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Høringssvar - Nasjonal ramme for vindkraft på land
Bergen kommune har fått Nasjonal ramme for vindkraft på land på høring med utvidet frist
20. oktober. Saken er behandlet i Byrådet i Bergen 18.10.2018 sak 1238/18 med vurdering
som angitt i avsnittet Byrådets vurdering under. Beklagelig vis er denne ikke blitt sendt
direkte etter behandlingen, men vi håper det vil bli tatt med i betraktingen likevel.
Byrådens vurdering og forslag til høringsuttalelse:
Bergen kommune har valgt fortetting som byutviklingsstrategi for å hindre byspredning og
redusere transportbehovet. For å få byen til å bli både tett og attraktiv er det viktig at
innbyggerne også har tilgang til grønne og stille nærområder, og i tillegg har tilgang til større
og mest mulig urørte naturområder i rimelig nærhet. Kvalitetene som slike områder gir er
viktige for vår identitet, for barns utvikling og for folks generelle trivsel og helse.
Reiselivet utgjør en viktig del av byens næringsliv. Bergen markedsføres ofte som «The
gateway to the fjords» Det er vist at nettopp naturopplevelser – fjord, fjell kulturlandskap og
vidder er hovedmotivasjonen for å reise til Vestlandet.
Vi har lange og sterke friluftsinteresser i Bergen. Det folkelige engasjementet for friluftsliv
var drivkraft for opprettelsen av Vestlandske Naturvernforbund og Bergen Turlag. Det var i
stor grad disse miljøene i Bergen som var aktive for å få til opprettelsen av Stølsheimen
Landskapsvernområde i 1990. Her heter det i verneformålet:
«Føremålet med vern av Stølsheimen er å ta vare på eit særmerkt og vakkert vestlandsk
fjell- og fjordlandskap med kulturminne, kulturlandskap og naturmiljø som er lite påverka av
tekniske inngrep, samstundes som området skal kunne nyttast til landbruk, og fiske».
Det er vanskelig å prissette den helhetlige verdien som slike store naturområder kan gi.
Goder og tjenester vi får fra naturen kalles økosystemtjenester. Det samme behovet som
resulterte i vern av sentrale deler av Stølsheimen gjelder også mer generelt for andre
naturområder i regionen. Her kan det lett oppstå konflikter med store støyende
installasjoner, veier og anlegg som vil komme ved utbygging av vindkraftanlegg.
Bergen kommune vil peke på at våre brede og lavtliggende kystområder generelt er sårbare
for større inngrep. Ren og urørt natur er blitt et varemerke som mange søker. Største delen
av våre vannkraftressurser er allerede utbygget. Hvis vi i tillegg også får en omfattende
vindkraftutbygging, vil den totale naturutnyttelsen kunne bli så høy at dette skader vårt
rennomè og vår natur. I arbeidet med å velge ut områder for vindkraftutbygging anmodes det
om at hensynet til natur og friluftsliv vektlegges sterkt, særlig på Sunnhordlandskysten, ved
Hardangerfjorden, Folgefonna, Bergsdalen, Kvammafjellene og Stølsheimen inkludert
Dyrkolbotn og Fjonfjellene.
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