
Rasering av Naturmangfold i Sunnhordland

«Dette prosjektet blir truleg det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid»
–Fylkesmann Lars Sponheim om Hordfast.  

https://www.youtube.com/

watch?v=p5g27XP6m6o

https://www.youtube.com/watch?v=p5g27XP6m6o


Boreonemoral regnskog

■ Sterkt truet naturtype (EN på rødlisten)

■ Sunnhordland et kjerneområde for denne naturtypen

■ Sjelden naturtype globalt

■ Stort mangfold av sjeldne og rødlistede arter – noen av 
dem finnes i Norge bare i Sunnhordland (Stord/Tysnes)

■ Vi må bevare regnskogene i Norge også



Norge har sluttet seg til: 

«Effektiv og umiddelbar handling for 
å stanse tapet av biologisk mangfold 
for å sikre at økosystemene i 2020 er 
robuste og (...) bidrar til menneskelig 
utvikling og velferd og til bekjempelse 
av fattigdom.»

Skal vi ta regjeringa på alvor eller skal vi gi blaffen?



2355 truede arter i Norge



«Innen 2020 er tapsraten for alle naturlige leveområder, inkludert 
skog, minst halvert og hvor mulig brakt ned mot null, og forringelse 
og fragmentering er betydelig redusert.»

Internasjonale mål for biologisk mangfold 2011–2020



Politisk plattform for Vestland 2019–2023

«Ein grøn, desentralisert, samarbeidande, utviklande, open fylkeskommune 

med jambyrdige vestlendingar.

Vestland er framtidas region. (...) Me må sikra livsgrunnlaget til framtida sine 

generasjonar gjennom krav til nullutslepp innan 2030.»



Samarbeidspartia vil mellom anna

• Prioritere rassikring, tenleg veg, liv og helse før nye store vegprosjekt (...)

• Legge K5 alternativet til grunn for ny veg og bane mellom Bergen og Voss

• Halde fast på fylkestinga sine prioriteringslister i vedteken RTP

• Sterk satsing på trafikksikring (...) og sikre trygge skulevegar

• Prioritere bygging av gang- og sykkelvegar

• Stille krav om nullutslepp i alle framtidige anbod i kollektivsektoren

«Fylkeskommunen skal vere sentral aktør for at Noreg når måla i Parisavtalen. 

Målet om eit klimanøytralt fylke er sentral i samferdselspolitikken vår.»



Hordfast

• Fire felt til Stord – og hva så?

• To nye tunneler Sveio–Stord – hvor starter de med maks 5 % stigning (EU)?

• Hva vil de koste?

• Hva baseres en trafikkøkning på 12–14000 biler i døgnet seg på?

• Bompenger – i disse bompengetider?

• Ny «endelausmark» på Stord, jfr. video!



Fra nasjonal transportplan 2022–2033

Nye Veger:
Vegbygging er én av flere årsaker til at villmarkarealet og naturområdene blir 
innskrenket og det biologiske mangfoldet blir redusert.

Statens vegvesen:
Veibygging er blant de større arealinngrepene i norsk natur, og drift av 
veinettet forurenser miljøet. Vi har et stort ansvar i vår sektor for å gjøre 
tiltak for, og ta hensyn til, naturmangfold og vannmiljø ved planlegging, 
bygging, og drift og vedlikehold av veiene. 


