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Planprogramfor kommuneplanensarealdel
H ør i n g su t t al el se fr a FNF H or d al an d

Innledning
Forum for natur og friluftsliv (FNF)Hordalandvisertil mulighet for å komme med innspill til
planprogramfor kommuneplanensarealdeli Osterøykommune,med frist 12. april 2022.
Helt genereltmener vi at det er mangegodegrep og forslagsomliggerinne det aktuelle
planprogrammet;eksempelvisnår det gjelder følgendetema: Kartleggingav naturmangfold,hensyn
til vannmiljø(jf. vannforskriften),arealnøytralitet,arealregnskap,grøntstruktur,og dyrka og dyrkbar
jord – for å nevnenoe.
Osterøyhar somkjent en svært variert og rik natur, som ogsåbidrar til at kommunenhar attraktive
friluftslivsmuligheter– både for kommunensegneinnbyggere,men ogsåfor tilreisende.
FNFHordalandønskernaturligviså sette fokuspå at natur- og friluftslivskvaliteteneogsåfor
fremtiden blir ivaretatt på best mulig måte gjennomkommuneplanensarealdel.Med dette som
grunnlaghar vi noen innspill til planprogrammet.

Fremtidig utbygging:Fokuspå fortetting, arealnøytralitet og godebomiljø
Fremtidigutbygging(bolig, fritidsbolig,næringmm.) er sentraletema i enhverkommuneplan.FNF
Hordalandmener her at utkastet til planprogramgir godesignaler,ikke minst når det gjelder
fortetting som et viktig planleggingsprinsipp
– et prinsipp som fra før er forankret i kommunens
arealstrategi.
FNFHordalandmener at Osterøybør væremer entydignår det gjelder fortetting som overordnet
planprinsippenn det forslagettil planprogramleggeropp til. En tydelig fortettingsstrategipasser
ogsåtil en målsettingom å bli arealnøytral1 – en målsettingsom for øvrig bør uttales mer eksplisitt
enn i det gjeldendehøringsforslaget.
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Når det gjelderLNF-spredt,må dennearealkategorienbrukesmed forsiktighet.Her må man huskepå
at mangemindre enkeltutbyggingeri sumkan bli store,og at denne type tiltak ofte i liten gradblir
konsekvensutredetog/eller ROS-analysert.
Dennetype spredteutbyggingerharmonererogsåi
utgangspunktetdårlig med fortettingsstrategiog med prinsippet om arealnøytralitet.
FNFHordalandmener at i tillegg til en målsettingom arealnøytralitet,såbør det ogsåkomme klart
frem av planprogrammetat det skaletablereset arealregnskap– et verktøysom vi kommer tilbake
til under temaet konsekvensutredning.
Fortetting knyttet til etablerte områdesentremå væreen overordnetmålsettingnår det gjelder
boligbygging.En slik strategier positivt bådenår det gjelder transport,infrastruktur, øvrige
kommunaletjenester(og utgifter), og ogsånår man ser på behovet for boliger der folk kan bo hele
livet – enten man bor aleneeller sammenmed andre.En god fortettingsstrategimå ogsåvære
skånsom,på den måten at trær og grønneområderi størstmulig grad tas varepå – ogsåtil gledefor
innbyggerne.
Påbakgrunnav dette – og relativt svakforventet folketallsvekst(og svakereenn tidligere forventet) –
mener vi at det må tydeliggjøresat fortetting i og i tilknytning til eksisterendeområdesentraskal
værehovedregelenfor den aktuelleplanperioden,og altsåogsåat kommunenmå ha et klarere uttalt
mål om å bli arealnøytrale.
Når det gjelderutbyggingav fritidsboligerbør kommunenogsåher tydeliggjøreat slikeutbygginger
skalskjeder det alleredeer gjort utbyggingerfra før. Slikvi tolker høringsutkasteter det ogsådette
prinsippet somi stor grad er gjeldendefor fremtidigenæringsområderi kommunen.I noen
kommunerser man at bådeutbyggingav fritidsboligerog næringsutbyggingstadig«stikkerhull» på
naturområdereller andre områder somi liten grad er byggetut fra før. FNFHordalandmener at
dette er praksissommå høre fortiden til. Ikke minst tatt i betraktningdet tapet av naturmangfold
som vi i dag ser rundt oss.I tillegg bør en kommuneogsåleggetil rette for at både innbyggereog
hytteeiere i det dagligeskalkunneklare segmed minst mulig privatbiltransport.

Naturmangfold
Kartlegging,konsekvensutredningog kommunedelplanfor naturmangfold
FNFHordalandstøtter opp om at det blir «gjennomførten systematiskkartleggingav naturmangfold
i kommunen»(ref. planprogrammetside17). En slik kartleggingbør imidlertid væregodt
gjennomtenkt– gjernei samrådmed en konsulenteller annenekspertpå naturkartlegging– slik at
man får ut de dataenesom er mest relevante for kommunen.Kartlegginger ressurskrevende,og det
er derfor vår oppfordringat det må gjørespå en smartestmulig måte, slik at kommunenaltså får den
informasjonensom er mest mulig relevant. Temasombør avklares– helst i det aktuelle
planprogrammet– er hvilke områder som skalprioriteres først og mest når det gjelderkartlegging–
samthvilke naturtyper, arter og artsgruppersom er aktuelle.Man kan gjerne ogsåta med hvilke data
somligger inne i Naturbasefra før, og hvor oppdaterte disseer.
Når det gjelderkonsekvensutredning
i tilknytning til kommuneplanensarealdel,såmener vi at
utredningsbehovetmå ytterligere tydeliggjøressammenlignetmed det som står i planutkastet.Her
viser vi bl.a. til KU-forskriftensparagraf13, tredje ledd:
«For kommuneplanensarealdelskal forslaget til planprogramskillemellom krav til utredning
av enkeltområderog krav til utredning av planen somhelhet. Planmyndighetenskal klargjøre
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hvilken dokumentasjon som skal følge forslag til nye utbyggingsområder.Hvis det i
kommuneplanensarealdeleller en kommunedelplantas siktepå å utrede konsekvensene
av et
konkret tiltak, jf. § 6 bokstavb eller § 8 bokstava, må dette fremgå av planprogrammet.»
Et arealregnskap,somblant annet viser tilgjengeligemuligheter for utbyggingog fortetting, bør være
en naturlig del av konsekvensutredningen
– ikke minst som faggrunnlagfor å leggeut eventuellenye
2
utbyggingsområderi kommuneplanen.
Når det gjelderkartleggingog forvaltningav naturmangfold,mener vi at Osterøykommunei det
aktuelleplanprogrammetbør ha med en målsettingom at det skalutarbeidesen kommunedelplan
for naturmangfoldi kommunen.Flerekommuneri Vestland(bl.a. Eidfjord, Ulvik og Austevoll)er
alleredei gangmed et slikt arbeid, og det er her mulig å søkeom støtte fra Miljødirektoratet. En slik
kommunedelplanvil væreet viktig verktøyfor å sikre en kunnskapsbasertnaturforvaltningi
kommunen.FNFHordaland,med våre tilsluttede organisasjoner,bidrar ogsågjerneinn i en slik
planprosess.
Skog,vann, våtmark, kulturlandskap og økologiskekorridorer
Når det gjelder skogog skogforvaltning,blir skogens«klimapotensial»ogsådiskutert i
planprogrammet.Her er det ogsårelevant å ta med at det ikke bare er trærne somlagrer karbon,
men ogsåskogbunnen– og at hogst dermedbidrar til å frigi karbon som ellers ville vært lagret, ogsåi
jorda3. Dette bør tydeliggjøresi planprogrammet.
Når det gjelder vannforvaltning,mener vi at planprogrammeti ytterligere gradbør konkretisere
virkemiddelsom sikrer en bedre vannforvaltningi kommunen,slik at kommunenhar en bedre
forutsetningfor å oppnåkravenei vannforskriften,somblant annet gjelder god økologiskog kjemisk
tilstand i vannforekomstene.
FNFHordalandstøtter formuleringeni planprogrammetom at bekkelukkingikke må tillates unntatt
der det er helt nødvendig.Det er positivt at det i planprogrammetogsåer tatt med et avsnitt om
viktighetenav å ivareta kantvegetasjonlangsvassdrag.FNFHordalandforventer ogsåat den store
verdienav åpne vassdragmed tilhørendekantvegetasjonblir hensyntatti den kommende
kommuneplanen.
FNFHordalandmener for øvrig at kulturlandskapog våtmarkfortjener noe mer omtale i
planprogrammet(verkenmyr eller våtmarkser ut til å værenevnt). Dette er naturtyper som ofte har
et variert og rikt naturmangfold,og når det gjelder våtmarker– slik sommyr – representererdisse
gjerne et enormt karbonlager4. Vi minner ogsåom at det foreliggeret forbud mot nydyrkingav myr5,
og vi oppfordrer Osterøykommuneom å ikke tillate dispensasjonerfra dette forbudet.
Dyrkaog dyrkbar jord er en del av kulturlandskapet,og vi mener det er sværtpositivt at Osterøy
kommunei samfunnsdelentil kommuneplanenhar slått fast at omdisponeringav dyrka og dyrkbar
jord til ikke-landbruksformålskalholdespå et minimum.I planprogrammetsomnå er på høringkan

2

https://www.statsforvalteren.no/nordland/plan-og-bygg/arealforvaltning/arealregnskap---nodvendigbegrunnelse-for-ny-arealbruk/
3
https://forskning.no/kronikk-skogbruk-jord-og-skog/kronikk-vi-vet-for-lite-om-hvordan-jorda-i-skogenpavirker-klimaet/1168737
4
https://www.sabima.no/trua-natur/myr/
5
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringensolberg/lmd/nyheter/2020/juni-20/endringar-i-reglane-om-nydyrking/id2704672/
Side3 av 5

kommunenmed fordel ogsåangiet øvre tak for den type omdisponering,og da helst med en
nullvisjon for omdisponeringav dyrka og dyrkbar jord.
Planprogrammetsier at både dyretråkkog spredningskorridorer(for naturmangfold)må tegnesinn i
arealplankartet.FNFHordalandstøtter dette fullt ut. Fragmenteringav naturområderer en viktig
årsaktil at mangebestanderhar problemer. Vedå senaturen som et nettverk, inklusivøkologiske
korridorer, vil problemet med fragmenteringkunne reduseresnoe.

Friluftsliv og grøntstruktur
Somhøringsutkastetpoengterer,er såkaltegrønnestrukturer viktige for utfoldelseav friluftslivet, og
da som en kilde til god folkehelse,naturopplevelser,rekreasjonog mestringsglede.Det er ogsåviktig
å ha med segat grønnestrukturer kan være viktige selvom de i tettbebygdestrøk gjerne er små.Et
lite skogholt,en bekk med kantvegetasjon,eller bare en klyngemed trær vil fort kunnefå stor verdi i
et nabolageller nærområde.
Når det gjelderhensyntil større og mindre områder for friluftslivet i det kommende
kommuneplanarbeidet,henviservi bl.a. til eksisterendekunnskapsgrunnlag,
slik somkartlagte
friluftslivsområderi kommunen(ref. Naturbase)og friluftslivets ferdselsårer– hvoravbare sistnevnte
ser ut til å værenevnt i planprogrammet.
FNFHordalander for øvrig sværtpositive til at kommunenskallage en egenkommunedelplanfor
idrett og fysiskaktivitet i 2022.

Massedeponi
Massedeponeringer tema i planprogrammet,og FNFHordalandmener genereltsett at denne type
deponeringmå begrensessåmye sommulig. Dette må i stor grad gjøresved at utbyggingsprosjekter
i større grad tar hensyntil terrenget, slik at masseuttakda begrenses.Massetransportgenerererogså
store klimagassutslipp,og selvedeponeringener selvsagtødeleggendefor naturen der deponeringen
foregår.Slikdeponeringhar ogsåofte tydeligeog negativelandskapseffekter.

Avsluttendekommentarer
Rapportenfra FNsnaturpanel(IPBES2019)6 må – sammenmed den sisteoppdateringenav rødlista
her i Norge(Nasjonalrødliste for arter 2021)7 – medføre en felles akseptfor at vi står overfor en
naturkrise,der habitatødeleggelserhar vært den viktigstedriverenmot dagensalvorligeøkologiske
situasjon.Naturforvaltningog bevaringav natur står derfor, med rette, høyerepå agendaenenn på
lenge.FNFHordalandmener at dette er et viktig bakteppesomOsterøykommunemå ha med seg
når kommuneplanensarealdelnå skalrevideres.
Samtidighar naturen ogsåfått økt verdi som arenafor friluftsliv og turisme.Sidenstartenpå COVID19-pandemienhar mangefått kjennepå fordelenesom ligger i å ha godefriluftslivsområderi sitt
nærmiljø – et behov som ogsåer understreketi statlige strategier,blant annet i Stortingsmelding18
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(2015–2016)
er det framhevetat naturopplevelseer spesieltviktig for den psykiskehelsa,noe som
gjør kombinasjonenav fysiskaktivitet og naturopplevelsespesieltviktig. Rikeog fungerende
økosystemerer for mangeen viktig forutsetningfor å skaperike naturopplevelser,der naturen
innbyr til rekreasjon,nysgjerrighet,undring og ogsåmestring– enten man er barn eller voksen.

FNFHordalandønskerOsterøykommunelykke til med det viktige arbeidetmed å lageen ny
kommuneplan– i en tid der bådenatur, klima og friluftsliv bør ha et sterkt fokusi kommunalpolitikk
og forvaltning.

Dette innspillet sendespå vegneav Bergenog HordalandTurlag(DNT),BirdLifeNorge avd.
Hordaland,NaturvernforbundetHordaland,NorgesJeger-og FiskerforbundHordalandog Bergenog
OmlandFriluftsråd.

Vennlighilsen,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)Hordaland
v/ koordinator GunvarMikkelsen
Forum for Natur og Friluftsliv Hordalander et samarbeidsforumfor natur- og friluftsorganisasjoneri Hordaland,
som arbeiderfor å ta varepå natur- og friluftsinteressenei fylket. Per i dag er det elleve organisasjonertilsluttet
FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og
FiskerforbundHordaland,Bergenog OmlandFriluftsråd,BirdLifeNorgeavd.Hordaland,Hordalandfylkeskystlag,
Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen,
SyklistenesLandsforeningBergen og omegn, VossUtferdslag
(DNT),VossKajakklubbog Hordalandkrins av NorgesSpeiderforbund.Sammenrepresentererorganisasjonene
rundt 40.000medlemmeri fylket.
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