Bjørnafjorden kommune
Att. Ella Marie Brekke Vangsnes

Bergen, 30. 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.

Kommuneplanens samfunnsdel for Bjørnafjorden
kommune (2023–2035)
Høringsuttalelse fra FNF Hordaland

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland mener at utkastet til kommuneplanens samfunnsdel i
stor grad vil legge forutsetninger for en god utvikling av Bjørnafjorden kommune, der viktigheten
både av natur og friluftsliv i stor grad er fremhevet i planutkastet.
Vi trekker i det følgende frem noen viktige tema fra planutkastet, og fokuserer da på forslag til
forbedringer av planen:
•

Det kommer tydelig frem av planen at kommunen skal styrke innsatsen for å ta vare på
naturverdiene. Her er det blant annet referert til FNs bærekraftsmål, som kommunen i
planstrategien (2020–2024) har vedtatt at skal være styrende for samfunns- og
arealplanlegginga.

•

Under satsingsområde C (side 20) står det blant annet at kommunen har som mål å stoppe
tapet av naturmangfold og forurensning av grunn- og vannressurser. Kommunen
anerkjenner også at mer kartlegging trengs for å nå dette målet. Her er det viktig å
understreke at det også er viktig med god kartlegging i forbindelse med konkrete
utbyggingssaker (f.eks. reguleringsplaner). At arealer settes av til utbygging i
kommuneplanens arealdel må ikke være ensbetydende med at områdene skal bygges ut
uten hensyn til naturen. Kommunen må her erkjenne at prinsippene for offentlig forvaltning i
naturmangfoldloven (f.eks. § 7, jf. §§ 8–12) – og bestemmelsene i forskrift om
konsekvensutredninger – gjelder for alle planvedtak – uavhengig av arealers status i
kommuneplanens. For å støtte opp om det viktige målet om å stoppe tap av naturmangfold,
er det viktig å ha dette perspektivet med seg også i det videre arbeidet med arealstrategi og
arealdel av kommuneplanen.
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•

Under arealmål 6 (side 34) presiseres det at det skal føres arealregnskap i kommunen.
Dette er et viktig virkemiddel, og er også anbefalt av Kommunal- og distriktsdepartementet1.
Det er positivt at kommunen særlig nevner naturmangfold knyttet til skog og jordbruket sitt
kulturlandskap under mål 5-8 (Arealregnskap). At det skal tas hensyn til naturmangfold i
vann og vassdrag bør etter vår mening presiseres like tydelig som naturmangfold knyttet til
skog og jordbrukslandskap. Når det gjelder myr og våtmark, bør kommunen etter vår mening
gå lenger i sine formuleringer; det bør presiseres at nedbygging og omdisponering av
myrområdet i utgangspunktet ikke skal tillates.

•

Selv om marine ressurser er nevnt som mål 6 på side 20 i planforslaget, savner vi mer om
denne delen av naturmangfoldet i den videre planen. Her må kommunen etter vår mening –
gjennom kommuneplanens samfunnsdel – i større grad konkretisere hvordan de gjennom
arealforvaltningen vil sørge for at det varierte og verdifulle livet i det marine miljøet skal tas
bedre vare på i fremtiden.

•

Arealnøytralitet er ikke nevnt i planutkastet. Vi mener at Bjørnafjorden kommune bør ha et
langsiktig mål om å bli arealnøytrale – blant annet siden arealendringer er den største
trusselen mot biologisk mangfold. Sabima har mye god informasjon om arealnøytralitet – se
eksempelvis her: https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/.

•

Når det gjelder friluftsliv, er det flere gode mål-formuleringer i planforslaget – også om de
viktige friluftslivsverdiene i nærheten av der folk bor. Her savner vi imidlertid konkrete
referanser til kartlegginger og kunnskapsgrunnlag om friluftslivsområder i kommunen. Det er
viktig at samfunnsdelen av kommuneplanen i større grad både peker på hva man vet om
friluftslivsområder i kommunen, og også hva man ikke vet, og hva som dermed bør
undersøkes nærmere før ny arealstrategi og ny arealdel til kommuneplanen blir vedtatt.

•

Vi er nå inne i FNs tiår for naturrestaurering (2021–2030). Dette er et tema som vi mener
også bør være med i samfunnsdelen av kommuneplanen.
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/.

•

Vi ønsker også å benytte anledningen til å minne om at en kommunedelplan for
naturmangfold er en god mulighet til å skaffe kunnskap om kommunens naturmangfold, og
ikke minst for å identifisere lokale utfordringer.

•

Til slutt tar vi med at Bjørnafjorden endte på 235. plass i Naturkampen 2022 (22. plass i
Vestland fylke)2. Vi håper at kommunen ser på hvilke grep de kan gjøre – blant annet
gjennom kommuneplanens samfunnsdel, arealstrategi og kommuneplanens arealdel – for å
gjøre det bedre innenfor flere av de aktuelle indikatorene som danner grunnlaget for
Naturkampen.

1

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-ogeiendom/plan_bygningsloven/planlegging/plansystem_prosess/kunnskapsgrunnlaget_plan/arealregnskap_ko
mmuneplan/id2913557/
2
https://naturkampen.sabima.no/kommune/4624.
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FNF Hordaland ønsker med dette Bjørnafjorden kommune lykke til med siste del av det viktige
arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen.

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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