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Åpen høringssuttalelse av
områderegulering for Lonena, Lindås
kommune
Områdereguleringsplan for Lonena, del av gnr. 185 bnr. 284, 346, 280, 281
og 1 – planID 1263-201610
Viser til tidligere høringsuttalelse fra FNB Alver, og vil supplere med følgende
høringsuttalelse:
Vi vil påpeke to utredningstema som etter vår mening er feil konkludert/utredet.
Det første er friluftsliv, der vi registrer oss at brukerne av nevnte friluftsliv er 100% negativ til
forringelsen av naturområdene i Lonene. Friluftsområdet er i stor bruk av innbyggere i alle
aldre, ikke bare fra Knarvik, men fra hele Alver kommune.
I utredningene konkluderes det bl.a med at utbyggingen skaper bedre tilgjengelighet til
friluftsområdet. Men det som er situasjonen er åpenbart at de som bruker friluftsområdet i
dag, entydig uttrykker at området vil miste sin størrelse, ro og kvalitet ved bebyggelse tett på
eller inn på deler av området. Derfor vil en rederlig analyse av tiltakets (prosjektets) virkning
være entydig negativt for friluftsliv.
I nyere oppfatning av friluftsliv er det viktig med forskjellige områder, fra den nære 100meterskogen, til større områder der en er mer nært følelsen av uberørt natur, som i Lonene.
Som en følge av dette, bryter en ødeleggelse eller forstyrrelse av dette området i form av
utbygging også for barn og unges interesser i planleggingen (Rikspolitisk retningslinje) og for
folkehelseperspektivet (Fylkeskommunal handlingsplan og interessefelt).
Det andre hoved-vurderingstema hvor vi mener at rapporten er feil eller ikke oppdatert, er
knyttet til den stadig mer aktuelle saken jamfør Regjeringens egne sider
(www.regjeringen.no); skjerpet vern av myr og våtmarksområder. Knyttet til alt ved denne
biotopen og særlig også forholdet til insekter har regjering og fagmyndigheter innskjerpet i de
senere årene. Det handler om viktigheten av livet i disse i seg selv, samt for områdene rundt

(Influenssonen) for dyr, bl.a. fugler som er avhengig av disse bestandene. Dette er grovt
undervurdert når en ser på Lonena som våtmarkssystem, herunder randsoner for dyr som
ligger i ytterkant av en slik biotop.
På punktene Friluftsliv og naturmangfold virker ikke rapportene oppdatert og riktige.
Dessuten vises det til at Lindås/Alver kommune er blitt landets første Biosfæreområde, med
de forpliktelser det innebærer.
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Kopi:
Knarvik barneskule FAU - knarvik.barneskule@lindas.kommune.no
Knarvik ungdomsskule FAU - knarvik.ungdomsskule@lindas.kommune.no
Fylkesmannen i Vestland v/Miljøvernavd. - fmvlpost@fylkesmannen.no
Hordaland Fylkeskommune - Ingrid.Kristine.Holm.Svendsen@hfk.no
Miljøvernforbundet - kurt@nmf.no
Norges Naturvernforbund - hordaland@naturvernforbundet.no
WWF - bvsolhjell@wwf.no
Natur og ungdom - hordaland@nu.no
Nordhordland Turlag - nordhordland.turlag@dnt.no
Avisa Nordhordland - redaksjonen@nordhordland.no
Avisa Strilen - desk@strilen.no
Nrk Hordaland - hordaland@nrk.no
Bergensavisen - tips@ba.no

Bergens Tidende - eir.stegane@bt.no

