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Bergen, 1. november 2022 

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 høringsinnspill til 

områdereguleringsplan for Hystadgardane, med frist 2. november 2022. 

Vi er av den klare oppfatning at den aktuelle planen ikke inneholder nok informasjon om 

naturmangfoldet til at det vil være mulig å oppfylle prinsippene for offentlig beslutningstaking i 

naturmangfoldloven § 7 (jf. §§ 8–12) når planen etter hvert skal behandles av Stord kommune. 

Veilederen til naturmangfoldloven kapittel 2 beskriver tydelig hva som forventes av saksopplysning 

når en plan vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet, og det er vår bestemte mening 

at den aktuelle planomtalen ikke svarer ut de momentene som må ligge til grunn for at kravene som 

stilles i naturmangfoldloven §§ 7–12 skal kunne oppfylles når planen skal behandles. 

Det er åpenbart at planomtalen fra ABO Plan og Arkitektur er svært mangelfull når det kommer til 

kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold. Det vises i omtalen til at det er gjort flere registreringer av 

rødlistede arter innenfor planområdet. Vi har gjennomgått de artene som er nevnt i lys av oppdatert 

rødliste for arter (2021), og kommet frem til at det i planomtalen i hvert fall er nevnt funn av minst 

tre arter som nå er sterkt truet (alm, lodneføllblom og sprikepiggfrø), minst to arter som nå er 

sårbare (villeple og barlind), og minst to arter som nå er nær truet (skjoldblad og steinstorkenebb).  

Vi må også oppklare en misforståelse i planomtalen, der det på side 66 står at «villeple, barlind og 

alm er vurdert som sårbar (VU), og fell såleis ikkje under kategorien truga art». Dette stemmer ikke; 

rødlistekategoriene sårbar, sterkt truet og kritisk truet utgjør til sammen de artene som gjennom 

rødlista er definert som truede arter i Norge – altså truet av utryddelse. I tillegg er det altså slik at 

alm på den siste rødlista (2021) har rykket opp til kategorien sterkt truet. 

Det er også registrert minst én stor eik innenfor planområdet – denne tilfredsstiller kravene 

(størrelsen) til den utvalgte naturtypen hule eiker. At naturtypen er utvalgt, stiller strenge krav til 

bl.a. aktsomhet (jf. bl.a. naturmangfoldloven § 53) – noe som etter vår oppfatning også inkluderer 

kartlegging. 
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Til tross for at det tidligere og «tilfeldigvis» har blitt registrert flere truede arter og en utvalgt 

naturtype innenfor planområdet, har planområdet ikke blitt kartlagt av biolog. Dette må etter vår 

mening utgjøre et klart brudd på naturmangfoldloven § 8 (om kunnskapsgrunnlaget for offentlig 

beslutningstaking). De tidligere funnene av rødlistede arter og hul eik burde tilsi en grundig 

kartlegging av planområdet; der det da ville vært naturlig å tilpasse planen etter hvor de største 

naturverdiene finnes – slik at man gjennom områdereguleringsplanen i det minste skåner de viktigste 

naturverdiene, og altså tilpasser utbyggingen etter naturverdiene (og ikke omvendt) – om ikke 

naturverdiene fremstår såpass store at hele planen bør skrinlegges. 

Planområdet har etter alt å dømme store naturverdier, og også for en stor del ukjente naturverdier, 

noe som må tilsi at en grundig kartlegging av naturmangfoldet blir gjort til våren og sommeren. En 

slik kartlegging må inkludere planter (inkl. moser og lav) og fugler, og helst også annet biologisk 

mangfold, slik som insekter, sopp, mm. Forekomsten av store (hule) eiker må selvsagt kartlegges 

nøye. 

Vi håper med dette at vi har bidratt med en nyttig høringsuttalelse til områdeplanen for 

Hystadgardane, og at naturmangfoldverdiene tas på alvor i den videre planprosessen. 

 

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 der. 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 innenfor det tidligere fylket. 


