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INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR RADØY 2011-2023 
 
Vi viser til fremlagte Kommuneplan for Radøy 2011-2023, med høringsfrist 15. juni 2011. 
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ønsker med dette å kommentere reguleringsplan for Sylta 
indre – “Sylta Kysttun”. Vårt innspill i saken er utarbeidet i samråd med NOF avd. 
Hordaland. 

Omreguleringen av ca. 120 daa fra LNF-område til område for fritidsboliger og turistformål 
er i konflikt med store biologiske verdier i området. Planområdet ligger innenfor et av Radøy 
kommunes største gjenværende, sammenhengende kystlyngheiområder. Kystynghei er en 
naturtype som har gjennomgått sterk arealreduksjon og tilstandsreduksjon, og er blant de 
naturtyper i Norge som er kategorisert som sterkt truet i Norsk rødliste for naturtyper 2011.  

Syltneset og omkringliggende skjærgård er et område som innbefatter naturtyper viktige for 
en eller flere viktige arter. Øyene i vest brukes til matsøk, og er også viktig som hekkeområde 
for sjøfugler (måker, terner, ærfugl, mfl.) og havørn.  
 
NOF har registrert aktivitet av hubro i tilknytning til kystlyngheien ved Syltneset/Syltvågen 
over lengre tid. Området huser i dag ett eller muligens to aktive hubroterritorier. Eksakt 
kunnskap om hekking og hekkelokalitet i området mangler, men på bakgrunn av 
observasjoner av ropende fugler antas det at en mulig brukt hekkelokalitet ligger 0,7-1.0 km 
fra det planlagte hyttefeltet “Sylta Kysttun”.   
 
Hubrobestanden i Norge har i det siste århundret vist sterk tilbakegang, og arten er i dag 
kategorisert som sterkt truet i Norsk rødliste for arter 2010. Trusselbildet for hubroen er 
sammensatt. Hubroen er blant annet spesielt sårbar overfor menneskelige inngrep og 
forstyrrelser tidlig i hekkesesongen. Økt menneskelig aktivitet nær hekkeområdet kan føre til 
at hubroen forsvinner fra et område. Manglende kunnskap om hekkelokaliteter for hubro i 
arealplanleggingen, og manglende hensyntaken til hubroen i slike saker, er en viktig årsak til 
hubroens tilbakegang.  
 
Hensynet til hubro skal veie tungt i arealforvaltningen og arten er foreslått av DN til å bli en 
Prioritert art etter Naturmangfoldloven. Hubroen har en egen Nasjonal Handlingsplan for at 
arten skal kunne ivaretas på best mulig måte.  
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Et av målene i DN rapport 2009-1 Handlingsplan for Hubro, Bubo bubo er at “det må tas 
tilstrekkelige hensyn til hubroen i all arealplanlegging”. Arten må sikres tilstrekkelige 
reproduksksjonsmuligheter i de områder hvor den eksisterer.  
 
Selv om det finnes en usikkerhet vedrørende avstanden fra det planlagte hyttefeltet til mulig 
reirplass er det uakseptabelt at det etableres et nytt hyttefelt som vil medføre økt ferdsel og 
menneskelig aktivitet som turgåing, båttrafikk, og lignende, i jakt- og hekkeområdet for minst 
ett par med hubro. I den nasjonale handlingsplanen for hubro står det spesifikt: “Nybygg og 
hyttefelt bør ikke etableres nærmere enn 1000 meter fra hekkelokaliteter for hubro. Dersom 
hekkelokaliteten ligger i en naturlig ferdselstrasé for folket i hyttefeltet bør ikke utbygging 
finne sted.” Hubroen er svært følsom for forstyrrelser i nærheten av hekkeplassen gjennom 
hekkesesongen, og det er ikke forenlig med de nasjonale målene for ivaretakelse av arten å 
planlegge et hyttefelt i nærheten av en hekkeplass for hubro. Hyttebygging og vegbygging er 
vurdert blant de faktorene som har størst negativ innvirkning på hekkende hubro. I tillegg til 
selve hyttefeltet vil atkomstveier skape en oppsplitting som vil virke svært forstyrrende på 
leveområdene til hubroen. Trafikk til og fra hyttene vil kunne medføre at hubroen vil oppgi 
dette som hekkeområde. 
 
I 2007 stoppet Miljøverndepartementet utbyggingen av et hyttefelt i Sirdal i Vest-Agder på 
grunn av et hekkende hubropar og i 2008 ble et planlagt hyttefelt i Stjørdal, Nord-Trøndelag 
stoppet av samme årsak. I 2010 ble det vedtatt omlegging av en veitrasé ved Dolmøya i Hitra 
i Sør-Trøndelag på grunn av at en hubrolokalitet ville blitt berørt av utbyggingen. Dette 
medførte en merkostnad på anslagsvis 100 millioner kr. Dette er noen eksempler på at 
hensynet til hubro ofte tillegges avgjørende vekt i arealplansaker. Samme argumentasjon som 
Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder og Nord-Trøndelag, Direktoratet for 
naturforvaltning og Miljøverndepartementet benyttet i hyttesakene i Sirdal og Stjørdal, er i 
høyeste grad aktuell i dette tilfellet. NOF vil på dette grunnlaget gå i mot realisering av det 
planlagte hytteområdet og henstiller om at “Sylta Kysttun” blir tatt ut av Kommuneplan for 
Radøy 2011-2023. Vi vil følge saken videre hvis Radøy kommune mot formodning skulle gå 
inn for utbygging av dette hyttefeltet. 
 
Saksbehandler hos NOF avd. Hordaland er Håvard Husebø, havard.husebo@student.uib.no 
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