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NOMINASJON TIL MILJØVERNPRISEN I SOLA KOMMUNE
Vi ønsker å nominere natur- og miljøgruppen, Vern av Kvithei, til Sola kommunes miljøvernpris for
2013. Foreningen har jobbet hardt i flere år for å bevare et av de mest verdifulle naturområdene i Sola
kommune som nå trues av boligbygging. Vern av Kvithei har gjort en ekstrainnsats for miljøvern i
kommunen ved å sette fokus på Kvithei, et område med truede naturtyper og et biologisk mangfold få
ante eksisterte.
Vern av Kvithei har utøvd en særskilt aktiv innsats for våre omgivelser for å bevare miljøkvaliteter ved å
opprettholde eksisterende kvaliteter. Foreningen har drevet holdningsskapende arbeid og har utført
tiltak som fremmer miljøbevissthet og setter fokus på en av vår tids største utfordringer; tapet av
naturmangfold. Gruppen jobber for å hindre unødvendig ødeleggelse av landskap, plante- og dyreliv,
og har allerede oppnådd konkret resultat med tilhørende endring i kommuneplanens arealdel.
Medlemmer i Vern av Kvithei ble kjent med utbyggingsplanene ved revidering av kommuneplanen. De
kjente godt til naturverdiene i området og skjønte at her måtte noe gjøres straks. Foreningen ble
formelt etablert i 2011 men hadde før den tid jobbet aktivt for å formidle og bevare områdets
naturverdier.
Vern av Kvithei har fått gjennomslag for sine hovedmålsettinger så langt: Stoppet adkomstveien og
fikk medhold om full konsekvensutredning.
Vern av Kvithei har jobbet utrettelig de siste årene og har også utført følgende:
- Leverte en solid høringskommentar til kommuneplanen som fikk stor oppmerksomhet
- Gitt et omfattende høringsinnspill til konsekvensutredningsprogrammet for Kvithei
- Innhentet ekspertuttalelse på amfibier fra Norges ledende ekspert, Dag Dolmen, NTNU
- Inkludert ekspertuttalelse på fysisk aktivitet og helse fra Ingjerd H. Nordhagen, Cand. Scient i
fysisk aktivitet og helse, NIH
- Har deltatt aktivt i debatten om naturmangfold både i media og på arrangement
- Har skrevet flere leserinnlegg i lokal og regional media
- Sammen med SV, arrangerte en natursti fra Vigdel til Kvithei med fokus på biologisk mangfold.
Familier deltok i en konkurranse og lærte om artene i området.
- Har sørget for fotodokumentasjon (inkl. publikasjon) av sårbare naturtyper og biologisk
mangfold i området
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene ca.
50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid. 19 er med: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening,
Norges Jeger og Fiskerforbund–Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere,
Haugaland KFUK-KUFM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd.,
Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklub, Haugesund Kajakklubb,
Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og
Vest. FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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Planla og koordinerte arbeidet med et seminar med miljøvernorganisasjonene og kommunen
Er i jevnlig dialog med politikere og andre myndigheter vedr. Kvithei
Er en aktiv pådriver for å sikre biologisk mangfold og verne om naturen i Rogaland

Foreningen har klart å sette naturmangfold og Kvithei på den lokale agendaen og har inspirert en høyst
nødvendig debatt. I sitt svar til innspill i media vedrørende frosketunnelen løftet også Venstres Anja
Berggård Endresen fram Kvithei og hvor viktig det er å bevare området. I likhet med Vern av Kvithei ser
hun muligheter og berikelse, ikke kostnader og hindre.
Kvitheiområdet er viktig for naturmangfold, kulturverdier og som friluftslivsområde. Flere av artene
som finnes der var ikke tilstrekkelig kartlagt for å kunne gi godt nok beslutningsgrunnlag i
planprosessen som ble avsluttet i fjor. Dette også i lys av den nye naturmangfoldloven som nå skal
legges til grunn. Kvithei er et myrområde med flere rødlistearter. Området har også kommunens siste
forekomst av sammenhengende kystlynghei, en truet og utvalgt naturtype. Ved å rette
oppmerksomhet på Kvithei har foreningen bidratt til at Norge kan forvalte sitt internasjonale ansvar for
bevaring av kystlynghei.
Vern av Kvithei satte i gang tiltak for å få endret planene. Da planforslaget forelå tok de kontakt med
flere frivillige organisasjoner, grunneiere, myndigheter og media for å belyse saksgang og mulige
alternativ til planene. I første omgang resulterte dette i at kommunen mottok mange høringsuttalelser
til kommuneplanen med fokus på Kvithei og ønske om å verne hele eller i det minste skjerme deler av
området. Media og profilerte personer grep også fatt i saken. På denne måten ble Kvithei kjent langt
utenfor kommunens grenser.
Initiativtakerne i Vern av Kvithei er svært kunnskapsrike og har fokus på det som er viktig for en
miljøvennlig, bærekraftig og rettferdig utvikling og livsstil for alle. Dette er folk som mer enn gjerne
engasjerer seg i flere saker. En pris til Vern av Kvithei vil ikke bare hjelpe med å bevare det flotte
området i Hålandsmarka men vil utvilsomt inspirere mere engasjement.
Ved å gi miljøvernprisen til Vern av Kvithei vil Sola kommune gi et sterkt signal om at lokalt
engasjement nytter. Med dette vil kommunen også vise at den mener alvor med sin satsing på
miljøbevissthet og tiltak i nærmiljøet. Grasrotskampanjer og grupper som er opptatt av naturen for sin
egenverdi er dessverre blitt en sjeldenhet og det er derfor ekstra viktig at en slik modig og
kunnskapsrik forening som Vern av Kvithei tildeles miljøvernprisen. Sola er heldige som har slike aktive
pådrivere som ønsker å jobbe for verdifull natur i nærmiljøet og for friluftsinteressene til alle som
ferdes der.

Med vennlig hilsen

Emily L. Halvorsen (sign.)
Koordinator
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