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Til landbrukskontoret 

Hå kommune 

post@ha.kommune.no  

 

v/ landbrukssjef Halldor Gislason 

Stavanger, 9. september 2019 

 

 

Dette brevet sendes fra: Styret i FNF Rogaland 

 
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer  

forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også nettverk for FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet. 

_________________________________________________________________________________ 

Kopi av vedtak i nydyrkingssaker i Hå kommune 
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland har siste halvår registrert et større antall 

søknader om nydyrking ved gårdsbruk i Hå kommune.  

FNF Rogaland får kopi av de uttalelser som Fylkesmannen i Rogaland avgir i høringssaker, der 

landbrukssjefen ber om uttalelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen.  

Omfanget av nydyrkingssaker har nå blitt så stort i Hå kommune at de i sum kan få alvorlige 

konsekvenser for naturverdier og friluftsinteresser i kommunen.  

For å kunne ta stilling til innholdet i den enkelte sak, håper vi at dere vil være behjelpelige 

med å oversende kopi av landbrukskontorets vedtak i sakene vist til nedenfor.  

Det gjelder følgende utvalgte saker hvor det foreligger søknad om nydyrking/annet tiltak: 

- Omsøkt landbruksvei på gnr. 64/17 sørvest av Vandavatnet – Roy Kenneth Håland 
- Nydyrking på gnr. 57/12 Odland – Mads Ove Skretting 
- Nydyrking på gnr. 71/10 – Lauritz Haarr 
- Nydyrking på gnr. 51/4 – Kristofer Emil Ueland 
- Nydyrking på gnr. 57/2 - Kristin Skrettingland Haarr 
- Nydyrking på gnr. 31/10 – Aud Ellen Risa 
- Nydyrking på gnr. 65/1 Hålandsveien – Berge Kydland 
- Nydyrking på gnr. 1/9 Rimestad – Endre Nærland 
- Nydyrking på gnr. 54/1 – Annstein Varhaug 
- Nydyrking på gnr. 41/2 Grødaland – Tormod Nord-Varhaug 
- Nydyrking på gnr. 26/15 aust av Nærbø – Monika Bakke Bø 
- Nydyrking på gnr. 31/10 Risa – Edvard Risa 
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De to siste sakene er fra annet halvår 2018. Ved gjennomgang av postlista for Hå kommune, 

har vi ikke funnet landbrukskontorets vedtak i disse sakene. Vi ønsker derfor å få oversendt 

hva som ble landbrukskontorets vedtak i disse sakene.  

Kopi av vedtak bes sendt elektronisk til koordinator Emily Halvorsen i FNF Rogaland 

emily.halvorsen@fnf-nett.no 

Vi viser for øvrig til offentlighetslovens § 3 og 4 om innsyn i kommunens dokumenter.  

 

 

Med vennlig hilsen 

for FNF i Rogaland 

 

Emily L. Halvorsen      Ståle Opedal 

Koordinator       Styremedlem 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Rogaland 

Styret i FNF Rogaland 
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