging av et naturområde av nasjonal verdi skal kunne gi de beste
samfunnsmessige resultater. Siden det også er svært uklart hvilken næringsvirksomhet det
aktuelle planområdet skal brukes til – noe som i seg selv er problematisk – er det også
vanskelig – for ikke å si umulig – å vurdere de positive samfunnsmessige resultatene av en
reguleringsplan i det aktuelle området. De negative samfunnsmessige resultatene er
imidlertid ganske åpenbare – i hvert fall når det gjelder påvirkningen på de natur- og
friluftslivsverdiene som er kjent per i dag.
I Norconsult sitt notat Naturmangfold og kunnskapsgrunnlag til konsekvensutgreiing, står
det nevnt at det i juni 2021 ble funnet spor av mulig havørn («en del fjær og sjømatrester på
toppen av kollene»). Under FNF Hordaland sin befaring i området (31. mai) ble det observert
en voksen havørn i planområdets nordøstlige del. Dette var midt i hekketiden, noe tyder på
at det foreslåtte planområdet kan være en del av et hekketerritorium for havørn.

Friluftsliv
Det aktuelle planområdet er en viktig del av Øksnesmarka, som er det viktigste
turområdet av denne størrelsen i hele Austrheim kommune. Marka er et viktig
rekreasjonsområde for menneskene som bor i boligområdene rundt, og har et nettverk av
turstier og også fiskevann. Øksnesmarka er en betydelig naturverdi i lokalbefolkningen sine
nærområder – noe som er viktig for mange som driver med friluftsliv. Friluftsliv i folk sine
nærområder er også et prioritert folkehelsetiltak i Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt
samfunn2:
Friluftsliv i nærmiljøet er høgt prioritert i det statlege arbeidet med friluftsliv.
Regjeringa vil at friluftsliv skal ha ein låg terskel, og at det skal vere lett for alle å
utøve friluftsliv i kvardagen. Ein viktig del av dette er å motivere til aktivitetstiltak i
nærmiljøet, men det viktigaste er å sikre at det er grøne område nær der folk bur.
Mye av Øksnesmarka er omgitt av bebyggelse, der innbyggerne gjennom dette
naturområdet har tilgang på et rikt nærturområde. På DNT sin nettportal for turer, UT.no, er
en del av Øksnesmarka et opplistet turforslag med relativt høy bruksfrekvens. I Øksnesmarka
er det også et større stinettverk, i og utenfor det foreslåtte planområdet, og det er også et
potensiale for å videreutvikle turområdet, og gjøre den populære ruta lengre.
I forbindelse med kartleggingen av friluftslivsområder i Austrheim, ble Øksnesmarka
kategorisert som et svært viktig friluftslivsområde3. Området er som helhet også et viktig
kystkulturhistorisk område med mange kulturminner knytt til torvtaking og utmarksbeite. I
tillegg går den gamle ferdselsveien fra Øksnes til Årås, som nå blir brukt som tursti, gjennom
det foreslåtte næringsområdet.
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S.68 i Meld. St. 19 (2018 –2019)
https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00008187.
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Planen som fremkommer av oppstartsvarselet og utkastet til planprogram vil ødelegge store
deler av det omtalte friluftslivsområdet – hvis den skulle bli realisert. Øksnesmarka vil bli delt
i to, diagonalt, av den skisserte tilkomstveien til næringsområdet, og selve næringsområdet
vil ødelegge den nordøstre delen av Øksnesmarka friluftslivsområde – slik det er tegnet inn i
Naturbase.
I utkastet til planprogram henviser vi til følgende formulering fra Norconsult: «Området har
generelt liten slitasje, noko som kan indikere at det ikkje er vesentleg høg bruksfrekvens.»
Det er svært tydelige stier i det aktuelle området, men Austrheim er en kommune med
knappe 2900 innbyggere, så man kan ikke her sammenligne stislitasjen med stier i folkerike
kommuner som Bergen og dens nabokommuner.
I et større perspektiv kan det påpekes ar Øksnesmarka inngår i et område som er populært
for havpadling med relativ nærhet til kysthytten, Rongevær. Rongevær kysthytte er nå
tilgjengelig for allmennheten, etter at Bergen og Hordaland Turlag har overtatt den.

Figur 1. Det foreslåtte planområdet utgjør en betydelig del av et i stor grad
sammenhengende kystlyngheiområde i Austrheim kommune (markert med gult). Kart hentet
fra Norgeskart.
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Figur 2. Svartstrupehann hekkende i det foreslåtte planområdet, i området der man ser for seg veien
inn til næringsområdet. Fotografert 31. mai 2022. Arten er nært knyttet til kystlynghei; og den sitter
på røsslyng på det øverste bildet. De fire bildene i denne uttalelsen er tatt av Gunvar Mikkelsen.
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Figur 3. Utklipp fra Naturbase, som viser hvordan friluftslivsområdet Øknesmarka har blitt definert
der. Det meste av det foreslåtte planområdet ligger innenfor det inntegnede friluftslivsområdet
Øksnesmarka.

Figur 4. Bilde tatt i den nordøstre delen av det foreslåtte planområdet (retning nordover); der
kystlyngheia går helt ned til sjøen.
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Figur 5. Bilde tatt sør for Ulvikamyra, retning nordover (mot det foreslåtte planområdet). Ulvikamyra
går inn i det foreslåtte planområdets sørøstre del.

Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Birdlife Norge avd. Hordaland,
Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og Bergen og Omland Friluftsråd.

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 det tidligere 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, 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.
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