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Møtereferat - planforum 25.09.2019   
Stad: Videomøte – Møterom  

Referent: Alette Hus Kråkenes   

 

Kl. 09.00  - Varsel om planoppstart for kommunedelplan rv. 5 Erdal–Naustdal 
 

Til stades 
Torbjørn Hasund (FK plan), Alette Hus Kråkenes (FK plan), Eyvin Sølsnæs (FM miljø), Oddgeir Aardal 

(FM landbruk), Gunn Tove Nyheim (FM plan), Ingar Hals (Statens vegvesen), Eli Mundhjeld (Statens 

vegvesen),  Ørjan Stubhaug (Naustdal kommune) Harald Eikenes (Naustdal kommune), Birgit Tansøy 

(FK Kulturminneavdelinga), Martin Mathisen (Fiskeridirektoratet), Lars Petter Klem (Hordaland FK-

med som observatør).  

 

Problemstilling 

• Er omfang av planarbeidet slik det er skissert i m.a. kap. 5 OK? 

• Spesielt for deltema i kap. 5.5, har vi fått med oss det viktigaste i «Fokus for utgreiinga», og 

det viktigaste av tidlegare materiale i «Eksisterande materiale»? 

• Ut frå den kunnskapen som finst pr. no, er det nokre område innanfor planområdet der ein 

bør unngå å gjere inngrep eller bør ta spesielle omsyn? 

• Vi har så langt notert oss nokre område/tema som vi ber om innspel på korleis omsynet til 

dei kan ivaretakast: 

o Førdefjorden som nasjonal laksefjord 

o Nausta som nasjonalt laksevassdrag og verna vassdrag 

o Grønøyra naturreservat 

o Flaum i Nausta 

o Ev. kvikkleire i Naustdal, status på kvikkleirekartlegging 

• Jf. kap. 5.1 og 6. Det blir lagt opp til silingsprosess med lokal medverknad for å fastsetje 

endeleg alternativa som skal utgreiiast. Det blir lagt opp til politisk handsaming. 

o Synspunkt på prosessen? 

o Er det behov for høyring (formell/uformell?) mot faginstansar i samband med 

dette? 



Kommentarar  
Torbjørn Hasund opnar for ei runde om spørsmåla som er stilt ifrå vegvesenet i forkant (sjå under 

problemstilling). Innleier med å seie at det for Fylkeskommunen sin del er omsynet til vassforvaltning 

som mellom anna er viktig i denne saken. Det biologiske mangfoldet kjem inn under FM sitt ansvar. 

FK ynskjer ei fremsyning av korleis vatn og elvar vert råka.  

Ørjan Stubhaug: Naustdal kommune er opptekne av at alle forslag må utredes grundig og at det i 

størst mogleg grad bør vere slik at løysingane vert til det beste for Naustdal. 

Harald Eikenes: Ynskjer ikkje 80 km/t dersom ein vel trase gjennom Naustdal sentrum. Dette må 

utgreiiast nøye.   

Eyvin Sølsnæs: Forklarar at vi her har å gjere med ein nasjonal laksefjord og vassdrag, samt Grønøyra 

naturreservat. Å sørge for minst mogleg inngrep bør ligge i bunnen av alt. Inngrep vil få konsekvensar 

for både naturmangfaldet, men og for fiskeinteresser. Viktig å finne løysingar som i minst mogleg 

grad gir negative konsekvensar. Stubbhaug spør korleis prosessen vil vere dersom ein bestem at ein 

vil gjere tiltak i naturreservat. Sølsnes svarar at eit slikt inngrep truleg vil vere råka av verneforskrifta 

og då må det opp til høgaste hald. Dette vil bli klarlagt i innspelsvarselet.  

Eli Mundhjeld: Ein skal fyrst og fremst unngå skaden men ein kan i siste instans sjå på moglegheita 

for kompensasjon. Dersom strømlinene i elva vert råka så kan dette igjen råke naturresservatet.  

Eyvin Sølsnæs: Ynskjer ei løysing utan pilarar i elva.  

Harald Eikenes: Det er helst den sørlegaste korridoren som kan kome i konflikt med viktige 

naturvernområde. Ein kan ikkje hugse at pilarar i elva hadde ein stor konsekvens for fisken. Har ikkje 

høyrt at Stilkvasshår har vore observert i det siste.  

Eyvin Sølsnæs: Gytinga til fisken skjer ovanfor Naustdalsfossen, så ein påverker mindre om ein får eit 

inngrep lenger ned i elva.  

Birgit Tansøy: Det nederste alternativet vil vere meir negativt med tanke på automatisk freda 

kulturminner, og dette vil difor ikkje kulturminner anbefale dette. Område som har sjeldne store 

naust. Få område igjen i Sogn og Fjordane har dette. Vi har eit i Stryn og eit i Naustdal og eit ein anna 

plass.  

Oddgeir Aardal: Tok opp tema med jordvern. Ved alternativ tre i nord er det eit større område som i 

dag er fulldyrka jordbruksområde. Av traseane er dette alternativet mest konfliktfylt for jordvern.  

Harald Eikenes: I kommuneplanen ligg det ei omsynssone som seier at det i fremtida vil kunne være 

byggeområde her.   

Eli Mundhjeld: Reknar med at det vil gjerast greie for konsekvensar for naturtypane som ligg innanfor 

området for dei to nordlegaste alternativa. Veit det er registrert Eiketre, men at ikkje alle desse er 

like godt registrert.  

Nyheim: Har ei oppmoding om å leggje planforslaget ut på internett slik at ein får eit interaktivt kart. 

Det gjer det lettare for medverknad. Ingar Hals svarer til det at dei allereie har tenkt på at ein skal 

lage dette.    



Ingar Hals: Klarar ikkje å bygge vei utan å fylle for å få fundament til vegen i Naustdal. Det same gjeld 

i Furevika.  

Martin Mathisen: Ikkje nokon andre kommentarar til planarbeidet frå Fiskeridirektoratet no enn at 

om det skal deponerast tunnelmasse i sjø vil avbøtande tiltak vere viktig, og tidsrommet er 

avgjerande med tanke på gytetid for torsk. Det beste tidsrommet er januar til juni. Når ein tek med 

juni er også oppveksttida inkludert.  

Eyvin Sølsnæs: Dumping av massar i ein nasjonal laksefjord er ikkje ynskjeleg. Det er ein fordel at 

vegen ikkje går i strandkanten.  

 

Tettstad og kollektiv 

Harald Eikenes: Naustdal har lenge vore bygda som blir delt av vegen. Prosjektet med gangbru som 

vert utarbeidd vert dyr og ein har ikkje klart finansieringa. Om ein får eit nytt veg/brutiltak så må ein 

passe på at ein får til ein samankopling som gjer at ein får best mogleg løysingar.  

Ørjan Stubhaug: Det er ein vedtatt reguleringsplan for Klettalia sør der det er lagt opp til 70 einingar. 

Sæla har mykje regulert bustadareal. Uansett konflikt same kva område som vert vald. 

Alette Hus Kråkenes: Stil spørsmål ved kollektivløysing dersom det nordlegaste alternativet vert vald. 

Skal haldeplassane liggje oppe ved Naustdalstunellen? Korleis skal ein sikre gode tilhøve for dei 

kollektivreisande?   

Harald Eikenes: Har vore sagt at Førde og Florø fungerer som eit godt kollektivområde. Mykje 

ungdom som går på bussen frå Naustdal. Viktig at ein får til kollektiv for denne gruppa. Bør tenkast at 

eit knutepunkt vil være viktig å få plassert nær der folk bur. Tek opp dette med at ein ynskjer ein bruk 

for alle. Vil i alle tilfelle bli ein veg på utsida som vert tilgjeneleg for gang og sykkel. Om det vert slik at 

ein får ein kortare tunell så må det vere tilbod for gåande og syklande vidare. Gangveg frå Erdal til 

tunellopninga.  

 

Om silingsprosessen det er lagt opp til:  

Eli Mundhjeld: Har erfaring med silingsnotat. Ein har ikkje all kunnskapen på plass så ein må gå ut frå 

eksisterande kunnskap og leggje til grunn at det er konflikt. 

Ørjan Stubhaug: Forsto ikkje heilt begrepet silingsrapport. Men det kan vere bra for å finne ut kva 

som skal konsekvensutgreiiast. Då kan ein redusere utgreiing på det som ikkje er viktig eller realistisk.  

Ørjan Stubhaug: Kan det vere aktuelt å ha eit nytt planforum når silingsrapporten er klar? 

Torbjørn Hasund: Det kan vere aktuelt og ein kan kome tilbake til når i prosessen det vil vere mest 

gunstig.  


