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NOTAT 

 

Korsnes – Forsvarets skyte- og øvingsfelt – supplerende 
informasjon til Planinitiativ 

 

Saksnummer 

(kommune): 
201912983 

Notatdato: 25. september 2019 

Saksbehandler: Are Vestli 

 

 
Det vises til mail fra Bergen kommune av 24. september 2019. Kommunen ber om en utdypende 
vurdering av planinitiativet mot KU-forskriften. Forsvarsbyggs vurdering i forhold til relevante kapitler i 
forskriften fremkommer under. 
 
 
§6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
 
b) Større militære skyte- og øvingsfelt er listet i forskriftens vedlegg I. Forsvarsbyggs oppfatning er at dette 
omfatter nye skyte- og øvingsfelt og ikke eksisterende virksomhet. 
 
Skyte- og øvingsfeltet på Korsnes har vært i bruk i lang tid. Feltet er av relativt begrenset størrelse, 
landareal ca. 1 600 daa. Forsvarets bruk har varierende intensitet gjennom året. Årlig bruksvolum er 
forholdsvis lavt. 
 
Arealformål Område Forsvaret i kommuneplanens arealdel omfatter Korsnes skyte- og øvingsfelt og 
militært forbudsområde i sjø, jfr. Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret, kfr. kartutsnitt 
under (50m sone ut i sjø). 
 
Planområdet overlapper deler av Forsvarets skytefelt i sjø, V11 (lilla strek i kartutsnitt). 
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§8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn 
 
§8 omfatter tiltak i forskriftens vedlegg II. Forsvarets skyte- og øvingsfelt er ikke omhandlet i vedlegget. 
 
 
§9. Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 
vurdering etter § 11 eller § 12 
 
Det vises til Planinitiativ og dette notatet. 
 
 
§10. Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn 
 
Planens antatte virkninger i og utenfor planområdet, relatert til opplisting av vurderingstemaer i 
forskriftens §10: 
 
a og b) Naturmiljø og kulturmiljø, truede arter eller naturtyper, verdifulle kulturminner 

 
Landskap og omgivelser. Det foreligger ingen beslutninger om etablering av tiltak som vil ha nevneverdig 
virkning på landskap eller omgivelsene for øvrig. Forsvarets virksomhet innebærer relativt lett bruk av 
området. På land planlegges kun mindre tiltak og tilpasninger av skytebaner. Manøvrering med kjøretøyer 
gjennomføres å veger og trasèer, og med lette kjøretøyer. 
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Ev. fremtidige tiltak på Korsnes vil ha begrenset omfang og ikke gi vesentlig endring i landskapsbildet. 
 
Naturmangfold. Planlagte tiltak på land antas å ha små negative virkninger for naturmangfold. Dette følger 
av Forsvarets behov for å opprettholde området til bruk for hurtige avdelinger og lett bruk. Hoveddelen 
av området er ikke opparbeidet, men består av naturlig terreng. Supplerende kartlegging av naturmangfold 
er gjennomført i 2019 og rapport vedlegges planforslaget. Datagrunnlaget fra kartleggingen, eksisterende 
kunnskapsgrunnlag, hensynssoner i kommuneplanen (H560), mv., legges til grunn i planleggingen. 
 
Sprengninger under vann vil bli videreført lengst sør i feltet. Arealet ligger innenfor militært 
forbudsområde i sjø, jfr. Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret. 
 
Foreløpige vurderinger, utført av Forsvarets forskningsinstitutt, viser at planlagt sprengning ikke vil ha 
negative konsekvenser for naturmangfold i sjø. Dette understøttes av www.miljostatus.no og samtaler med 
Fylkesmannen i Vestland vedr. foreslått naturvernområde for Krossfjorden. Det foreligger lite beskrivelser 
av registrerte naturverdier i sjø i nærhet til Korsnes. Arealer med tareskog, korallrev og kalkalger ligger 
lenger ut i fjorden og vil trolig ikke få negative konsekvenser som følge av Forsvarets virksomhet. Det er 
heller ikke registrert gyteområder for fisk i umiddelbar nærhet til Korsnes. Det legges opp til å 
kvalitetssikre dette nærmere som del av planprosessen. 
 
Hensynssoner i plankartet for beskyttelse av naturmiljø vil bli vurdert i planforslaget. 
 
Friluftsliv. Det legges ikke opp til aktivitet som vil endre allmennhetens tilgang til området. Av hensyn til 
sikkerhet må Forsvaret ha hjemmel for å bortvise sivile brukere under øvelser, trening og utdanning. 
 
Skyte- og øvingsfeltet på Korsnes er ikke en del av arealet som er registrert som svært viktig friluftsområde i 
kommunens kartlegging av friluftsområder (ID: FK00012485), men det grenser inntil. Utvidelsen av skyte- 
og øvingsområdet i nord, kfr. Planinitiativ, griper inn i regulert friluftsområde. 
 
Utvidelsen, ca. 60 daa, henger sammen med behov i Forsvaret for å heve kvaliteten på skytebanekapasitet 
på Korsnes. Klenevågen i kartutsnittet under består av en trang vik, som går over i slukt/trang dal på land. 
Dette arealet vil gi Forsvaret svært gode betingelser for trening på overgang sjø/land og skytetrening. 
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Eksisterende skytefeltgrense i dalbunn ved Klenevågen foreslås flyttet nordover og opp på fjellknaus for å 
gi rom for Forsvarets behov. Det er ikke behov for etablering av bygg eller større installasjoner innenfor 
området som omfattes av utvidelsen. 
 
Utvidelsen omfatter et lite areal og Forsvarets aktivitet gjennom året er begrenset. Forsvarsbyggs 
oppfatning er at utvidelsen i seg selv ikke vil gi nevneverdig negativ effekt for friluftslivet. 
 
Kulturverdier. Supplerende kartlegging av kulturminner er gjennomført i 2019 og undersøkelsesplikten etter 
Kulturminner anses å være oppfylt. Forsvarets landsverneplan redegjør for vernestatus for bygninger, 
militærhistorisk landskap og fredet skipsvrak i sjø utenfor Forsvarets område. 
 
Hensynssoner i plankartet for beskyttelse av kulturminneinteresser vil bli vurdert i planforslaget. 
 
c) Statlige retningslinjer 

 
Barn og unges interesser. Forsvarsbygg anser barn og unges interesser ikke å være relevant som særtema i 
Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Se for øvrig omtale under Friluftsliv. 
 
Strandsone langs sjø. Strandsonen i sjø innenfor planområdet er omfattet av det militære forbudsområdet i 
sjø, jfr. Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret. Forbudsområdet strekker seg 50m ut fra 
land. Vurdering av allmenn bruk og vern anses ikke å være planrelevant. 
 
d) Støre omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål 
 
Det vises til omtale under a) og b). 
 
Foreløpige konsekvensvurderinger av undervannssprengning, utført av Forsvarets forskningsinstitutt, 
viser at planlagt sprengning vil ha små negative konsekvenser for oppdrettsanlegg i sjø. Det legges opp til 
nærmere kartlegging av ev. konsekvenser for næringen som del av planprosessen. 
 
 
f) Konsekvenser for befolkningens helse, f.eks. som følge av vann- eller luftforurensning 
 
Trafikk. Det forventes ingen vesentlig endring i trafikkbelastning på offentlig eller privat adkomstveg til 
Korsnes. Transport fra Haakonsvern til Korsneset skjer med lette kjøretøyer via Fv. 546. Transporten 
involverer få kjøretøyer i forbindelse med Forsvarets øvelser. Bruksrett på privat veg til skyte- og 
øvingsfeltet er avklart i privatrettslig avtale med vegeier. 
 
Støy. Utbredelse av gul og rød støysone iht. T-1442 som følge av Forsvarets skyting, strekker seg utenfor 
planområdet. Oppdatering av støyberegninger gjennomføres bl.a. som følge av utvidelsen av skyte- og 
øvingsområdet i nord. Foreløpige beregninger viser at gul støysone vil få en noe større utbredelse som 
følge av planlagt aktivitet i dette området. 
 
g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
 
Utslipp til vann og grunn. Forsvarets aktivitet vil ikke medføre risiko for utslipp av forurensende stoffer til sjø 
eller i grunnen. Klimagassutslippene er begrenset til transporten med lette kjøretøyer fra Haakonsvern til 
Korsnes. 
 
h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfare som ras, skred eller flom 
 
Naturfare anses å ha lav risiko for Forsvarets aktivitet, og for bygg og anlegg i skyte- og øvingsfeltet. ROS-
analyse vi bli utarbeidet og vedlegges planforslaget. Det vises for øvrig til pkt. 7 i Planinitiativ. 
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Oppsummering 
Forsvarets bruk av Korsnes vil i all hovedsak bli videreført innenfor rammene av dagens bruk, og foruten 
en mindre utvidelse av området i nord, samsvarer reguleringsplanen med formål i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Forsvarsbygg er av den oppfatning at planinitiativets formål og innhold vil være dekket av det som 
allerede er utredet av Forsvarsbygg og i.fm. kommuneplanen, og supplerende kartlegging av særtemaer, jfr. 
over. 
 
Utvidelsen av arealet til formål Forsvaret har begrenset omfang og virkningen av utvidelsen har etter vårt 
skjønn ikke en intensitet eller kompleksitet som tilsier at man går utover det som ligger i tilgrensende, 
eksisterende aktivitet. Forsvarsbyggs oppfatning er at planen ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, jfr. KU-forskriftens § 10. 
 


