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HØRING AV DETALJREGULERING – LEITEBAKKEN PÅ GODØYA GNR 124 BNR 68 

Vi viser til plan lagt ut på høring. 

 

Vi merker oss fra plandokumentene at det er registrert ved en anledning at det har vært natur til 

stede i planområdet. Alv Ottar Folkestad har sommeren 1995 sett fiskemåke, gråmåke og sildemåke. 

Ut over det er det lagt til grunn at det ikke har vært natur til stede i planområdet. Nå kan det se ut til 

at Arne Røsvik har sett hjort i området i 1986 i tillegg til dette, men det er helt i nordkanten av 

planområdet, så det er lett å overse.   

Det kan bety at det i dette området er naturmangfold omtrent som i Sahara. Eller mer sannsynlig, at 

det ikke er gjort kartlegging av naturen i dette området.  

En gang i tiden var det frikjennende at når en ikke vet noe så kan en ikke lastes for sin uvitenhet. 

Siden naturmangfoldloven kom i 2009, så er det slik at en skal vite hva slags natur en har med å 

gjøre. Hvis det mangler kunnskap, så skal den skaffes. 

Vi antar at det skal bygges for minst hundre millioner kroner i dette området hvis planene blir noe av. 

Vi synes derfor det er rett og rimelig at utbygger ordner med ei naturundersøking av planområdet og 

en del bufferareal. En får ei bra naturundersøking for hundretusen kroner.  Med det samme kan det 

være greit om en får klarlagt hvor mye myr som kan bli berørt. Det er slikt som i alle fall den yngre 

delen av befolkninga har begynt å bli opptatt av. Det kan være det er dem som skal kjøpe tomtene.  

 

Med hilsen   

For Naturvernforbundet i Ålesund og omegn 

Louise Thoresen, leder  
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