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Rogaland Fylkeskommune 

Stavanger, 01.05.22 

Dette brevet sendes på vegne av de frivillige organisasjonene med styret i Forum for natur og friluftsliv i 
Rogaland – Stavanger turistforening, Haugesund turistforening, Norges Speiderforbund Vesterlen krets, 
Rogaland KFUK-KFUM speidere, Norsk ornitologisk forening avd. Rogaland, Stavanger og Rogaland Jeger og 
fiskerforbund, og Naturvernforbundet 

Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) viser til vedtak med saksnummer 2021/64038 om tiltak 
i vassdrag, omlegging av sidebekk til Varhaugsåna. FNF Rogaland ønsker med dette å påklage 
fylkeskommunens 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.  

Bakgrunn for klage 
Området tiltaket er søkt for er registrert som viktig småbiotop i naturbase av miljødirektoratet. 
Denne registreringen er gjort etter DN-håndbok 13. Beskrivelse gitt i registreringen: 

Fint naturlig meandrerende bekkeleie grenser mot relativt fuktig beitemark på begge sider. Et 
bredt område med naturlig beitemark uten tekniske inngrep parallelt med elveløpet. Bør 
opprettholdes. 

Området fungerer som hekke og rasteplass for fugl.  

Vi kan ikke se at Fylkeskommunen har vurdert konsekvensene omleggingen av bekken basert på 
disse opplysningene. Dette er ikke i tråd med §8 i Naturmangfoldloven. Det blir stadig færre 
restarealer på Jæren som ikke er fulldyrket. De fuglene som benytter disse lommene til hekking og 
rasting er under sterkt press.  

Konklusjon 
FNF Rogaland påklager vedtaket med den grunngiving gitt i dette brev. Vi mener vurderingen av 
belastningen tiltaket har for naturen er mangelfull og ikke godt nok grunngitt. Det gis forbehold om 
at utfyllende informasjon om kunnskapsgrunnlaget kan ettersendes Fylkeskommunen ved behov.  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Rogaland 
_____________________________  

Endre Hovland 
Koordinator 
FNF Rogaland 

Klage på vedtak 
45/17 – Tiltak i vassdrag – Omlegging av bekk 


