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Bergen, 26. oktober 2022
Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), BirdLife Norge avd. Hordaland, BirdLife
Norge avd. Sogn og Fjordane, Naturvernforbundet Hordaland, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Norges
Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbundet Sogn og Fjordane, Bergen og Omland
Friluftsråd, Sogn og Fjordane krets av Norges Speiderforbund, og Forbundet Kysten ved Kystlaget Hornelen.

Regional plan for klima 2022–2035, med
tilhørende handlingsprogram
Høringsuttalelse fra FNF Hordaland og FNF Sogn og Fjordane

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland og FNF Sogn og Fjordane viser til avtalt utsatt
høringsfrist fra 23. oktober til 26. oktober (ref. e-post korrespondanse med prosjektleder
Mølmesdal).
Vi sser svært positivt på fylkeskommunens arbeid med å lage en klimaplan for Vestland fylke, og ikke
minst at naturmangfoldet også er en del av planen. Planen, og dens handlingsprogram, utgjør et
pedagogisk og godt kunnskapsgrunnlag bl.a. når det gjelder dagens klimagassutslipp i Vestland fylke,
og den peker både på viktige utfordringer, og muligheter for å få ned klimagassutslippene i fylket.
FNF viser for øvrig også til egen høringsuttalelse fra Bergen og Hordaland Turlag, som har noen felles
momenter med uttalelsen vår. Slik turlaget skriver, bør et prinsipp om minst mulig miljøbelastning og
naturnedbygging per produserte kWh være ei viktig rettesnor for det videre arbeidet med
klimaomstilling og fornybarsatsing i Vestland fylke. Et slikt overordnet prinsipp bør nedfelles i
klimaplanen.
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Plantema: Redusere direkte klimagassutslipp
FNF Hordaland mener at målsettingene knyttet til energieffektivisering må intensiveres.
Fylkeskommunen bør her ta ei mer aktiv regional rolle når det gjelder energisparing og
energieffektivisering.
Vi støtter prioriteringen av en streng jordvernpolitikk, men planen bør inneholde et tydeligere
standpunkt mot nydyrking av myr – noe som ville sendt et viktig signal både til kommuner og til
statlige myndigheter.
Når det gjelder bærekraftig næringsutvikling, er det svært viktig å ta med i betraktning at all
kraftproduksjon har konsekvenser for natur og miljø; dette gjelder også vannkraft. Det kan ikke være
slik at naturmangfoldet skal kastes ut med badevannet i jakten på «det grønne skiftet». Her siterer vi
fra Bergen og Hordaland Turlag sin uttalelse:
Skal vi ha ei bærekraftig utvikling, må man være nøysom med hva en bruker krafta til. Her må
det gjøres konkrete vurderinger av fremtidige næringssatsinger sin energibruk, klimaavtrykk
og påvirkninger på naturmangfold, og med en slik bakgrunn må man gjøre bærekraftige
prioriteringer i regionen sin næringspolitikk.

Plantema: Trygt og robust Vestland
Det er positivt at klimaplanen løfter frem blågrønne, naturbaserte løsninger – slik som f.eks. å bruke
naturen til å ta opp vann, dempe flom, mm. Her må vi – slik også Bergen og Hordaland Turlag – gjør i
sin høringsuttalelse, understreke viktigheten av å bevare verna vassdrag. Her kan med fordel
klimaplanen tydeligere. Også viktigheten av kantsoner til vassdrag kan løftes tydeligere frem i planen.

Plantema: Sikre naturmangfold
Naturen og dens prosesser utgjøre livsgrunnlaget vårt, og å anerkjenne – slik planen gjør – at
«enhver klimaplan, både nasjonal, regional og kommunal, bør også omhandle naturkrisen», er et
viktig utgangspunkt for planarbeidet. Som det blir påpekt i planen (hentet fra FNs klimapanel1), er «å
bevare økosystem fundamentalt for å lykkes» med dette århundrets viktigste prosjekt; nemlig å
oppnå en bærekraftig bruk av jordens naturressurser – herunder å redusere klimagassutslippene i
tilstrekkelig grad.
Følgende formulering ser vi også som svært positiv: «For å sikre bærekraftig klimapolitikk er det
nødvendig å prioritere tiltak som styrker begge hensyn» - dvs. både hensyn til produksjon av fornybar
energi og hensynet til naturen.
Bevaring av naturen i klimaarbeidet er todelt:
•

1

Naturen lagrer store mengder karbon, som ellers ville vært i atmosfæren. Nedbygging av
natur vil i stor grad medføre økte klimagassutslipp, bl.a. på grunn av karbon som er lagret i
skog, jordsmonn og myr.

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/.
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•

Naturen bidrar til at effektene av klimaendringene i mange tilfeller blir redusert; naturen
fungerer da som en klimabuffer: For eksempel ved å absorbere større og mer intense
nedbørsmengder, og for eksempel ved at velfungerende økosystemer er med på å støtte opp
om matproduksjonen selv om klimaet endres – da gjennom pollinerende insekter,
pestbegrensende insekter og andre organismer, velfungerende jordsmonn osv. osv.

Vi merker oss i særlig grad følgende tiltak (side 30 i klimaplanen):
•
•

Vi utvikler en arealpolitikk som bidrar til et arealnøytralt fylke, der allerede utbyde arealer
blir brukt i stedet for å bygge ned natur.
Vi unngår tap av viktige naturverdier, nedbygging av karbonrike arealer og artsrike
naturtyper i møte med klima- og naturkrisen.

Fra handlingsplanen merker vi oss i særlig grad virkemidlene arealregnskap og kartlegging av
karbonrike areal.
Selv om det er lite å utsette på innholdet i planen og den handlingsprogram, er vi likevel bekymret
for hvilken vei det faktisk går når man ser på den faktiske arealpolitikken som i stor grad føres i
Vestland fylke – der enorme arealer med natur hvert år bygges ned til fordel for blant annet
samferdsels-, bolig-, fritidsbolig- og næringsformål.
Gode fylkeskommunale hensikter er selvsagt viktig, men hvis den faktiske effekten likevel viser seg å
være liten, så er man i stor grad like langt. Vi savner derfor noen mer konkrete målformuleringer og
også virkemidler for i større grad å prøve å legge regionale føringer på den kommunale
arealpolitikken, som i stor grad synes å være styrt av økonomiske (og «tilfeldige»)
utbyggingsinteresser, og i mindre grad av hensyn til verken klima eller natur.

Avslutningsvis
I større grad bør det kanskje skinne gjennom i klimaplanen at det er alvor nå, og at et taktskifte må
til, både når det kommer til klimagassutslipp, men også i arealpolitikken.
Vi ønsker med dette Vestland fylkeskommune lykke til med det videre planarbeidet.

Vennlig hilsen,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Sogn og Fjordane
v/ koordinator Gunvar Mikkelsen
FNF Hordaland og FNF Sogn og Fjordane er to samarbeidsfora for natur- og friluftsorganisasjoner i Vestland fylke,
som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det til sammen 23 organisasjoner
tilsluttet FNF Hordaland og FNF Sogn og Fjordane. Til sammen har de tilsluttede organisasjonene nærmere 60 000
medlemmer i Vestland fylke.
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