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Uttalelse til begrenset høring om Bønesholmen saksnummer 200806521
Vi viser til begrenset høring om reguleringsplan for Bønesholmen, gnr. 20 bnr. 100 mfl.,
friområde og turvei.
I saksdokumentene har kommunen selv lagt inn et punkt som stiller krav om ivaretakelse av
biologisk mangfold på Bønesholmen. Nordlige deler av Bønesholmen og skjær er endret fra
friområde til naturvernområde av hensyn til biologisk mangfold. Bergen kommune er her
inne på et viktig punkt, da bevaring av biologisk mangfold i stor grad dreier seg om å stanse
at naturarealer forsvinner.
De siste åtte årene er det i Bergen bygget ned natur på arealer som sammenlagt er like store
som sentrum inkludert Møhlenpris, Nordnes og Bryggen. Våre strandsoner er sterkt utsatt
og Hordaland er fylket hvor det gis flest byggetillatelser i strandsonen.
Med dette som bakteppe kombinert med kommunens egen innsikt i verdien av å opprette
naturvernområder av hensyn til biologisk mangfold, har Naturvernforbundet Hordaland
vanskelig med i det hele tatt å forstå hensikten med å bygge ut de skjermede holmene i
Nordåsvannet til regulerte friområder.
I en årrekke har Bønesholmen på linje med Ormøyna og Marmorøyen med tilhørende
holmer Flatøyna og Ulvøyna, vært forskånet for større menneskelig aktiviteter som
forstyrrer dyre- og fuglelivet på disse øyene.
Med de fremlagte planene i KPA-en om å bygge broer ut til øyene vil det etter
Naturvernforbundet Hordaland sitt syn være et sterkt inngrep i det som inntil nå har vært å
betrakte som uberørt natur. Det legges opp til en betydelig ferdsel og aktivitet på øyene som
klart vil være til fortrengsel for det naturlige dyre-, fugle- og plantelivet. Store deler av disse
øyene er i dag bevokst med tett skog som gjør de lite tilgjengelige, slik at det som skjer av
ferdsel og aktivitet i dag er begrenset til noen få områder med lett adkomst med båt. Med
broer og opparbeidete turstier vil dette bli drastisk forandret.
Istedenfor disse vidløftige utbyggingsplanene bør Bergen kommune heller ta initiativ for å
søke om frivillig skogvern. Levende skoger som de vi har på øyene i Nordåsvannet, er viktige
for bestanden av dyregrupper som insekter, fugler og pattedyr. I tillegg vil skogvern bevare
skogens evne til å fange og lagre karbon, noe som er et både rimelig og effektivt klimatiltak.
Et rikt innslag av gammel og uberørt skog, som det er på disse øyene, kombinert med at en
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ved skogvern også lar døde trær få ligge gir høyere artsmangfold og større evne til
karbonlagring. Særlig fordi det blir lagret mye mer karbon i skogsjorden enn i trestammer og
grener.
Med allerede etablerte og meget godt brukte friområder som Gamlehaugen, Konsulbukten,
Langestranden, Skjoldabukten og Kyrkjetangen er Nordåsvannet allerede meget godt dekket
med badeplasser og områder for et aktivt friluftsliv.
Naturvernforbundet Hordaland vil derfor si at nok er nok av bit-for-bit-nedbygging av
uberørt natur. La oss heller få oppleve at Bergen kommune er sitt ansvar bevisst og tar
rapporten fra FNs naturpanel på alvor, og stopper planene om å bygge ut de skjermede
øyene i Nordåsvannet.
Et første steg i en slik retning vil være å stoppe bygging av bro til Bønesholmen.

Med vennlig hilsen
Styret i Naturvernforbundet Hordaland
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