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Espen Edvardsen
Leiar i Naturvernforbundet Hordaland 

«La dei bli blåst vekk av rotorblad med 

127 meters diameter!» skreiv den Oslo-

baserte journalisten Anne Viken via det 

nye sosiale mediet twitter, når ho fikk 
melding om dei økonomiske utfordingane 

i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. 

Seinare har ho dundra til på kronikkplass 

i Bergens Tidende (30.10) mot «såkalla 

naturvernarar: […] fordi dei framstår som 

bremser for naturbasert og rein vekst og 

utvikling lokalt». Det harde angrepet frå 

Viken er ikkje noko eineståande. Tidlegare i 

år brukte senterpartisten Erling Sande, den 

noverande leiaren av Stortinget sin energi- 

og miljøkomité, ordet «klimasinker» om 

oss naturvernarar. Sjølv vart eg i samband 

med eit foredrag for Nei til EU møtt med 

påstandar, frå ein bonde, om at vi var «mot 

alt».

Kvar kjem alt dette sinnet frå? Kvifor er 

mange menneske med sans for distrikta, så 

opent negative til naturvernarar? Det mest 

openbare kan vere interessekonfliktar. 
Bonden som vil redde garden med 

ekstrainntekter frå eit småkraftverk liker 

ikkje prat om naturmangfald. Sauebønder 

likar ikkje ulv. Ein sentral naturvenn 

samanlikna desse konfliktane med den, 
tidvis, hissige krangelen mellom syklistar 

og fotgjengarar. Det vert krangla om det 

smale fortauet, men den breie bilvegen 

og gateparkeringa er det ingen som 

stiller spørsmålsteikn ved. Løysningane 

kranglar seg i mellom  medan problemet 

dundrar forbi, og slik kan ein godt sjå på 

konflikten mellom vestlandsbønder og oss 
naturvernarar også. Vi er ikkje samde om 

alt, men dei store naturinngrepa susar 

forbi.

Alt for ofte står vi naturvernarar fram, 

eller blir skildra, som kranglefantar med 

spesielle og sære interesser. Vi kan 

ikkje fullt og heilt kontrollere bildet av 

oss sjølve, men vi kan gjøre meir for å 

framstå som ei rørsle med sjølvtillit og tru 

på at våre løysingar er det beste for heile 

samfunnet og naturen. Anne Viken fikk 
eit godt og konstruktiv svar i kraft av eit 

lesarinnlegg frå Hans Christian Hansen 

frå fylkeslaget i Sogn og Fjordane. Og leiar 

i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, 

opna førre landsstyremøte med å mane til 

meir heilskap og fleire positive visjonar. Ha 
illustrerte det med korleis den amerikanske 

borgerettskjemparen Martin Luther King 

valde å presentere ein positiv visjon («I have 

a dream») i staden for å ha hovudfokus på 

det negative (som «I have a nightmare»).

Både den globale utryddinga av artar og 

klimakrisen krev handlingar av den enkelte 

og av oss i fellesskap. Ein viktig oppgåve 

for oss på Vestlandet bør difor vere å skape 

ein positiv visjon for eit samfunn som er 

i likevekt med naturen. Vi treng ei grøn 

samfunnsbygging. Både innanfor fagrørsla, 

bondeorganisasjonane, næringslivet og 

offentleg forvaltning finnes det fleire gode 
potensielle alliansepartnarar, og fleire av 
desse samarbeider vi med allereie. La 

meg illustrere med to av fleire mogelege 
døme: Bergen–Oslo er mellom dei mest 

trafikkerte innanlandsstrekningane i 
Europa, og vi treng difor fart på utbygginga 

av Bergensbana. Her kan vi alliere 

oss sterkare med både fagrørsle og 

næringsliv. Vestlandsk jordbruk er prega 

av attgroing og nedlagde bruk. Vi treng 

ein landbrukspolitikk som syt for at vi 

produserer meir kortreist mat basert på 

ressursar frå Vestlandet. Ein allianse med 

bondeorganisasjonane bør, i dobbel tyding, 

vere naturleg.

Men sjølv om samfunnsbyggande korsong 

er viktig, så må vi sjølvsagt også tørre 

å synge nokon nidviser. Dei som jobbar 

systematisk mot ei samfunnsutvikling 

på naturens premisser, bør framleis 

få sin velfortente plass på nidstonga. 

I skrivande stund er oljeindustrien og 

oppdrettsnæringa gode kandidatar.
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Tema denne gangen er nasjonalparker, 

og vi tar turen til Folgefonna og 

Hardangervidda. Vi ser dessuten på andre 

former for områdevern i Hordaland. Du 

får blant annet en oversikt over de ulike 

vernekategoriene i fylket, statusrapporter 

fra Kvamsfjella og landskapsområdene 

rundt Folgefonna, og en kronikk om 

naturmangfoldsloven. Dessuten 

følger omtale av landsmøtene til både 

Naturvernforbundet og Miljøagentene.

En kanarifugl?
Folgefonna kan spå klima, 

slik kanarifugler spår 

luftforandringer i en gruvegang. 

s. 4-7

Ei skattekiste
Naturen er ei skattekiste vi 

bør verne om, argumenterer 

Arnodd Håpnes.

s. 16-17

Dette nummeret

Herdla – Naturreservat?
Herdla naturreservat ble opprettet ved Kongelig resolusjon 28. juni 1985. Ifølge 

Tom N. Pedersen i NaturVest nr. 3 1985 er det likevel grunn til å være skeptisk:

”I vernereglene er det gitt så mange dispensasjoner at det er grunn til å 

trekke i tvil om en i det hele tatt kan kalle dette et naturreservat”. I praksis, 

konkluderer han, medfører dette en uthuling av prinsippet bak opprettelsen av 

naturreservater.
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Den blå kanarifuglen 

- Folgefonna er flott, og den er heilt unik fordi den ligg så lavt og nært kysten, seier breførar Åsmund Bakke.     Foto: Folgefonni Breførarlag
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Laila Borge 

Brørne Jostein og Åsmund Bakke er 
oppvaksne i Jondal. Der hadde dei kort veg 

til Folgefonna. Begge fekk eit nært forhold 

til breen, der det var vinter heile sommaren. 

Dei beskriver breen som eit spennande og 

fascinerande element. 

– Brear er noko veldig konkret. Du får alltid 

ei oppleving når du er på ein bre. Fargane 

og lydane er heilt unike. I tillegg er det ein 

spennande dynamikk med breane. Dei har 

utvikla seg gjennom snøfall om vinteren 

og smelting om sommaren i fleire tusen år, 
seier Jostein Bakke. Denne dynamikken er 

godt synleg på breane. Dei er eit landskap i 

stadig forandring. 

Etter kvart som snø frys til is i stadig nye 

lag oppå breane, dannar det seg synlege 

årringar i ulike nyanser. 

– Turistane er over seg når dei kjem hit. 

Folgefonna er flott, og den er heilt unik 
fordi den ligg så lavt og nært kysten. Den 

er veldig lett tilgjengelig i forhold til andre 

brear. Samtidig får du kjensla av å vere 

på Noregs tak når du er på breen, seier 

Åsmund Bakke. 

Stadig meir populær
Då Jostein Bakke tok doktorgrad i geografi 
og vart forskar ved Bjerknessenteret for 

klimaforskning i Bergen, overtok Åsmund 
Bakke Folgefonni Breførarlag som broren 

hadde starta. Med base i Jondal arrangerer 

han turar på heile Folgefonnhalvøya.

På turane som kryssar heile breen, 

med overnatting undervegs, er det flest 
nordmenn. På dei daglege turane inn i 

blåisen er det flest utlendingar. Etter at 
Folgefonna vart nasjonalpark i 2005, har 

det kome stadig fleire turistar frå utlandet 
for å oppleve breen.

– Det er eit kvalitetsstempel at området 

er nasjonalpark. Det er eit signal om at 

naturen er unik og verdt å ta vare på. 

Vi har hatt ein jamn oppgang i talet på 

besøkjande sidan vi starta i 1994, og dei 

siste åra har det vore ein markant auke. Det 

skuldast nok også at heile fjord-Noreg har 

vorte meir kjend ute i verda, seier Åsmund 
Bakke. Han har ikkje merka nedgang under 

finanskrisa.

– Finanskrisa har gjerne ført til at fleire vel 
camping i staden for hotellferie. Og det er jo 

ikkje hotellferie vi tilbyr, påpeiker han. 

Klimaarkiv
Frå det høgste punktet på 1662 meter over 

havet brer Folgefonna seg utover i både 

Jondal, Ullensvang Kvinnherad, Etne og 

Odda kommune. Breen dekker over 200 

kvadratkilometer. Han er delt i tre, Nordre, 

Midtre og Søndre Folgefonna, med den 

sørlege delen som den største. Slik har 

breen lege så lenge folk kan huske. 

Han har vakse kvar vinter, når det fell 

store mengder snø på toppane. På den 

høgste toppen kjem det truleg rundt 5500 

millimeter nedbør kvart år – over 3000 

millimeter meir enn i våte Bergen. 

Kvar sommar har han krympa, når 

smeltevatn har danna friske bekkar og 

elver.

Samtidig som Folgefonna er eit eldorado for 

skientusiastar og eit vakkert naturfenomen, 

er ho også eit oppkomme av informasjon for 

klimaforskarar. Den årvisse syklusen med 

danning av ny is om vinteren og smelting 

om sommaren gjer breen til eit klimaarkiv, 

ikkje berre for Vestlandet, men for store 

deler av Nord-Atlanteren. 

Rørslene i dei over 30 kubikkilometrane 

med is har opp gjennom åra skrubba 

fjellgrunnen og det ligg sediment igjen 

i innsjøane under. Sedimenta kan gje 

informasjon om korleis vinternedbøren og 

sommarsmeltinga har variert. 

Ikkje frå istida
Sjølv om Folgefonna tilsynelatande ber 

vitnesbyrd om førre istid, er ho ifølgje 

Jostein Bakke ikkje ein rest frå istida. Han 

har klart å rekonstruere breen si historie 

ganske nøyaktig. Ikkje ved å telje årringar, 

men blant anna ved å ta prøver frå botnen 

av innsjøar nedfor breen. 

Smeltevatnet frå breen dreg med seg sand, 

grus og stein som har losna under breen 

når breen har rørt på seg. Mesteparten av 

dette slammet kan ein finne att på botnen 
av innsjøane nedfor breen. Når breen har 

vore borte, har det i staden dukka opp 

plantemateriale på botnen av sjøane. 

Ved å hente opp prøver frå botnen, kan 

forskarane få detaljert informasjon om 

korleis breen har sett ut. 

– Desse metodane er utvikla her i Bergen, 

men nyttast no i forsking over heile verda, 

seier Bakke. 

Han kan derfor vere sikker på at Folgefonna 

vart heilt borte etter førre istid, for vel 

10.000 år sidan. For 5200 år sidan byrja 

ho så smått å kome attende, og for 2500 år 

sidan vart Folgefonna slik vi kjenner henne 

i dag. 

Skulle ha auka
– Om 3-4000 år skulle vi ha vore inne i 

neste istid. Men alt tyder på at det ikkje 

vil skje på grunn av drivhuseffekten, seier 

Jostein Bakke. Han trur tvert imot at det 

meste av isen vil forsvinne i tida framover. 

– Opplysningane som vi nyttar til å 

rekonstruere klimaet i tidlegare tider, 

kan også nyttast til å finna ut kva som 
vil skje i framtida. Dersom vi får høgare 

temperaturar, vil det berre vere bre på 

toppane av Folgefonna, seier han.

Sjølv om breen framleis legg på seg i 

nedbørsrike og kalde år, er trenden allereie 

at breen minkar. Det skulle han eigentleg 

ikkje ha gjort. 

– Vekslinga mellom istid og mellomistid 

er styrte av jorda si plassering i høve til 

sola. Sommarinnstrålinga frå sola på den 

nordlige halvkule har minka dei siste 6000 

åra. Det gjer ho framleis, og teoretisk burde 

breen derfor ha vorte stadig større. Men 

forklaringsmodellane som tar utgangspunkt 

i solstråling fungerer ikkje lenger, forklarer 

Bakke.    

Folgefonna er som eit gigantisk 

termometer. Den vakre turistmagneten 

viser tydelige teikn på dei minste 

endringar i klimaet. 

Fortsetter 

Etter at Folgefonna vart nasjonalpark i 2005, 

har breen vorte ein stadig meir populær 

turistattraksjon.  Foto: Folgefonni Breførarlag
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Temperaturen i Nord-Atlanteren har også 

hoppa av den naturlige kurva, og stig i 

same takt som Folgefonna krympar. 

Forplikta til å forske
På grunn av Folgefonna si spesielle 

plassering – på høge fjell, kort veg frå 

kysten – er ho spesielt godt eigna som 

klimaindikator. Nett som kanarifuglane 

kunne varsle om små, men farlige, 

endringar i lufta i gruvene, kan Folgefonna 

varsle om umerkelege, men avgjerande 

endringar i klimaet. 

Folgefonna si utvikling heng nøye saman 

med nedbøren og temperaturen, som 

igjen kjem frå luft- og havsirkulasjonen i 

Nord-Atlanteren. Og strøymingane i Nord-

Atlanteren har samanheng med resten av 

verdshava. 

– All forsking som vert gjort på Folgefonna, 

kan derfor seie noko om korleis klimaet 

utviklar seg i heile verda. Ein av fordelane 

med breane er dessutan at dei fortel noko 

om vinterklimaet. Det er det få andre 

klimaindikatorar som gjer. Breane er 

dermed ein av jokerane når vi skal forstå 

klimaendringane. Det gjer at vi er spesielt 

forplikta til å forske på dette, meiner Bakke. 

Skibakke i fare
Sjølv om Bakke trur at Folgefonna er i 

ferd med å forsvinne på grunn av dei 

menneskeskapte klimaendringane, trur han 

at ho kan leggje på seg før ho vert mindre.

– Fram til år 2100 forventar vi at det vert 

2,3 grader varmare på Vestlandet. Det vil 

føre til meir fordamping, som igjen vil gje 

meir nedbør der den fuktige lufta møter 

fjella. Folgefonna kan derfor leggje på 

seg heilt til det vert så varmt at mykje av 

nedbøren kjem som regn i staden for snø. 

Då vil breen kunne forsvinne ganske fort, 

seier han. 

Sjølv om bresmelting er meir dramatisk i 

land der folk er avhengige av smeltevatnet 

frå breane til drikkevatn og til jordbruk, vil 

mange merke at Folgefonna forsvinner. 

– Det vil gå ut over vasskraftproduksjonen, 

turistnæringa og økosystema rundt 

Folgefonna. Det kan og føre til endringar i 

fjordsystemet, seier Bakke.

Det populære sommarskisenteret på 

Folgefonna kan også stå i fare – lenge før 

heile breen forsvinn. Midt i skibakken er 

isen berre fem meter tjukk. Isen kan derfor 

fort forsvinne midt i bakken. Då er det også 

fare for at den nedste delen av skibakken 

kan kollapse. 

Naturfenomen
Med Folgefonna som arbeidsplass, ser 

breførar Åsmund Bakke tydelege signal på 
klimaendringane.

– Heile landskapet er i endring. I 2006 

smelta breen voldsamt, det var nærast så 

han rann vekk under føtene våre. Når været 

endrar seg, ser vi veldig fort følgjene. Det 

kan alltid dukke opp nye fenomen, og det gir 

ein ekstra dimensjon til turane, seier han.

Når han har med seg turistar på 

brevandring, bruker han å fortelja 

om kva vær og klima betyr for breen.

Seinast i september var han vitne til eit 

naturfenomen som kan ha samanheng 

med klimaendringane. Ein innsjø som 

hadde vakse fram i løpet av dei siste to 

åra, demma opp av breen, forsvann i løpet 

av ei natt. 12 millionar liter vatn smelta 

seg ein tunnel under breen og fossa inn i 

kraftleidningar. 

– Denne gongen gjekk det bra, men slike 

ting kan føre til katastrofeflaumar, seier 
Jostein Bakke. 

Åsmund Bakke ser likevel lyst på framtida 
som breførar. 

– Spådommane om klimaet er dystre, 

og vi ser jo at klimaet er i endring. 

Temperaturane aukar og det vert meir 

nedbør. Men førebels er det spådd at 

Folgefonna vil vere stabil eller vekse i 

nokre år til. I vårt perspektiv vil vi nok 

ikkje verte trua av bresmeltinga. Men 

det er veldig interessant å følgje med på 

korleis breen endrar seg frå år til år. Det 

er eit tankekors at han truleg vil forsvinna 

i framtida, og eg trur nok at dei fleste som 
har vore med på bretur får nokre tankar om 

klimaendringane, seier han. 

Etter kvart som snø frys til is i stadig nye lag oppå breane, dannar det seg spesielle mønster på breen. Foto: Svein Nord
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Folgefonna
•  I 2005 vart Folgefonna nasjonalpark oppretta.

• Nasjonalparken er 545 km2. Landskapsvernområda er 

54 km2.

• Her finst mange merkte turstiar og fire sjølvbetente 
turisthytter.

• Folgefonna er landets tredje største bre. Iskappa er 168 

km2 i utstrekning. På det meste er isen

• truleg 300-400 m tjukk. 

• Folgefonna inneheld om lag 30 km3 is.

• Toppen av Folgefonna (1662 m.o.h.) vert rekna som ein 

av dei aller våtaste stadene i landet med ein berekna 

årsnedbør på rundt 5500 mm.

• 
Kjelder: Folgefonna og Fjordbygdene, Nils Georg Brekke 2008. 

Direktoratet for naturforvaltning.

Fjella ved Folgefonna er forma av isen. Foto: Svein Nord

Figuren viser korleis breslam har vorte ført frå under breen 

til botnen av innsjøar rundt breen. Frå Folgefonna og 

fjordbygdene, 2009

Figuren viser overflatetemperatur i norskehavet 
og brevarisajonar på Folgefonna.

Slik kjem du til Folgefonna 
nasjonalpark:
Du kan komme til Folgefonnhalvøya med bil, buss eller 

hurtigbåt. Skal du opp i nasjonalparken og dalføra som ligg 

rundt denne kan du mellom anna ta utgangspunkt i Jondal, 

Sunndal, Rosendal, Blådalen i Matre, Sørdalen i Etne, Odda 

og Ullensvang. Ein må ha båtskyss over Åkrafjorden for å 
komme inn til Mosnes og Sandvikedalen i Etne. Mykje brukte 

oppgangar til breen er Jondal/Folgefonna sommerskisenter, 

Mauranger, Sunndal/Gardshammarvegen, Murabotn/

Svartevatn, Blådalsvatnet/Kjerringbotn, Bergstø/Sauanuten, 

Espeland/Sauabreen, Buerdalane/Reinanuten og Egne Hjem/

Tokheimslia.

Kjelde: Direktoratet for naturforvaltning
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Alexander Hovland 

NVE sine hovedargumenter mot 

utbyggingen er knyttet til negative 

virkninger for landskap, biologisk mangfold 

og reiseliv. Samtidig erkjenner NVE også at 

virkningene av de mange småkraftverkene 

i sum har begynt å bli problematiske for 

landskapsverdiene på Folgefonnhalvøya.

Egenartet og vakkert naturområde

I forbindelse med åpningen av Folgefonna 

nasjonalpark 2005 skrev daværende 

miljøvernminister Knut Arild Hareide 

at «Bondhusdalen er eit eigenarta 

og vakkert naturområde med store 

opplevingskvalitetar knytt til heilskapen 

og variasjonen i landskapet sin art og 

karakter». Den formelle åpningen av 

nasjonalparken ble da også lagt nettopp til 

Bondhusdalen.

Deler av Bondhusdalen er vernet som 

landskapsvernområde. Formålet er å 

ta vare på naturområdet fra dalføret 

og opp mot høyfjellet, sikre geologiske 

forekomster, biologisk mangfold og 

verdifull vassdragsnatur, samt verne om 

kulturlandskapet og kulturminner. Det 

ble under behandlingen av søknaden 

klart at deler av inngrepet ville bli 

gjort innenfor grensene av Bondhus 

landskapsvernområde. 

Bondhusdalen er også ett av de viktigste 

og mest brukte oppgangsområdene til 

Folgefonna nasjonalpark. Her finner man 
blant annet den gamle Keiserstien som 

leder opp til Bergen Turlag sine hytter, 

Breidablikk og Fonnabu. Om sommeren går 

det daglige breføring over til Holmaskjær 

og Odda.

De spesielle kvartærgeologiske formene i 

området har videre gjort området sentralt 

for ekskursjoner i kvartærgeologi fra 

Universitetet i Bergen. I en rapport om 

Folgefonna Nasjonalpark er Bondhusdalen 

karakterisert som det viktigste området 

for kvartærgeologiske forekomster rundt 

nasjonalparken.

Funn av rødlisteart
I søknaden var det ikke konstatert funn av 

rødlistearter i området, og undersøkelsen 

av biologisk mangfold konstaterte at 

tiltaket ville ha liten negativ innvirkning 

på biologisk mangfold. I en kartlegging 

gjort på oppdrag fra NVE, ble det derimot 

konstatert funn av arten Vasshalemose 

som ifølge rødlisten 2006 er kategorisert 

som sterkt truet (EN). Kartleggingen var en 

del av et større prosjekt for å undersøke 

forekomster av mose og lav i elver aktuelle 

for vannkraftutbygging. NVE konkluderer 

med at en utbygging i Bondhusdalen med 

stor sannsynlighet vil medføre bortfall av 

den påviste rødlistearten. 

Den opprinnelige søknaden fortalte 

også at det ikke hadde vært observert 

fossekall, vintererle eller hegre under en 

befaring i november. I høringsuttalelsen 

fra NVH, Bergen Turlag og Norges jeger- og 

fiskeforbund påpekes det at vintererla, 
på tross av navnet, trekker ut av landet 

om høsten og kommer tilbake på våren 

i mars og april. Dette gjelder også for en 

del individer av fossekall. Selv om det i 

senere undersøkelser ikke ble konstatert 

vintererle, ble det da påvist tre hekkende 

par av fossekall.

Vedgår utbyggingspress
Naturvernforbundet Hordaland m.fl. 
påpekte videre det problematiske ved 

at det nå er et stort utbyggingspress 

på Folgefonnhalvøya. På østsiden er 

det ett utbygd mikrokraftverk (Kaldåni) 

og tre mikro-/minikraftverk som har 

fått konsesjonsfritak. I tillegg til den 

nye søknaden om Kvitno kraftverk 

ligger det også utkast til søknad om 

Digraneselvi kraftverk. På vestsiden mot 

Maurangerfjorden er det tre kraftverk 

som har fått konsesjonsfritak, to utbygde 

småkraftverk og to småkraftverk 

som nylig har fått konsesjon. Innerst i 

Maurangerfjorden ligger også Mauranger 

kraftverk, og det er også søkt om å overføre 

Blådalsvatnet til Juklavatnet. NVE vedgår 

at virkningene av de mange utbyggingene 

i sum kan virke svært negativt for 

landskapsbildet etter hvert, og dermed 

svekke noe av regionens særpreg.

Bekrefter problematikk
Ifølge Naturvernforbundet Hordaland 

bekrefter søknaden noe av problematikken 

rundt dårlige og mangelfulle 

undersøkelser av biologisk mangfold. 

Ifølge naturmangfoldslovens § 8 stilles 

det krav til offentlig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse 

og økologiske tilstand, samt at effekten 

av påvirkninger skal ligge til grunn for 

beslutninger om inngrep. Både i søknaden 

til Lussand kraftverk, og i dette prosjektet i 

Bondhusdalen, er funnene gjort i etterkant 

av de opprinnelige undersøkelsene. 

Naturvernforbundet Hordaland er samtidig 

glad for at NVE nå bekrefter noe av 

problemet rundt sumvirkninger og det 

problematiske med at vassdragsnaturen i 

dag bygges ned bit for bit.

Seier for 

naturmangfoldet i 

Bondhusdalen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i slutten av november 

avslag på søknaden om bygging av Bondhus kraftverk.
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I spørsmålet om Kvitno kraftverk gir 

Noregs vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) klarsignal, men vedgår samtidig at 

prosjektet byr på utfordringer.

Prosjektet er planlagt i et regionalt viktig 

friluftsområde med oppgang til Folgefonna 

nasjonalpark. I tillegg er det registrert en 

fosseeng nært opp mot inntaket og det er 

påvist forekomst av hvitryggspett, en «Nær 

truet» art (NT). NVE kommer likevel fram til 

at fordelene er større enn ulempene og har 

gitt utbyggingstillatelse. 

Saken vil uansett bli fulgt nærmere med 

tanke på fosseengen og hvitryggspetten. 

Naturvernforbundet Hordaland har ikke 

bestemt seg for hvorvidt vedtaket skal 

påklages til OED. 

Bondhus kraftverk
• Konsesjonssøker er 

Kraftkarene AS. Stiftet i 

2005 og med hovedkontor i 

Kysnes Næringspark i Jondal. 

I 2007 ble selskapet kjøpt av 

energikonsternet Conceptor 

Renewable Energy and 

Technology AS (CRET). Disse 

er også hovedaksjonær i 

Småkraftverk AS. 

• I 2007 ble det søkt om å få bygge 

et kraftverk i Bondhuselva med 

installert effekt på 3,9 MW og en 

årlig produksjon på 15,4 GWh. 

• November 2009 ga NVE avslag på 

søknaden. Utbygger har mulighet 

til å klage søknaden videre.

Her kommer inntaket til Kvitno kraftverk som nå har fått  godkjennelse fra NVE. Foto: Alexander Hovland

Kvitno kraftverk
• Kvitno Kraft AS er et lokalt stiftet selskap i tilknytning til søknaden.

• I 2007 ble det søkt om å få bygge et kraftverk i Kvitnoelva på nedsiden av 

Dettefoss med installert effekt på 9 MW og en årlig produksjon på 28,2 GWh.

• November 2009 gir NVE konsesjon til bygging av Kvitno kraftverk.

Sier samtidig ja til Kvitno
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Oddvar Skre

Den nye planen skal definera grensene 
for leveområdet for villreinen, og reglar for 

korleis ulike interesser kan gå saman om 

bærekraftig utnytting av reinen og andre 

naturressursar på Hardangervidda. Den 

skal også legga rammer for motorisert 

ferdsel, turgåing, vegbygging og andre 

tekniske inngrep. Villreinstamma på 

Hardangervidda tel 10 000 dyr og er den 

største i Europa.

Det er Fylkesmannen i Buskerud, ved 

prosjektansvarleg Ellen Korvald, som har 

fått ansvaret for arbeidet med planen 

etter oppdrag frå Miljøverndepartementet. 

Arbeidet starta opp i mars og alle 

kommunar og andre som har interesser på 

Hardangervidda, fekk frist til oktober med 

å koma med innspel. Det er oppnemnt ei 

styringsgruppe med fylkesvaraordførar Lars 

Bjaaland i Telemark som leiar. Dei skal 

samordna innspela, og representantar for 

interessegruppene blei invitert til eit såkalla 

referanseforum no i november.

Møtet fann stad på Rauland Høgfjellshotell 

3 –4. november 2009. Eg fekk i oppdrag 

å representera Bergen Turlag på dette 

møtet, som stort sett samla folk frå 

alle dei interesserte kommunane og 

fylkeskommunane rundt Hardangervidda. I 

alt 8 av dei 9 kommunane var representert 

(Vinje, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Hol, 

Nore/Uvdal, Tinn og Rollag), og frå Ulvik 

blei det vist ein presentasjon. I tillegg til 

representantar for Buskerud og Telemark 

fylkeskommunar var fylkesmann Kjersti 

Kolle Grøndahl  i Buskerud til stades på 

møtet. Fleire utmarkslag og sameiger 

har kome med innspel, og det er halde 

grendamøte og folkemøte, til dømes på 

Ustaoset og Dagali, samt i Nore og Uvdal.

I si innleiing la Ellen Korvald vekt på at 

planen skal vera ein forvaltningsplan, 

der omsynet til villreinstamma blir 

sett i samanheng med omsynet til 

bygdeutvikling, naturvern og friluftslivet 

på Hardangervidda, og der den nye Plan- 

og Bygningslova ligg til grunn. Norsk 

Villreinsenter har utført teljingar av villrein 

i dei ulike delane av området, og denne 

kartlegginga er no avslutta. Resultatet 

skal så ut til høyring hos kommunane 

og andre aktørar fram til utgangen av 

året. Sluttproduktet blir eit plankart over 

nasjonale villreinområder, retningslinjer 

med konsekvensanalyse, og ein plan for 

vegen vidare.

Anders Mossing frå Norsk Villreinsenter 

gjorde greie for kartlegginga av vandringane 

til villreinen. Om vinteren beitar villreinen 

litt lenger aust enn om sommaren, på 

grunn av at snødekket er tynnast i aust, 

og fordi det er meir reinlav der. Men om 

våren trekker reinen ned i sørhellingane på 

Vestvidda, der snøen smeltar vekk først og 

der næringsverdien av plantene er størst. 

I desse områda finn vi òg dei vanlegaste 
plassane for kalving. Villreinforvaltarar 

frå kommunane rundt Hardangervidda 

har vore til stor hjelp for villreinsenteret. 

Oppgåva deira har vore tredelt: Dei skulle 

oppdatera kartgrunnlaget, definera 
yttergrensa for leveområdet til reinen, 

og kartleggja den faktiske og potensielle 

bruken gjennom året.

Til hjelp i fastsettinga av yttergrense er 

desse kriteria nytta: 1) estimert tregrense, 

2) topografi, 3) dokumentert bruk og 4) 
tette hyttefelt, dvs. meir enn 0,3 hytter 

per dekar. Villreinen held seg stort sett 

over tregrensa og skyr bratte skråningar 

med over 38o helling. Villreinsenteret har 

nytta GPS-data for å laga habitatmodellar 

og temakart over reinen sin arealbruk, og 

dei har plotta inn dei vanlege trekkrutene 

til reinen. Over RV7 er det tre vanlege 

ruter, ved Krossdalen/Dyranut, aust for 

Skiftesjøen og aust for Halne.

Kjartan Askim, fagsjef i Den Norske 

Turistforening (DNT), orienterte om 

DNT sin arealbruk på Hardangervidda. 

Turistforeningen er ein stor brukar av 

Hardangervidda, og har fått kritikk for 

at dei ikkje feiar for eiga dør før dei 

kritiserer andre. Askim imøtegjekk 

denne kritikken, og sa at DNT aksepterer 

ferdselsavgrensingar som er fagleg grunna 

og nødvendige. Dei vil ha aktiv bruk av 

Vidda innanfor tålegrensa og omsynsfull 

ferdsel framfor ferdselsforbod. Askim 

viste diagram over turmønsteret over 

tid. Utviklinga går i retning av mindre 

vinterturisme og kortare turar, samt eit meir 

aktivitetsbasert friluftsliv. Dagens fotturistar 

har stort sett mindre kunnskap om korleis 

ein skal ferdast i fjellet på ein naturvennleg 

måte en tidlegare tiders turistar. 

Utfordringane til turlaga er meir tryggleik 

og eit sterkare fokus på miljø og klima, 

noko som krev høgre profesjonalitet innan 

organisasjonen. Friluftsliv er førebyggjande 

helsearbeid, og Askim nemnte at turlaga 

marknadsfører turar med lokal mat.

Erik Plahte, Asplan Viak, Kongsberg snakka 

om utmarksnæringen og LNFR-omgrepet 

(R står for ”reindrift” eller ”reinforvalting”) i 

Nore og Uvdal kommune. Målet er å avklara 

handlingsrommet for utmarknæringane i ny 

plandel av den nye Plan- og bygningslova. 

Dei viktigaste av desse næringane er 

jakt, fiske, naturopplevingar, utleige til 
landbruksformål og foredling av råvarer 

(til dømes rakefisk). For å få oversyn over 
omfanget av utmarksnæringane blir det 

brukt intervju med grunneigarar over 

telefon, som blir brukt til anonymisert 

samanstilling, deretter diskutert på eit 

fellesmøte med brukarar. Ei liknande 

undersøking blei gjort i 1994 og blir brukt 

som referanse. Arealet kan grovt delast 

i tre grupper: Det som kan klassifiserast 
som LFNR-område, LFNR-område 

med ”bestemmelser” som ikkje krev 

reguleringsplan, og område der det må 

lagast reguleringsplan.

Den andre gruppa omfattar spreidd 

busetnad/næring, strandsone, 

kalvingsplassar eller landskapsvernområde 

Dei tre fylkeskommunane og dei ni kommunane rundt Hardangervidda 

har gått saman om å laga ein fylkesdelplan for villreinen sitt 

leveområde i nasjonalparken.

Fylkesdelplan for villreinen 

på  Hardangervidda
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nær alpinanlegg. Han snakka og om noko 

han kalla ”hensynssoner” der ein må ta 

særlege omsyn, til dømes våtmark med 

delvis ferdselsforbod (eks. hekkeområde 

for fugl). Planlegginga i slike område 

krev områdeplanlegging etter §12.2 og 

detaljregulering etter §12.3 i Plan- og 

bygningslova. Private reguleringsforslag 

kan gjelda i opptil 5 år med  høve til 2 års 

forlenging, til dess dei blir avløyst av ein ny 

plan, i samråd med kommunen.

I tilbakemeldinga frå dei frammøtte 

brukarinteressene i kommunane kom det 

fram mykje skepsis mot det dei oppfatta som 

overstyring eller formynderi. Diskusjonen 

gjekk stort sett på tre tema: Grensene for 

leveområdet til reinen, føringar på ferdsel og 

arealbruk, og vinterstenging av vegar, til dømes 

RV7.

Det siste temaet, vinterstenging av RV7 

blei særleg nemnt av kommunane Eidfjord, 

Ullensvang og Hol som eit stort problem, 

medan grensene for leveområdet var det 

kommunane Nore/Uvdal og Vinje som var 

mest oppteken av. Avgrensingar på motorisert 

ferdsel var eit problem i alle dei representerte 

kommunane. Også vinterstenginga av vegane 

over Imingfjell og Tessungdalen-Uvdal i Nore/

Uvdal og over Vegglifjellet i Rollag var omstridd. 

I tillegg var konsentrert hyttebygging i mange 

områder eit stort problem for villreinen.

Det blei understreka frå fleire av dei frammøtte 
at planen ikkje var ein verneplan, men 

ein forvaltningsplan der omsynet både til 

villreinen og dei ulike brukarinteressene 

og bygdeutviklinga måtte leggjast til grunn. 

Planen skal ut på ny høyring til sommaren 

før endeleg vedtak skjer hausten 2010. Og i 

mellomtida skal referanseforumet ha eit nytt 

møte for å diskutera planen.
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Torill Refsdal Aase

Kvamsfjella (se kart) er ett av de to siste 

inngrepsfrie områdene vi har igjen i 

Horda land utenfor de store vernesonene. 

På et relativt lite område finnes frodig 
seterlandskap med velholdte støler og 

ferdselsstier, ville og forrevne fjell, dype 

og frie vassdrag, fine daler og dramatisk, 
veiløst fjordlandskap. Kvamsfjella har kvali-

teter knyttet til landskap, variasjonsrikdom i 

naturtyper fra fjell til fjord og friluftsliv. 

Sjelden landskapsvariasjon
Få fjellandskap kan by på samme variasjon 

som Kvamsfjella. Fra fjorden i Fyksesund 

er naturen uberørt vestover opp til høye 

fjelltopper som Skrott (1322 moh.) og 

Fuglafjell (1334 moh.). Fra fjelltoppene 

kan utsikten utover Hardangerfjorden 

og Folgefonna mot sør nytes. Fra karrige 

fjelltopper er veien kort ned til grønn 

bjørkeskog og godt beitelandskap. 

Kvamskogens naturforhold er egenartet i 

reg ionalt perspektiv, spesielt viktig er det  

omfattende systemet av myrer og våt-

marker. Det våte naturlandskapet gjør at 

det ennå finnes relativt gode bestander av 
vade fugl som enkeltbekkasin og rødstilk, på 

Kvam skogen. Gråspetten, som er rødlistet, 

er en av fuglene som trives i skoggrensen. 

Skoggrensen og fjellheiene gir gode 

leveområder for andre planter, fugler og 

pattedyr. 

Stor friluftsverdi
Kvamskogens betydning for friluftsliv 

har økt de siste årene. Ikke bare for dem 

som har hytte i området, men også for 

bergenserne, som sjeldnere har snø i 

byfjellene. Området er uvurderlig som 

friluftslivsområde for befolkningen i Kvam 

og nabokommunene. Kvamsfjella byr på 

myke daler, godt fiske, god bærsanking, 
krevende toppturer og et grønt og frodig 

fjellandskap. Bergen og Kvam Turlag har 

tre hytter i området og merkede stier i alle 

himmelretninger. 

Fyksesundet er fylkets eneste fjordlandskap 

uten veiforbindelse med omverdenen. 

Omkranset av fjelltopper opp i 1200 meter 

og med en svært vakkert beliggende bygd 

innerst i fjorden, har Fyksesund kvaliteter 

som kan sammenliknes med våre mest 

kjente fjordlandskap. Høyt oppe kan 

man overnatte i turisthytten Kiellandbu. 

Området er blant de mest spennende 

kulturlandskapene vi har i Hordaland og 

har status som landskapspark. Her er 

overnattingsmuligheter og båttransport. 

Mange utbyggingsplaner
Dette unike området er truet av planer 

om kraftledninger, vannkraftutbygging og 

utbygging av større hytteområder. Derfor 

foreslo Naturvernforbundet Hordaland og 

Kvam og Bergen Turlag allerede i 1991 

at fjellene nord for Kvamskogen burde 

bli et landskapsvernområde. Særlig var 

man opptatt av å unngå at hyttebyggingen 

spredte seg i dalene nord for riksveien. 

På samme tid la BKK fram planer for å 

bygge ut de øvre delene av Fugladals- og 

Øystesevassdraget, og samle opp småelver 

for overføring til kraftverk i Samnanger. 

Planene er heldigvis så langt ikke realisert. 

Grunneierne i Øystese har alliert seg med 

Norsk Kraft AS for å bygge et stort kraftverk 

i nedre del av vassdraget. Den 420 kV store 

kraftlinjen Sima – Samnanger vil også 

krysse området.

I 2005 ble det lansert planer om ca. 

2000 nye hytter på Kvamskogen og 

nytt alpinanlegg i Byrkjefjellet. De mest 

kontroversielle planene for hytteutbygging 

har møtt stor motstand. Kommuneplanens 

forslag om alpinanlegg i Byrkjefjell med 

adkomst fra Steinskvanndalen ble møtt 

med vantro fra flere hold, også blant 
hytteeierne på Kvamskogen. Et slikt inngrep 

vil for alltid forandre områdets karakter. 

Planen er nå revidert og er på andre gangs 

høring.

Fremdeles ligger hyttefeltene noenlunde 

samlet langs riksvegen, men det er kommet 

Et av Vestlandets mest benyttede områder til tur- og friluftsliv er truet av 

utbyggingsinteresser. Naturvernforbundet Hordaland og Bergen Turlag 

ønsker å bevare og bruke området slik det ligger i dag.

Kvamsfjella – for friluft      eller kraf

Hest og føll på beite i Nedre Steinskvanndalen på Kvamskogen. 

Foto: Helge Sunde

BKK vil stenge utløpet av Vossadalsvatnet og føre det over til 

Storavatnet. Da vil elven til Fitjadalsvatnet forsvinne. 

Foto: Vernelaget for vassdrag i Kvam
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t      eller kraft?

Turforslag i området:  
Øystese (Fitjadalen – Vending)
Fra Botnane i nordenden av Fitjadalsvatnet og T-merket sti 

opp Vossadalen og opp til Fugladalsselet (enkelt sel åpent 

for overnatting v/Øystese Jeger- og fiskarlag). Stien går videre 
nordover vest for Solheimdalsvatnet, gjennom Vendingsskar og 

dreier vestover til hytten Vending ved Vendingstjern.

Fra Botnen i Fyksesundet
Til Kiellandbu eller Vending: Båt inn i ukedager og helger 

hele sommerhalvåret (fyksesund.no). Fra Botnen kan man 

følge sti mot Hamlagrø eller mot Hodnaberg øst i Bergsdalen. 

Bratt, spenstig og vegløst fjordlandskap. Bergen Turlags hytte 

Kiellandbu nås etter 2,5 timer og har spektakulær utsikt. 5-7 

sengeplasser og kokemuligheter. 

Kvamskogen – Høgabu 
T-merket sti gjennom Skeiskvanndalen med start enten i 

Eikedalen eller på Jonshøgdi, fram til stidele nord for Kråketjørni 

(før Holmavatnet) der man følger den T-merkede stien som tar av 

på venstre hånd. Skiltet stidele. En relativt lang tur, 8 timer.

Kvamskogen – Vending 
Parkering ved Røde Kors-hytten hvorfra det går sti opp 

Steinskvanndalen via Gråurdi mot Holma-/Frostadvatnet og 

deretter nordøst mot hytten Vending.

Mer info: bergen-turlag.no

På tur i Kvamsfjella
Bergen Turlag har tre hytter i området mellom 

Hardangerfjorden og Bergsdalen: Vending, Høgabu og 

Kiellandbu. Voss Utferdslag driver Torfinnsheim nord om 
Hamlagrøvatnet. Hyttene står åpne for overnatting hele året.

Kartutsnitt fra området mellom Kvamskogen og Bergsdalen. 

Kilde: Adachi Map

skitrekk i Furedalen (sørsiden) og det er 

anlagt store parkeringsplasser. I Eikedalen 

er det åpnet et nytt, mindre hyttefelt i 

tilknytning til alpinanlegget der. 

Kraftutbygging
I et område omgitt av store vassdrags-

utbygginger, har Kvamsfjella så langt sluppet 

unna vannkraftutbygging. Ved avsluttende 

supplering av Verneplan for vassdrag 

(2008-2009) foreslo Norges Vassdrags- og 

Energidirektorat å verne Øystesevassdraget 

i Kvam. Da verneplanen våren 2009 var til 

politisk behandling, overrasket Regjeringen 

likevel med et nei til vern, etter sterke 

lobbyvirksomhet fra utbyggingsinteresser. 

Stortinget slo følge, trass i mange protester. 

Småkraftindustrien har fått gode kår 

i Norge. Kraften kan sendes ut på 

linjenettet, og det ytes stor offentlig støtte 

til planlegging av prosjektene. Grunneiere 

i Øystese vil bygge ut et lokalt kraftverk 

på 63 GWh i nedre del av Fitjadalselva. 

BKK vil søke konsesjon om overføring av 

Vossadalsvatnet til eksisterende kraftverk 

i Samnanger. Det vil øke produksjonen 

med 40 GWh. Spørsmålet er hvem som får 

vannet. Får BKK konsesjon, blir utløpet av 

Vossadalsvatnet murt igjen. Da vil vannet i 

hovedelven til Fitjadalsvatnet forsvinne og 

det vil gi sterkt redusert vannføring for et 

kraftverk nedenfor Fitjadalsvatnet. 

I tillegg kommer kraftlinjene. Kampen 

mot 420 kV kraftlinje i luft fra Eidfjord 

til Samnanger gjennom Hardanger, har 

pågått i flere år. Kraftlinjen vil også berøre 
Kvamskogen, dels langs ny trasé i øst og 

dels langs eksisterende, eldre linjer. I øst 

vil den gå over Fyksesundet og krysse i 

sørenden av Fitjadalsvatnet. Deretter vil 

den forsette sørvestover og krysse RV7 

over Kvamskogen ved Tokagjelet, og herfra 

gå vest  –nordvest til Bordalen ovenfor 

Frøland. Saken ligger per november 2009 til 

behandling i Olje- og Energidepartementet. 

Også mindre kraftledninger er planlagt på 

Kvamskogen. 

Området er 175 km2 stort. Det er lett 

tilgjengelig og har høy verdi for svært 

mange.
Skiløpere ved Vending, en av Bergen 

Turlags tre overnattingshytter i området. 

Foto: Rannveig Nordhagen.
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Alexander Hovland

Områdevern (også kalt in-situ vern) skjer 

i dag etter reglene i naturmangfoldsloven 

kapittel 5. Målet er blant annet å ivareta 

sammenhengende økosystemer, områder 

med stor naturhistorisk verdi og å sikre 

variasjonsbredden av naturtyper og 

landskap. 

Fra naturfredning til områdevern
Områdevernets historie starter med 

etableringen av Yellowstone nasjonalpark 

i 1872. Det skulle gå nesten hundre år før 

Norge i 1962 fikk sin første nasjonalpark 
i Rondane. Likevel har ulike former for 

områdevern vært en del av naturvernets 

historie siden slutten av 1800-tallet. 

I første omgang var det snakk om fredning 

av enkeltforekomster, slik som i 1905 da 

regjeringen ga tillatelse ”til at verne om 

de sjeldne Plantearter ved Fjeldstuerne 

paa Dovrefjeld”. Etter hvert ga også 

naturvernloven av 1910 en mer generell 

mulighet for fredning av enkeltarter og ulike 

naturhistoriske objekter som naturminner. 

Et eksempel på et slikt naturminne er 

asktreet ”Gamleasken” i Kvinnherad som 

ble vernet i 1925, og som står den dag i 

dag.

I 1954 fikk Norge sin første naturvernlov 
som ga hjemmel for opprettelse av 

nasjonalparker. Som nevnt ledet dette til 

Rondane nasjonalpark. I Hordaland kom 

den første nasjonalparken først i 1981, 

etter at man i 1970 fikk en ny lov om 
naturvern. Den gang var dette en moderne 

lov som i stor grad la vekt på områdevernet. 

I tillegg til nasjonalparker og naturminner, 

ble det åpnet for landskapsvernområder, 

biotopvernområder og naturreservater. I 

forbindelse med den nye vannressursloven 

i 2000 ble det også tilføyd en egen 

bestemmelse om vassdragsvernområder.

Da lov om naturvern 1. juli 2009 ble 

erstattet av lov om naturmangfold, hadde 

man redusert antall vernekategorier fra 

åtte til fem. Vernekategoriene nasjonalpark, 

landskapsvernområde, naturreservat 

og biotopvernområde videreføres. 

Biotopfredning igjennom Viltloven og 

Lakse- og innlandsfiskeloven blir tatt 
ut og samles som biotopvernområde 

i naturmangfoldsloven. Kategoriene 

naturminne og vassdragsvernområde 

oppheves, men eksisterende 

naturminnefredninger blir opprettholdt.  I 

tillegg etableres det en egen kategori for 

rene marine verneområder.

Områdevernet – en oversikt
Klassisk naturvern hadde sitt utgangspunkt i det å frede og ivareta 

naturobjekter og viktige naturområder. Denne artikkelen vil redegjøre 

for de ulike vernekategoriene som beskrives i naturmangfoldsloven.

Hardangervidda utgjør i areal den største nasjonalparken i Norge. Her er det karakteristiske landemerket Hårteigen sett fra vest. 

Foto: Alexander Hovland.
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Større urørte områder
En nasjonalpark er et større naturområde 

med særpreget eller vakker natur, uten det 

som betegnes som tunge naturinngrep. 

Vernekategorien er likevel ikke til hinder 

for at eksisterende menneskelig aktivitet i 

form av fiske, beite og jordbruk skal kunne 
fortsette, men man er derimot svært 

restriktiv i forhold til igangsetting av nye 

aktiviteter som strider med verneformålet. 

Det er normalt ingen restriksjoner på 

ferdsel til fots, men det er en mulighet for 

å begrense eller forby dette i avgrensede 

områder av hensyn til planter, dyr, 

kulturminner eller geologiske forekomster. 

Så vidt undertegnede kjenner til, har dette 

aldri vært tilfelle, men i Rondane og Dovre 

nasjonalpark har det vært diskusjoner 

om å forby terrengsykling i verneområdet, 

av hensyn til villreinen. Når det gjelder 

motorferdsel, er det derimot krav om at den 

skal holdes på et absolutt minimum.

I andre land finner man også en type 
nasjonalpark kalt ”pan parks” hvor all form 

for jakt, fiske og beitebruk er totalforbudt. 
Ideen er at man på lang sikt skal ivareta 

en naturlig økologisk balanse. Dette har i 

liten grad vært foreslått i Norge på grunn av 

den spredde bosetningen og tradisjonelle 

bruken av landskapet.

Verdens naturvernunion (IUCN) har som 

mål at alle land skal verne minst 15 

prosent av alle naturtyper. Det har derfor 

vært rettet en del kritikk mot at de norske 

nasjonalparkene ikke er representative, 

men i stor grad tar utgangspunkt i 

høyfjellsområder. Produktive skog-, kyst- 

og sjøområder er derimot i liten grad 

representerte i dagens nasjonalparker. 

Tidligere var det slik at statsallmenninger 

skulle utgjøre hoveddelen av 

arealet i en nasjonalpark. I den nye 

naturmangfoldsloven er det derimot åpnet 

for at nasjonalparker kan opprettes på 

privat grunn alene. Nye nasjonalparker 

blir vedtatt igjennom kongelig resolusjon, 

og det er Fylkesmannen som sitter med 

forvalteransvaret.

Egenartede natur- eller 
kulturlandskap
Ut fra vernestyrke, er 

landskapsvernområder den svakeste 

vernekategorien. Den brukes som oftest 

til å ta vare på egenartede natur- eller 

kulturlandskap som fortsatt er i aktiv 

bruk. Målet er å ivareta et landskapsbilde, 

og det er stort sett kun restriksjoner på 

menneskelig aktivitet som i vesentlig grad 

vil endre landskapets karakter. I forhold 

til kulturlandskap kan dette medføre 

restriksjoner på driftsform, for eksempel 

gjennom et forbud mot bråtebrenning. 

I mange tilfeller oppretter man 

landskapsvernområder i grenseområdene 

mot nasjonalparkene som en buffer mellom 

bygdene og det villmarkspregede arealet i 

en nasjonalpark.

Stølsheimen (1990) er i dag det største 

landskapsvernområdet i Hordaland med 

et totalareal på 323km2. Området er i stor 

grad preget av tyngre inngrep og var derfor 

aldri aktuelt som nasjonalpark. Målet med 

landskapsvernområdet er å ivareta det som 

fortsatt er et viktig natur- og kulturlandskap, 

og å beskytte det fra ytterligere inngrep. 

Totalfredning
Naturreservat (også dyre-, vilt- eller 

fuglereservat) er den strengeste formen 

for områdevern. Målet er å ivareta 

områder som bidrar spesielt til Norges 

naturmangfold. Det kan være områder som 

har viktige økologiske funksjoner for fugler, 

dyr eller planter. Også spesielle geologiske 

forekomster kan vernes som naturreservat. 

En viktig endring i forhold til tidligere 

lovverk er at det nå ikke er et krav om urørt 

natur. Dette innebærer at en kan iverksette 

ulike former for restaureringstiltak, eller 

skape kunstige leveområder for truede 

økosystem og arter, for så å verne området 

som naturreservat i etterkant.

Ulike reservat kan ha restriksjoner av 

varierende form og styrke. I noen tilfeller er 

det åpnet for et totalforbud, enten i perioder 

eller permanent, mot all virksomhet, tiltak 

og ferdsel. Herdla fuglereservat på Askøy 

har et totalforbud mot ferdsel i deler av 

reservatet i perioden 15.04 – 30.09 av 

hensyn til hekkingen. 

Mens naturreservat kan brukes av hensyn 

til fugle- eller dyrelivet generelt, brukes 

biotopverneområdene av hensyn til en 

eller flere spesifiserte arter.  Foruten dette 
innebærer biotopvernet det samme som 

naturreservatet.

Marine verneområder
Med naturmangfoldsloven introduserer man 

også vernekategorien marint verneområde. 

Det er et anerkjent internasjonalt problem 

at det marine miljø ikke har hatt krav på 

samme type beskyttelse som annen type 

natur. Muligheten for områdevern er likevel 

begrenset gjennom lovens virkeområde, et 

kystbelte på kun tolv nautiske mil.

Et slikt vern kan ut fra verneformålet legge 

klare begrensninger på, eller et totalforbud 

mot, all virksomhet, forurensning, tiltak 

og bruk, men med de begrensninger som 

følger av folkerettslige regler. 

Og framover...
Områdevernet er kanskje viktigere enn 

noen gang. Selv om ulike arealinngrep 

i dag står for den største trusselen mot 

naturmangfold, vil klimaendringer i 

framtiden by på en stadig større utfordring 

for de ulike økosystemene. En annen 

stor utfordring vil være å sikre vern av et 

representativt utvalg norsk natur.

Vernede områder i Hordaland
• Hordaland har tre nasjonalparker: 

Hardangervidda (1981), Folgefonna 

Nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark.

• I tillegg har vi 15 landskapsvernområder, 136 

naturreservat og to naturminner. 

• I sum er 3 121 625 dekar, eller 20 % av 

Hordaland sitt totale areal, vernet.

• I forbindelse med en marin verneplan er 

det tre aktuelle marine verneområder som 

er under utredning: Ytre Hardangerfjord, 

Korsfjorden samt Lindåspollane og 

Lurefjorden

Kilde: Miljøstatus i Hordaland

Prosentvis har Hordaland nådd målet om å verne 15 % av arealet. Spørsmålet er 

hvorvidt det vernede arealet utgjør et tverrsnitt av norsk natur. 

Kilde: Fylkesmannen i Hordaland
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Arnodd Håpnes
Fagleder og biolog, Norges Naturvernforbund

Naturmangfoldet er livsviktig og uerstattelig. 

Intakt natur er nødvendig for å redusere 

fattigdom i verden og for å sikre rent vann 

og leveområder. En rik og variert natur gir 

oss verdifulle økosystemtjenester, som mat, 

vann, medisiner, bygningsmaterialer, klær, 

trygghet, helse og ny teknologi, samtidig 

som naturen inspirerer til rekreasjon, 

opplevelse og kreativitet. Naturen og det 

enorme artsmangfoldet har også en stor 

egenverdi. 

I Norge er det registrert nesten 40.000 

arter, men forskerne tror det kan finnes hele 
60.000 arter her. For 20.000 arter har vi 

kunnskap nok til å foreta en statusvurdering 

og av disse er 3800 arter rødlistet. Omkring 

tusen av disse er kritisk eller sterkt truet. 

Dagens norske naturforvaltning er langt 

fra god nok til å sikre det fantastiske 

mangfoldet. Et nytt biomangfoldsmål må 

være å få oversikt over hele artsmangfoldet 

og redusere antall arter på rødlista ned mot 

null. 

Trusler mot naturen
Økosystemer forandres og arter dør ut, 

mens nye kommer til gjennom evolusjonen. 

Dette er naturlige prosesser, men tar svært 

lang tid. Dagens artsutrydding foregår trolig 

minst tusen ganger raskere enn naturlig. 

Vårt forbruk av natur er sterkt økende. I 

Norge er enkelte fiskebestander kritisk 
overbeskattet. De produktive tareskogene 

har noen steder fått omfattende skader. 

Bestander av mange enkeltarter, både av 

lav, fisk og fugl, er redusert med 80-95 
prosent på få tiår. Skogbruk ødelegger 

internasjonalt verneverdige leveområder 

for truete arter og bidrar til å øke antall 

arter på rødlista. Våre få rovdyr utsettes for 

rekordhøy lovlig jakt, i tillegg foregår det 

krypskyting. 

De største truslene mot naturen kan 

oppsummeres i følgende hovedpunkter: 

(1) overbeskatning av arter og bestander, 

(2) arealforbruk og oppsplitting av 

arters leveområder, (3) forurensing og 

utslipp av miljøgifter og (4) utsetting av 

fremmede arter. Som en ekstra negativ 

tilleggsfaktor kommer de menneskeskapte 

klimaendringene med full tyngde. Alle 

belastningene som vi påfører naturen, 

fører til økosystemforandringer og 

artstap. Naturen blir mer ustabil og 

økosystemene blir mer uforutsigbare. Det 

reduserer økosystemtjenestene. Svekket 

natur har mindre bufferevne til å motstå 

menneskeskapte påkjenninger. Dette 

er store utfordringer for naturvernet og 

forvaltningen.

Mer vern og fagbasert forvaltning
Om vi skal greie å bevare artsrikdommen, 

og fremdeles ha en variert og robust 

natur i framtida, trenger vi større og 

flere verneområder som dekker større 
sammenhengende variasjoner av den 

norske naturen. Vi trenger vern fra fjord 

til fjell, og fra land til hav. Natur som er 

sjelden eller har stor betydning for bevaring 

av biologisk mangfold, må sikres først, og 

aktivitet som truer natur, må stanses eller 

begrenses. 

For sju år siden fastslo forskerne at minst 

4,6 prosent produktiv skog måtte vernes 

og på lengre sikt må 10 prosent vernes. 

I dag er 1,7 prosent skog vernet. Det er 

et meget stort behov for å få fortgang i 

skogvernet, for mens tiden går, hogges 

de gamle og biologisk mest verdifulle 

skogområdene. Etter hvert har vi bare de 

nest beste skogene igjen å verne. Selv med 

en detaljert oppskrift fra forskerne på hva 

som trengs å vernes, vegrer politikerne 

seg mot å ta ansvar. En rekke andre 

naturtyper som våtmarker, kystlynghei, 

elvedelta, slåtteenger, vassdragnatur 

og marine områder er dårlig vernet. 

Ifølge Riksrevisjonen er 30 prosent av 

verneområdene truet. Det lages sjelden 

gode nok forvaltningsplaner for å ivareta 

naturmangfoldet når verneområder 

opprettes. 

INON – våre siste rester av lite 
påvirket landnatur
Inngrepsfrie områder (INON) er natur som 

ennå ikke er oppsplittet av tekniske inngrep 

som veier, hyttebygging, vannmagasiner, 

kraftlinjer og lignende.  Rundt 1900 var 

nesten 50 prosent av Norges areal mer 

enn 5 km fra nærmeste tekniske inngrep. 

Nå har vi bare igjen 10 prosent inngripsfri 

natur. To Stortingsmeldinger (St.Meld. nr. 

21 (2004–2005) og St. Meld.nr. 26 (2006-

2007)) understreker et sterkt behov for 

å hindre ytterligere tap av INON-områder. 

Førstnevnte sier at ”INON skal fortsatt være 

et viktig verktøy for å sikre inngrepsfrie 

områder som er av betydning for blant 

annet friluftsliv og biologisk mangfold”. 

Det er altså et samfunnsmål å bevare de 

siste INON-områdene. Skogsbilvegbygging 

er en versting i å ødelegge INON-natur. 

I løpet av 15-årsperioden 1988-2003 

mistet vi 4,4 prosent av de gjenværende 

villmarksområdene. Landbruksveier, særlig 

skogsbilveier, sto for hele 71 prosent 

av bortfallet, energisektoren sto for 21 

prosent. INON-områder er sjeldne og de 

er biologisk verdifulle. Når slike områder 

ødelegges, er de økologisk redusert for 

lang tid. Oppsplitting av natur fører til 

problemer for arealkrevende arter, for 

eksempel villrein, store rovdyr, fjellrev og 

storfugl. Det er et større biologisk mangfold 

Naturen 
– en mangfoldig skattekiste 

Stortinget vedtok i 2003 å stanse tapet av arter i norsk natur innen 

2010. Dette greier vi ikke. Men vi har nå fått etablert det viktigste 

verktøyet – Naturmangfoldloven.
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i de mest urørte naturområdene. Her 

finnes økologiske strukturer og en naturlig 
dynamikk som ikke finnes i mer påvirket 
natur. Derfor er ofte INON-natur enestående 

levesteder for en rekke spesialtilpassete 

arter. INON-natur er også svært verdifull i 

friluftsliv- og rekreasjonssammenheng. 

 

Naturmangfoldloven må brukes!
Dagens sektorlover er i stor grad basert på 

næringenes premisser. Det er for eksempel 

ulovlig å plukke fredete orkideer, men deres 

leveområder kan på lovlig vis hogges i filler 
eller overkjøres av skogsmaskiner. Fiskerne 

kan bunntråle og ødelegge unike korallrev 

og oljeindustrien kan sende borekrona 

si rett gjennom de samme korallrevene. 

Lovlige hyttebyer og kraftlinjer spiser opp 

naturen. Vannkraftutbyggerne krever 

feilaktig en ny gullalder med utbygging for 

å ”hjelpe verden” i disse klimakrisetider. 

Skognæringen gjør ditto ved å foreslå 

klimaskogbruk som kan bli en direkte 

trussel mot norsk skognatur og INON-

områder. Oppdrettsnæringen bruker mer 

fisk til oppdrett enn det som brukes til 
mat, i tillegg til at dette bidrar til å øke 

presset mot allerede sårbare lakse- og 

kysttorskbestander. 

Naturvernforbundet håper det nå blir ulovlig 

å ødelegge verdifull natur. Prinsippene 

i Naturmangfoldloven – om føre-var, 

forurenser betaler og et handlingsansvar 

der inngriper har ansvaret for å sikre 

bærekraftighet – må brukes. Hovedmålet 

må være å redusere den samlete 

belastningen på naturen. I tillegg må 

prinsippene om prioriterte arter og utvalgt 

naturtyper sikre at det mest verdifulle og 

mest truete naturen vernes først. Loven 

skal ikke hindre høsting og bruk av norsk 

natur, men den må sikre at vi ivaretar det 

langsiktig forvaltningsperspektivet gjennom 

at all bruk foregår innenfor naturens egne 

premisser og tålegrenser. Ta derfor loven i 

bruk – til beste for norsk natur.

Den flotte orkideen marisko er fredet, men artens levested kan på 
lovlig vis ødelegges av hogst eller nedbygging. Foto: Arnodd Håpnes.

Halvparten av rødlisteartene lever i skog, 35 prosent i 

kulturlandskapet. Foto: Arnodd Håpnes.

Tlf. 56 52 99 00 

Faks 56 52 99 01

E-post: ihm@ihm.no 
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Ta vare på naturen
- Hugs at farleg avfall må leverast til godkjend mottak!

 
● Stoff med faremerke er nesten alltid farleg avfall.
● Farleg avfall kan leverast på miljøstasjonen, 
 sjå opningstider på www.ihm.no

Annonser
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Tema: 
1. Å ta vare på miljøet.
2. Fokus på utrydningstrua dyrearter.
3. Økologisk mat.
 

Aktivitet:
1. Tunza – FNs internasjonale barnekonferanse.2. Protestere mot utbygging på steder hvor trua dyr bor.
3. Byttedag – bytte ting i stedet for å kaste ting og kjøpe nye.
 

Oppdrag:
1. Holde en miljøvennlig bursdag.
2. Være miljøjournalist og fortelle folk i lokalavis og lokalradio om hvor viktig det er å ta vare på miljøet.3. Samle inn penger til våre miljøagenter på Sri Lanka.
 

Klaus Hjermann
Med god hjelp fra Miljøagentenes hovedkvarter.

Miljøagentenes 

landsmøte 2009

I oktober var miljøagenter fra hele Norge samlet til 
landsmøte. Årets arrangement fant sted på Maridalen 
skole i Oslo, og Miljøagentene Hordaland var også 
representert.

I skogrike omgivelser, fikk agentene oppleve alt fra NATTursti og økologisk 
kokkekurs til arbeidsverksteder og grillkos. Viktigst av alt var at deltakerne 
bestemte hvilke natur- og miljøsaker Miljøagentene skal jobbe med 
fremover. 
 
Alle delegatene jobbet i grupper for å finne ut hvilke saker man skulle 
stemme over. Gruppene fikk presentere sine forslag, og deretter ble alle 
forslagene samlet på store plakater. Hver delegat fikk utdelt klistremerker 
og fikk stemme på forslagene de likte mest. Valget stod mellom tema, 
aktiviteter og oppdrag. Forslagene som fikk mest stemmer var:
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Nils Johnsen 

Landsmøtet er Naturvernforbundets 

øverste organ der blant annet 

miljøpolitisk plattform, arbeidsprogram 

og prinsipprogram besluttes og 

organisasjonens ledelse velges. I sommer 

var over hundre delegater samlet i Gimles 

tradisjonsrike lokaler bak Bryggen i Bergen. 

Fredag 21. august 2009 opprant med 

tunge regnbyger. Omgitt av den åtte hundre 

år gamle Korskirken, mektige kastanjetrær, 

arkitekturperler og Fløyens grønne lier toget 

naturvernere fra hele landet til Gimle. 

Fra Naturvernforbundet Hordaland møtte 

Espen Edvardsen, Marte Mjøs Pedersen, 

Heidimarie Evensen. Nils Johnsen og 

Gabriel Fliflet. I tillegg deltok Hege Nilsen 
Torghatten (Askøy), Arnfinn Gjerdåker 
(Voss), Klaus Rasmussen (Kvam), Jan 

Nord (Nordhordland), Dagny Fugløysamt 

(Kvinnherad) og Alexander Hovland 

(Bergen). Daglig leder Nils Tore Skogland 

møtte også. Sammen med gode hjelpere 

sørget vår egen, Signe Sandberg, for god 

mat og drikke til landsmøteheltene. 

På forhånd hadde vi i NVH kommet 

med innspill om småkraft, CO2-rensing, 

Bergensbanen og IKEAS monsterutbygging 

i Åsane. Vi ønsket også mer aktive 
formuleringer i arbeidsprogrammet om 

jernbane og kollektivtrafikk. 

Lars Haltbrekken holdt en inspirerende 

åpningstale om blant annet de enorme 

miljø- og klimautfordringene verden 

står overfor. Jonas Gahr Støre fulgte 

opp med hyllest til Naturvernforbundet 

internasjonale arbeid og utfordringene fram 

mot klimatoppmøtet i København. 

Siste innslag på fredag var miljødebatt med 

overskriften ”Oljeparti eller miljøparti?” 

De engasjerte paneldeltakerne var Kristin 

Halvorsen, Erna Solberg, Lars Sponheim 

og Ketil Solvik-Olsen. Oljeboring i nord 

var ett av flere brennbare temaer som ble 
diskutert.

Lørdagen kunne by på opptil flere sprekker 
i skydekket. Miljø- og utviklingsminister 

Erik Solheim innledet om de mest aktuelle 

miljøutfordringene. Vi fikk stilt ham en 
rekke spørsmål, blant annet om CO2-fangst 

og -lagring på Mongstad. Solheim svarte 

godt for seg, men vi fikk også inntrykk av 
at gode miljøbeslutninger ofte blokkeres av 

dem som prioriterer ”andre hensyn”. Alle 

politikerne fikk boken Sustainable Energy - 

Without the Hot Air av fysikkprofessor David 

McKay ved Cambridge University (anmeldt i 

NaturVest nr. 2 2009) og en oppfordring om 

mer faktabasert energi- og miljøpolitikk.

Vi fikk også være med på møte om 
havnivåstigningen på Bjerknessenteret 

og ekskursjon til lavenergi- og passivhus i 

Fyllingsdalen. 

Landsmøtet behandlet en rekke forslag til 

uttalelser. Noen av de som berører vår egen 

landsdel var:

1. Vern våre siste urørte vassdrag 

2. Ta kontroll over småkraftutbygginga

3. Deponer eksisterende CO2-utslipp

4. Regjeringen må stå ved Mongstadløftene

5. Bygg gode klimavennlige tettsteder

6. Opprett kystnasjonalparker

7. La Førdefjorden leve!

8. Ta i bruk ny kabelteknologi

9. Ekspressbuss Vestlandet

Naturvernforbundet Hordaland var fornøyd 

med gjennomslag for å styrke innsatsen 

med å verne Øystesevassdraget. Vi fikk 
også gjennomslag for våre innspill om CO2-

deponering og klimavennlige tettsteder. I 

sistnevnte avspeiles sterk motstand mot 

at IKEA får ødelegge et viktig naturområde 

og samtidig hindre fortetting og muligheten 

Naturvernforbundets landsmøte fant sted i Bergen 21 - 23. august 

2009. Her kommer noen høydepunkter og smakebiter fra denne 

helgens begivenheter. 

Naturvernforbundets lands   møt

Det nyvalgte sentralstyret under en grønn kastanje. Bak 

fra venstre: Ottar Michelsen, Tone Skau Jonassen, Gøril 

Andreassen, Per Flatberg, Lars Haltbrekken. Foran fra venstre: 

Sunniva Pettersen Eidsvoll, Gunnar Reinholdtsen, Kjell Fredrik 

Løvold. Ikke til stede: Elin Lerum Boasson og Ingar Flatlandsmo.

Etter talen fikk utenriksminister Støre gaver av Lars Haltbrekken: 
boken Sustainable Energy Without the Hot Air og regnutstyr i tilfellet 

klimagassutslippene fortsetter og Bryggen flommer over. 
Foto: Kristian S. Aas/Natur & miljø
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ts lands   møte

Landsmøtet ble innledet med et 

musikalsk fyrverkeri ved Novgorod og 

Gabriel Fliflet.  
Foto: Kristian S. Aas/Natur & miljø 

Alexander Hovland

Askøy kommune er en av landets hurtigst 

voksende kommuner. Kommunen har 

nettopp rundet 25 000 innbyggere, og har 

store utfordringer knyttet til behovet for mer 

areal til bebyggelse og næringsvirksomhet. 

Veksten fører til at det blir press på fri- 

og naturområder. Naturvernforbundet 

Askøy ser derfor med stor glede på at 

politikerne vedtok at det skulle utarbeides 

en markagrense for Dyrdalsfjellet, 

Kolbeinsvarden, Tveitaskogen og 

Follesemarka. Begrepet ”markagrense” har 

vært brukt av Askøy kommune og andre 

kommuner for å sikre områder til natur- 

og friluftsformål. En slik grense skal gi et 

særskilt vern mot utbygging eller inngrep 

som hindrer allmennhetens frie ferdsel og 

endrer områdenes karakter.

Seksjon plan og utvikling har gjennomført 

et meget grundig arbeid for å etterkomme 

politikernes bestilling. De har drevet 

feltarbeid ved å kontakte kjentfolk i 

orienteringslaget, kontaktet barnehager 

i nærområdene for innspill og gått på 

befaring i de aktuelle områdene. I tillegg 

har de lagt ned mye arbeid i kartlegging 

av grønnstrukturer i eksisterende 

reguleringsplaner, som et grunnlag for ny 

kommuneplan. 

Arbeidet for å fastsette markagrenser og 

gode grønnstrukturer har blitt lagt merke 

til utenfor kommunens grenser. Spesielt 

viktig er samarbeidet med helseetaten 

i fylkeskommunen, som setter fokus 

på sammenhengen mellom folkehelse 

og tilstrekkelig tilgang til grøntarealer i 

nærområdene. Det har også vært faglig 

krevende, å vinkle de grønne hensynene 

mot den nye planloven som trådte i kraft 

1. juli 2009. Fylkeskommunen har gitt 

midler til dette viktige arbeidet og håper 

at Askøy sitt fagarbeid kan inspirere andre 

kommuner. 

Seksjon plan og utvikling har levert et grønt 

og godt grunnlag til kommuneplanens 

arealdel som skal på høring i 2010. 

Naturvernforbundet Askøy ser med glede 

på det arbeidet som er nedlagt, og retter 

en honnør til politikerne som har utført 

bestillingen.

Askøy kommunes Seksjon plan og utvikling 

fikk Naturvernforbundet Askøys Miljøpris for 
det svært gode planarbeidet de har gjort i 

forbindelse med utarbeidelse av markagrense 

og sikring av grønnstrukturer i kommunen.

Hurra for Askøy!

Leder i Naturvernforbudet Asøky, Hege Nilsen Torghatten, overrekker prisen til Tom Christer 

Nilsen (H). Nilsen tok i mot prisen på vegne av Askøy kommune, sammen med Tina Lund 

og Synne Gullberg fra Seksjon plan og utvikling. Foto: Brede Lærum

for bedre kollektivtransport for Åsane. 
Vi støttet uttalelsene i de øvrige 

sakene nevnt foran. Våre innspill til 

arbeidsprogrammet om økt fokus 

på jernbane og kollektivtrafikk fikk 
tilslutning. Heidimarie Evensen fikk 
gjennomslag i organisasjonsdebatten. 

Naturvernforbundets nye nettsider ble 

lansert på landsmøtet – til applaus fra 

alle delegatene. Teknisk rådgiver og 

leder av Naturvernforbundet i Bergen, 

Erik Natvig har vært sentral i dette 

arbeidet.

De sosiale evenementene må også 

nevnes. Fredag kveld ga Gabriel Fliflet 
og Ole Hamre en uforglemmelig konsert 

på Verftet. Lørdag kveld serverte Bølgen 

og Moi landsmøtemiddag i Tårnsalen på 

Bergen Kunstmuseum. Natalia Skogland 

(piano) og Veslemøy Fluge Berg (sopran) 

framførte verker inspirert av natur, 

mystikk og nasjonalromantikk av Edvard 

Grieg og Jean Sibelius. 

Lars Haltbrekken ble gjenvalgt med 

akklamasjon på landsmøtets siste dag. 

Han avsluttet det vellykkete landsmøtet 

med en flammende appell og med et 
ønske om god tur hjem for alle.
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Ørjan Sælensminde 

Det Panama-registrerte lasteskipet var 

fullastet med problemer. Manglende 

lingvistisk kompetanse hos personalet 

og sparsommelig årvåkenhet fra den 

horisontalt stilte kapteinen var bare 

begynnelsen. Behovet for håndhevbar og 

internasjonal minimumsstandard for skip 

ble igjen veldig tydelig.

Det er viktig og ta konsekvensene av 

at skadene på Fedje (Server 2007) og i 

Langesund er forårsaket av drivstoffet til 

skipene og ikke selve lasten. Bunkersolje, 

som begge skip hadde på ombord, er kort 

fortalt det som blir igjen i bunnen av bøtten 

etter at alt annet brukbart er raffinert bort. 
Ergo er også dette et spørsmål om penger. 

Det er snakk om et internasjonalt forbud 

mot bunkersolje fra 2020. I tillegg er det 

nettopp innført soner rundt Svalbard med 

seileforbud hvis man tanker bunkers. Små 

skritt i riktig retning, men har vi tid og 

ressurser til å møte opp igjen neste gang 

seig, billig bunkersolje kleber seg opp etter 

svabergene et eller annet sted langs vår 

landtrakte kyst?

Friske Frivillige
Strandsaneringen i Langesund skal holde 

det gående ut året. Ut på vårparten i 2010 

må nok finsanering igangsettes igjen. 
Dette arbeidet tar tid og krever ressurser. 

Strandsanering er ingen heksekunst. Det 

trenges kommunikasjon, koordinering og 

mange kropper. Det siste var det heldigvis 

aldri mangel på i Langesund, man kunne 

knapt åpne et kjøkkenskap uten at det 

ramlet noen frivillige ut. Det er jo alltid 

kjekkere å kommunisere og koordinere når 

man har en liten hærskare til disposisjon. 

Mye er sagt og skrevet om mangelfull 

innsats de første timene og dagene av 

aksjonen. Her skal vi se nærmere på hva 

som skjedde etterpå, trygg på at ulykker 

nesten aldri kommer beleilig og ofte når 

man minst venter det. 

Mange organisasjoner mobiliserte sine 

medlemmer, og Naturvernforbundet, med 

Trine Strømme i spissen, var spesielt aktive 

når det gjaldt rensing av fugl. WWF, Norsk 

Ornitologisk Forbund, NOAH og Greenpeace 

var andre miljøorganisasjoner som bidro 

sterkt, sammen med andre fra lokale lag, 

kommunal sektor, forsvaret, kystverket med 

flere.

Ren kyst!
WWF har satt oljevern på dagsordenen 

gjennom sine Ren kyst-kurs hvor man 

underviser i alt fra oljens komposisjon, 

egenskaper og effekt på levende 

organismer, samt praktisk lensesetting 

og strandsanering. Gjennom hele Full 

City-aksjonen har WWF holdt en gjeng på 

mellom 15 og 20 frivillige i arbeid.

En sen tirsdag kveld i oktober ankommer 

jeg Biskopen bar i Bergen for å snakke 

litt mer med damen som holdt stand som 

koordinator for WWF sine frivillige de første 

5–6 ukene av aksjonen. Kristin Hatlen 

heter hun, utdannet marinebiolog, skrev 

master om effekten av oljeforurensing på 

en arktis isamfipode og gjennomgikk Ren 
kyst-kurset på Svalbard. Ikke rart at hun 

brukte nøyaktig en uke på å gå fra vanlig 

frivillig til ”fremst blant likemenn”.

– Det beste var egentlig opplevelsen av 

hvor mye bra man faktisk kan oppnå 

sammen. Så lenge man har et klart felles 

mål så spiller det mindre rolle at det er et 

utall instanser og organisasjoner som skal 

koordineres, ting ordner seg fordi det må 

ordne seg, forklarer Kristin. Samarbeidet 

med andre organisasjoner gikk meget bra. 

Spesielt i startfasen var Greenpeace sine 

båter gode å ha.

Kristin forteller at lederen for aksjonen, 

Ove Stokkeland fra IUA Telemark, er en 

løsningsorientert, bestemt, men samtidig 

inkluderende leder. – WWF sine frivillige 

som hadde oljevernkurs kunne gjerne fått 

større ansvarsområder, men det er viktig 

å påpeke at samarbeidet og tonen mellom 

alle involverte var meget god. Det er jo 

flott å se engasjementet til både lokale og 
frivillige fra nord og sør som har strømmet 

til Langesund for å hjelpe. For det finnes 
hyggeligere gjøremål enn å rydde olje, 

understreker Kristin.

Fra gymsal til badeland
– I begynnelsen var det litt stusselig losji, i 

en tettpakket gymsal. Kristin smiler. – Men 

etter den første uken ble det virkelig sving 

på sakene og de fleste WWF sine frivillige 
ble innlosjert på Langesund Bad. Det er 

viktig med skikkelige fasiliteter når man 

tilbringer lange dager i fjæra, sier Kristin, 

men her ble maten og oppholdet nesten litt 

for mye av det gode. 

Det virker som ”Koordinator-Kristin” har 

kost seg mens hun har gjort en viktig jobb. 

Det viktigste spørsmålet gjenstår: ”Du som 

nå har sett en oljeaksjon på nært hold over 

tid hva ville du fortalt politikerne hvis du 

hadde ørene deres til disposisjon?

– Det er så mye, Kristin nærmest bobler 

over av innspill. – Først og fremst er det 

viktig at det holdes skikkelig oppsyn 

med skip som går langs hele kysten 

vår og selvfølgelig de som skal inn til 

havn, og spesielt biologiske rike/sårbare 

områder må ivaretas når man setter opp 

seilingsleder. I tillegg må man være sikker 

på at man har skikkelig og behovsprøvd 

utstyr, og beredskap langs kysten, og man 

må forsikre seg om at det er nok depoter. 

Helt til slutt vil jeg bare si at forskning må 

prioriteres. Vi trenger bedre utstyr enn det 

vi har i dag.

Vi har gjerne det beste oljevernet i verden,  

men nok en gang hindret det ikke sva-

bergene i å skifte farge da uhellet var ute.

Full City 
• Forliste 31. juli utenfor 

Telemarkskommunen Bamble

• Ca. 720 kubikkmeter olje er fjernet 
direkte fra havaristen, havoverflaten og 
ved hjelp av strandsanering

• 18. august ble skipet slept vekk
• Hundrevis av sjøfugl, spesielt ærfugl ble 

rammet

• 1500 oljeskadd fugl observert, 120 fugl 
ble renset (hvorav ca. 100 ringmerket 

og satt ut igjen), 80 var tilnærmet DOA 

(Dead On Arrival)

• En foreløpig kostnadsramme på 250 
millioner kroner

Olje er ”litt” grisete… Foto: Tor Christian 

Sletner/WWF

Så skjedde det igjen. Nattestid 31. juli 2009 forliste ”Full City” på 

Såsteinflaket utenfor Langesund på Telemarkskysten. 

Langt fra rent i Langesund
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Blue planet in green shackles

av Václav Klaus

oversatt til engelsk fra tsjekkisk

Competitive Enterprise Institute, USA, mai 2008

Blå planet i grønne lenker er et ramsalt angrep på 

miljøbevegelsen. Les den om du orker.

Bortenfor stat og marked

Anmeldelse

Øyvind Strømmen

Den tsjekkiske presidenten Václav Klaus 

har fått en del oppmerksomhet de siste 

månedene, siden han lenge ikke har villet 

ratifisere EUs Lisboa-traktat. En stund 
kunne det se ut som prosessen ville 

dra så langt ut at en folkeavstemning i 

Storbritannia – lenge et valgløfte fra Toriene 

– ville finne sted. Det kunne ha veltet hele 
traktaten, og på ny ha gjort EU-politikk om 

til en ørkenvandring.

Etter at irene har sagt ja og tsjekkerne 

har fått et løfte om at de kan velge 

bort charteret om grunnleggende 

menneskeretter – som Klaus har fryktet 

vil føre til erstatningskrav fra fordrevne 

sudettyskere – er denne siste brikken i det 

nye EU i ferd med å falle på plass. 

Mindre kjent er det kanskje at Klaus – som 

representerer Høyres tsjekkiske søsterparti 

Det borgerligdemokratiske partiet – også er 

forfatter. 

Blant bøkene han har skrevet er Blå 

planet i grønne lenker, som ble utgitt på 

tsjekkisk i 2007 og som siden har kommet 

ut på en rekke andre europeiske språk, 

inklusive russisk, tysk, spansk, fransk, 

nederlandsk og engelsk. Boken, som med 

sine rundt 80 sider kanskje heller burde 

kalles en pamflett, er et sjeldent kraftig 
angrep på miljøbevegelsen. Den er ikke 

utgitt på norsk, men Klaus sitt syn har 

likevel fått en del oppmerksomhet her til 

lands, blant annet fra gruppen som kaller 

seg Klimarealistene. Selv om jeg finner en 
av Klaus sine taler om samme tematikk 

gjengitt på nettsidene til et Frp-lokallag, ser 

det imidlertid ikke ut for at ideene hans 

har vunnet særlig politisk gehør i Norge. 

Foreløpig.

Grunnleggende for Blå planet i grønne 

lenker er – ikke særlig overraskende – at 

Klaus slett ikke tror på menneskeskapt 

global oppvarming. Han siterer i denne 

sammenheng en rekke andre såkalte 

«klimaskeptikere» eller «klimarealister», 

blant annet danske Bjørn Lomborg. 

Men det stopper ikke der. Klaus mener 

miljøbevegelsen er en trussel mot frihet og 

utvikling. Et sted oppsummerer han sitt syn 

slik: 

«Teorien om global oppvarming og 

hypotesene om hva som forårsaker denne, 

som har oppnådd massiv spredning, kan 

være en dårlig teori, det kan også være en 

verdiløs teori, men det er i alle tilfeller en 

svært farlig teori.» 

Klaus trekker paralleller mellom 

økologismen1 og den østeuropeiske 

kommunismen, og sågar til nazismen. 

På sistnevnte punkt hviler analysen 

hans – ironisk nok – nesten utelukkende 

på analysen til to representanter 

for amerikansk miljøbevegelse, 

sosialøkologene Peter Staudenmaier 

og Janet Biehl. Der Staudenmaier og 

Biehl advarer mot tendenser i europeisk 

«nyhøyre» og i utkanten av miljøbevegelsen 

– basert på en noe overivrig nylesning av 

nazistisk tenkning – sier Klaus imidlertid 

lite mer enn at «dette er noe vi må huske 

på», selv om han «ikke vil lete etter 

historiske paralleller for enhver pris».

Slik Klaus ser det er «økologismen [...] den 

viktigste illiberale populistiske ideologien i 

vår tid [...] en virkelig trussel».

Spør man Klaus hva vi skal gjøre er svaret 

kort og greit: «Det eneste fornuftige svaret 

på [dette spørsmålet] er ’ingenting’, 

eller rettere sagt ’ingenting spesielt’». 

Miljøproblemene kommer til å løse seg 

selv, takket være økonomisk vekst og 

teknologisk utvikling. Nettopp dette er et av 

Klaus sine hovedpoeng: økonomisk vekst 

vil løse miljøproblemene, og den skepsisen 

mot økonomisk vekst som er å finne i store 
deler av miljøbevegelsen, er både farlig og 

det motsatte av produktiv. Det han ikke 

svarer på, er hvor vi skal finne alt melet, når 

vi stadig skal bake større kake.

Men rett skal være rett, også Klaus – som 

i boken kritiserer både Kyoto-protokollen 

og indirekte også forbudet mot DDT – 

hevder å mene at «økologisk bevissthet» og 

«økologisk fornuft» er viktig, så lenge det 

ikke er de grønne bevegelsenes politiske 

tenkning som får gjennomslag, «det 

ligner svært på behovet for sosialpolitikk 

uten sosialisme». Han fremhever særlig 

personlige miljøtiltak, som å unngå 

unødvendig oppvarming og kjøling, som å 

bruke kollektiv transport og som å ikke vise 

«grådighet [...], spesielt ikke ved å importere 

fra de mest fjerntliggende stedene». 

Er dette en bok du bør lese? Det kan være 

to gode grunner til å gjøre det. 

For det første er det sannsynlig at 

tenkningen boken representerer også 

kommer til å gjøre seg gjeldende i norsk 

politikk i større og større grad. Her kan også 

konfliktlinjene komme til å gå fullstendig 
på tvers av skillelinjene i norsk politikk. 

Blant stortingspartiene er det f.eks. tegn til 

at det er i Kristelig Folkeparti og SV viljen 

til å utfordre vekstparadigmet i økonomisk 

politikk er mest til stede, noe for eksempel 

Dagfinn Høybråtens bok «Pengene eller 
livet – livskvalitet for alle» kan tolkes som et 

uttrykk for.

For det andre har Klaus også, tross 

overdrivelser, absurde påstander og 

klamring til forestillingen om at den 

menneskeskapte globale oppvarmingen 

ikke er det, noen gode poeng, blant annet 

når han advarer mot såkalt biosentrisk 

tenkning, som i det minste har potensial 

til å bli det Klaus mener den alltid er: 

antimenneskelig. 

Hvis du velger å lese boken, anbefales 

det imidlertid ikke å drikke en god kopp 

økologisk fairtrade-kaffe mens du gjør 

det. Den kan du fort komme til å sette i 

vrangstrupen.

1   Jeg har her brukt ordet «økologisme» for det engelske «environmentalism», som ikke uten videre lar seg oversette presist til norsk. Ordet kunne også oversettes 

til «miljøbevegelsens politiske tenkning», og det går ikke klart frem fra Klaus sin bok hvordan han avgrenser begrepet.

Den tsjekkiske presidenten 

Václav Klaus mener at 

miljøbevegelsens politiske 

synspunkter er en trussel 

mot frihet og fremgang. 

Foto: Petr Novák, Wikipedia. 
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glass på returpunktene.
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Sunnhordland 
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Miljøverk IKS
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Miljøverk IKS

Tenk miljø -  brems forbruket! Sogn Interkommunale 

Miljø- og Avfallsselskap
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www.isofiber.no
Palle Justesen

Mob. 481 40 820
- Jacob Kjødes v. 4 A, 5232 Paradis - 

Autorisert installatør

Celluloseisolasjon for nybygg og etterisolering
25 år i Hordaland
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Møllendalsveien 31

5009 Bergen

Tlf.: 815 33 030

Faks: 55 27 70 91

E-post: bedrift@bir.no

Knarrevik Næringspark
5355 Knarrevik

www.franzefoss.no
Telefax: 55 34 92 10

www.akvariet.no

dypere
opplevelser

Les meir om kvifor det står Skyss 
på bussen din på skyss.no

Har du boss? 
Ring Franzefoss!
Tlf. 55 34 92 00

Damsgårdsvn. 99
5058 Bergen

www.franzefoss.no
Telefax: 55 34 92 10

ww
w.

cr
ea

to
.n

o 

TITLESTAD&BRUDESETHA/S

STÅL-JERN-METALLER

Damsgårdsvei95/97
Telefon55341770

Faks55343232

Tlf08899

-Avfallsløsningerfornæringslivet

-Containerutleie

Møllendalsveien31

5009Bergen

Tlf.:81533030

Faks:55295848

E-post:bedrift@bir.no

55 27 70 91 

Et  selskap i

Mottaker av forurenset masse.

www.fsg.no

Putt drikkekartong 

rett i papirbosset 

- uten plastpose!
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RadøykommunekrevUbåten
medkvikksølvoppogkraft-

kabelenoverRadøyned

Radøykommune
støttargodtnaturvernarbeid!

tide.no Gode reiseopplevelser hele året

Høst Vinter
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Økologisk

Frå Hardanger

Bestill julekalkunen no!
Om produkt og salsstader sjå:

www.homlagarden.no
eller ring: 95 21 50 60



B-BLAD
retur: NaturVest
postboks 1201 Sentrum
5811 BERGENETTERSENDES IKKE VED VARIG ADRESSEENDRING, MEN SENDES TILBAKE TIL AVSENDER MED OPPLYSNINGER OM DEN NYE ADRESSEN

Naturvernkalenderen 2009/2010
Her finner du en oversikt over noen natur- og miljørelaterte arrangement framover. 
Les mer på naturvern.no/hordaland

Desember 

 Internasjonale klimaforhandlinger - 
Cop15
07.12.09 – 18.12.09 i København

De internasjonale klimaforhandlingene 

er FNs forsøk på å lage en plan for den 

globale klimadugnaden: Hvor mye skal 

klimagassutslippene reduseres, og hvem skal 

betale for det? På København-toppmøtet skal en 

ny internasjonal klimaavtale vedtas. Les mer om 

forhandlingene og prosessen på cop15.no

 Styremøte i Naturvernforbundet 
Hordaland
11.12.09  kl. 17:00 – 18:30 på kontoret i 

Bergen. 

 Juleavslutning i Naturvernforbundet 
Hordaland
11.12.09  kl. 19:00 – 22:00 på Bryggen

Tradisjonen tro inviteres medlemmer og gjester til 

juleavslutning på Bryggen. Egenandel på 200 kr 

(150 kr for studenter). Påmelding til hordaland@

naturvern.no innen 7. desember.

Januar 2010

 Styremøte i Naturvernforbundet 
Hordaland
13.01.09 kl. 19:00 - 21:00

Februar 2010

 Styremøte i Naturvernforbundet 
Hordaland
09.02.10 kl. 19:00 - 21:00

Mars 2010

 Styremøte i Naturvernforbundet 
Hordaland
09.03.09 kl. 19:00 – 21:00

 Årsmøte med årsmøtemiddag 2010 i 
Naturvernforbundet Hordaland
20.03.09 kl. 15:00 – 23:00

Det haster med å gjøre Bergen til en bedre sykkelby. 

Derfor har Naturvernforbundet Hordaland kommet med 

en rekke innspill til Bergen kommunes sykkelstrategi.

Alexander Hovland

Bergen og Tromsø er de to større norske byene som er dårligst tilrettelagt for 

bruk av sykkel, og sykkelandelen i Bergen er heller ikke på mer enn mellom 3 og 

4 %. En betydelig økning av sykkelandelen vil ha stor betydning for å redusere 

klimagassutslipp fra biltrafikk, og vil redusere lokal luftforurensing. Samtidig vil en 
økt andel syklende lette de arealmessige utfordringene Bergen sliter med. 

Bergen kommune har laget en sykkelstrategi for å øke sykkelandelen i Bergen 

til 10 % av byens reisende innen 2019. Dette er i tråd med klimaforlikets 

målsetning. Strategien har etter Naturvernforbundets oppfatning en god 

beskrivelse av de store utfordringene som Bergen står overfor. Men selv om 

beskrivelsen er god, er ikke tiltakene gode nok. Gjennomføringsgraden av 

gjeldende sykkelveiplan er ikke mer enn en drøy fjerdedel. Det er sannsynligvis en 

vesentlig grunn til at så få bergensere sykler daglig. 

Naturvernforbundet mener det ville vært mer ansvarlig å sette seg et høyere 

mål om sykkelandel i Bergen enn i resten av landet. Allerede i 2014 bør 

antallet reiser med sykkel være oppe i 10 %, slik Trondheim oppnådde i 2005. 

Naturvernforbundet støtter strategidokumentet sin sterke vektlegging av et 

sammenhengende sykkelveinett, med færrest mulig systemskifter og minst mulig 

blandet trafikk. Et slikt nett vil utvilsomt gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. 
Et helhetlig sykkelveinett er en forutsetning for en økt andel syklende. 

Naturvernforbundet Hordalands foreslår følgende overordnede målsettinger for 

sykkelstrategien: 

• I Bergen skal det være trygt å sykle for alle. 

• I 2019 skal hver femte reise være med sykkel. Andelen skal økes med ett til 

to prosentpoeng i året. Dette innebærer en prosentvis sykkelandel på 10 % i 

2014 og minst 20 % innen 2019. 

• Hovedveinett for sykkel skal være ferdig innen 2015. 

• Det skal være tilrettelagt for sykkel på alle skoler i Bergen innen 2015.

Å prioritere og fremme sykling må, som strategidokumentet framhever, innebære at 
bruk av privatbil gis lavere prioritet. Sykkelen må gis bedre plass på bekostning av 

gateparkering og mange bilfelt. Sykkelens konkurransekraft som transportmiddel 

i forhold til bilen, kan økes ved å redusere antall parkeringsplasser og øke 

bompengeavgiften med eks. rushtidstillegg. 

Neste nummer av NaturVest har temaet «klimatiltak». 

Send oss tips på naturvest@naturvern.no

Vil gjøre Bergen 

til en sykkelby


