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Vaksdal kommune 

post@vaksdal.kommune.no  

(kopi til Knut Trefall) 

Bergen, 25. januar 2023 

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. 

 

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

planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel til Vaksdal kommune, med utsatt frist til 25. 

januar (ref. epost fra Knut Trefall). 

 

Innledning 

Helt overordnet mener vi at naturmangfold og friluftsliv i større grad bør omtales i planprogrammet 

– og ikke minst i kommuneplanen – enn det som nåværende høringsutkast av planprogrammet synes 

å legge opp til.  

For oss som ser Vaksdal kommune utenfra, opplever vi en kommune med storslått natur, som byr på 

rike natur- og friluftslivsopplevelser – med mye urørt natur. Det å i større grad løfte disse verdiene 

frem både i planprogrammet og i den kommende kommuneplanen, mener vi bør være naturlig for 

kommunen.  

Det er også slik at natur- og friluftslivsverdier kan kobles til flere av de sentrale punktene i 

planprogrammet; slik som folkehelse, frivillighet, oppvekstvilkår for barn og unge, møteplasser, 

inkludering, næring, mm.  

Foruten å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge; kan naturen være en arena der 

frivillighet og inkludering bidrar til gode liv for folk i alle aldre. Naturen holder alltid åpent og kan 

alltid fungere som en møteplass – enten det er på en benk eller en turvei i nærheten av bebyggelsen, 

eller om det er på topptur i regi av frivilligheten. 
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Arealforvaltning 

Det bør komme enda tydeligere frem av planprogrammet at en bærekraftig arealforvaltning – som 

tar vare på natur- og friluftslivsområdene – skal legges til grunn for det videre arbeidet med 

kommuneplanen. Vi mener at det også bør presiseres tydeligere at naturmangfoldet – som danner 

livsgrunnlaget vårt – skal prioriteres i kommuneplanen.  

Kommunen bør også utarbeide et arealregnskap og et arealbudsjett, for bedre å ha oversikt over 

arealbruken og arealverdiene – og vi oppfordrer kommunen til å sette seg et mål om arealnøytralitet. 

Fortetting knyttet til etablerte områdesentre må være en overordnet målsetting når det gjelder 

boligbygging. En slik strategi er positivt både når det gjelder transport, infrastruktur, øvrige 

kommunale tjenester (og utgifter), og også når man ser på behovet for boliger der folk kan bo hele 

livet – enten man bor alene eller sammen med andre. En god fortettingsstrategi må også være 

skånsom, på den måten at trær og grønne områder i størst mulig grad tas vare på – også til glede for 

innbyggerne. Vi noterer oss at en fortettingsstrategi blir antydet i planprogrammet, men vi håper at 

den formuleres betydelig tydeligere i kommuneplanen. 

Når det gjelder utbygging av fritidsboliger, bør kommunen her tydeliggjøre i den kommende 

kommuneplanen at slike utbygginger skal skje der det allerede er gjort utbygginger fra før – hvis det 

skal skje mer utbygging av fritidsboliger i kommunen. I noen kommuner ser man at både utbygging 

av fritidsboliger og næringsutbygging stadig «stikker hull» på naturområder eller andre områder som 

i liten grad er bygget ut fra før. FNF Hordaland mener at dette er praksis som må høre fortiden til. 

Ikke minst tatt i betraktning det tapet av naturmangfold som vi i dag ser rundt oss. I tillegg bør 

kommunen også legge til rette for at både innbyggere og hytteeiere i det daglige skal kunne klare seg 

med minst mulig privatbiltransport. 

 

Kommunedelplan for naturmangfold 

Vi oppfordrer også Vaksdal kommune om å lage en kommunedelplan for naturmangfold, slik at man 

kan få mer kunnskap om naturen i kommunen – både om hva man vet og hva man ikke vet. En slik 

plan kan med fordel nevnes i den kommende kommuneplanen. Ulvik, Eidfjord og Austevoll er 

eksempler på kommuner i Vestland som er i gang med denne type plan. 

Til slutt tar vi med at Vaksdal endte nede på 337. plass i Sabimas naturkampen1. Selv om en slik 

plassering og vurdering til en viss grad må tas med en stor klype salt, så er det ting som tyder på at 

forvaltning av arealer og natur i kommunen trenger å komme høyere opp på dagsorden. Da er 

arbeidet med kommuneplanen en god anledning både til å finne kommunens styrker og svakheter 

når det kommer til disse temaene. 

FNF Hordaland ønsker Vaksdal kommune lykke til med det videre arbeidet med planprogrammet, 

og ikke minst kommuneplanens samfunnsdel – til det beste både for folk og natur! 

 

Vennlig hilsen, 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland 

v/ koordinator Gunvar Mikkelsen 

 

1 https://naturkampen.sabima.no/kommune/4628 
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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 i det tidligere fylket. 


