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Uttalelse til Utkast til Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen
Naturvernforbundet Hordaland (NVH) ønsker med dette å gi sine kommentarer til Utkast til
Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen.
Vassdrag er viktige frilufts- og naturområder i Bergen kommune. De utgjør sammenhengende
grøntstrukturer med et spesielt rikt dyre- og planteliv. Krav om arealer til blant annet boliger
og veier har ført til stadig økende press på vassdragene. De har derfor blitt hardt rammet av
ulike former for fysiske inngrep, med negative konsekvenser for natur- og miljøverdier.
Forvaltningsplanen byr på store utfordringer, fordi det er så mange kryssende
brukerinteresser, der hensynet til naturvern og biologisk mangfold er en viktig del. Dette har
forslaget tatt hensyn til. Planen har en god beskrivelse av de prioriterte vassdragene. På sikt er
det ønskelig om det lages tilsvarende faktaark også for andre vannforekomster i kommunen i
tillegg til de 10 satsingsvassdragene som er plukket ut.
Vassdragsforvalter
Naturvernforbundet støtter opp om forslaget i planen om at Bergen kommune oppretter en
stilling som koordinator for vann og vassdrag i Bergen. Vi ser da for oss en stilling som
vassdragsforvalter/ vassdragskoordinator og at det opprettes et vassdragsforum etter mønster
av byfjellsrådet. Modellen fra arbeidet med byfjellene kan overføres til arbeidet med vassdrag
i kommunen.
Naturvernforbundet mener at det er helt nødvendig at kommunen oppretter en slik stilling
dersom vi skal få til en tilfredsstillende forvaltning av Bergensvassdragene i framtiden. Uten
en slik stilling så frykter vi at utviklingen med en gradvis reduksjon av naturkvalitetene i og
langs vassdragene våre vil fortsette.
Feil i planen og forslag til endring
På side 42 står det i 2. avsnitt at det er blitt fjerna kantvegetasjon i stort omfang. Derfor bør
det i tillegg til det som står under U13 stå noe om at ”Det bør være et krav at før nye
reguleringsplaner blir vedtatt, må planen sjekkes slik at det blir mulig å ta vare på eventuell
kantvegetasjon langs vann og vassdrag innenfor planområdet.” På side 24 står det om
konflikter med vassdragsutbygging. Her foreslår vi at Bergen kommune følger rådet fra
Nesttunvassdragets Venner når det gjeld flomsikring, altså går mot nye reguleringsinngrep og
heller sørger for å holde stabil vannstand i Grime- og Myrdalsvannet hele sommeren og
tapper ut litt om høsten for å kunne ta imot eventuelle flomtopper. En stiftelse bør overta
fallrettene i Nesttunvassdraget i steden for Hopsfossen AS.
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Noen småfeil forekom i planen, disse er som følger:
På side 30 skal:
-

Sælenvassdraget klassifiseres som ”Fy1” i stedet for ”F2”

-

Vassdrag til Gjeddevatnet skal klassifiseres som ”Fy2” i stedet for ”F5”

-

”F5” er Apeltunvassdraget, ikke Sagstadvassdraget.

-

Sagstadvassdraget (drikkevann) er F16 – skal tilføyes

Dessuten skal Hisdalsvassdraget (F14) være med på listen på side 31 over ”Regulerte areal til
naturvernformål”
På side 66 (Kalandsvassdraget) skal det stå som siste kulepunkt ”Tilrettelegge turvei langs
elven ovenfor kulturparken----”, ikke nedenfor.
Ved utløpet av elva fra Hisdalsvatnet i Lysefjorden står det et forfallent kvernhus, dette
kulturminnet burde bygges opp igjen.
Politisk behandling av planen
Nasjonale og internasjonale retningslinjer tilsier en økt fokus på vannressursene våre, og det
er derfor positivt at Bergen kommune har startet opp det viktige arbeidet med en egen
forvaltningsplan for vassdrag. Naturvernforbundet forventer at planen blir behandlet i bystyret
snarest mulig etter høring, og at den ikke "ender opp i en skuff", jfr. kystsoneplanen. Vi
oppfordrer samtidig bystyret å vedta forvaltningsplanen for vassdrag.
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