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Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) viser til vedtak med saksnummer 109/22 om hogst av 9 
dekar vernskog på gnr. 102, bnr. 6-14 i Hå kommune, på folkemunne kalt Kvalbeinskogen. FNF 
Rogaland ønsker med dette å påklage kommunens vedtak.   

FNF Rogaland representerer brede natur og friluftslivsinteresser og har klagerett etter 
forvaltningsloven §28.  

Vi ber om at klagen tas opp til behandling og at den gis oppsettende virkning.  

Bakgrunnen for klagen er Kvalbeinskogens rike artsmangfold og risikoen ved fjerning av restareal.  

Vilkår 
I vedtaket fra kommunen er det satt tre vilkår for hogst. To av disse har vi merknader til. 

Vilkår 1.  

I sør er det tidligere hogd i det aktuelle beltet 10 meter fra eiendomsgrensen. Dette er derfor 
ikke urørt skog. Skal man sette av kantsone må denne være 20 meter fra eiendomsgrensen. 

Vilkår 2.  

Valg av treslag må komme frem i godkjenningen og kan ikke bli godkjent i etterkant. Slik det 
fremkommer nå vet man ikke hvilken type skog grunneier planlegger.  

FNF Rogaland mener også at det er grunnlag for å sette vilkår for når hogsten kan gjennomføres slik 
at den ikke skjer i hekketiden. Godkjenningen av hogsten er gitt i starten på hekketiden uten at dette 
er vurdert etter naturmangfoldloven §15. 
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Samlet belastning 
Ettersom hele skogen er satt av til hensynsone for natur og miljø H560 i kommuneplanens arealdel 
mener vi at den må sees på under ett. Da Statsforvalteren 22.02.2021 ikke godkjente søknad om 
hogst på naboeiendommen var grunnlaget blant annet gitt i den samlede belastningen en slik hogst 
ville ha. Vi kan ikke se at en ny hogst nå, ett år senere, vil være mindre belastende. 

Statsforvalteren har i dialog med kommunen den 17.03.2022 påpekt viktigheten slike restarealer av 
skog har for naturmangfoldet og at dette må tillegges vekt i vurderingen. Når kommunen vurderer ut 
ifra at arealet som skal hogges ikke er stort vil vi minne om at restareal ikke er store. De er små 
viktige rester av mangfold i et ellers ensartet landskap. Vi mener vurderingen av belastningen på 
økosystemet er mangelfull og ikke godt nok grunngitt.  

Kunnskapsgrunnlaget 
Kvalbeinskogen bidrar med en rekke økosystemtjenester. Som en del av restarealet på Jæren som 
ikke er dyrket fungerer den som en viktig biotop.  

Tett på den aktuelle skogen har Norsk Orinotologisk forening avd. Rogaland (NOF) en fuglestasjon. 
Det ble i 2020 fanget og ringmerket 2683 nye fugler, og kontrollert 958 fugler som allerede var 
ringmerket, dvs. totalt 3641 fugler fordelt på 81 arter. Dette viser hvor viktig denne skogen er for 
fuglelivet.  

Vi kan ikke se at det er gjort noen inngående vurdering av påvirkningen på fuglelivet i vedtaket, annet 
enn at det er nevnt. Dette mener vi ikke er i tråd med §8 i naturmangfoldloven. Risikoen for skade på 
naturmangfoldet er i dette tilfellet så stort at man må tilegne seg mer kunnskap før man fatter en 
beslutning. FNF Rogaland mener at det på bakgrunn av områdets karakter som hensynssone og 
Statsforvalterens tidligere vedtak om hogst på naboeiendommen er grunn til å pålegge at 
tiltakshaver konsekvensutreder hogsten. Dette grunngir vi i §10b i Forskrift om 
konsekvensutredninger.  

Konklusjon 
FNF Rogaland påklager vedtaket med den grunngiving og merknader gitt i dette brev. Det gis 
forbehold om at utfyllende informasjon om kunnskapsgrunnlaget kan ettersendes Statsforvalteren 
ved behov. 
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