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Dette brevet sendes fra: Frivillige organisasjoner med i styret i Forum for natur og friluftsliv (FNF) 

Rogaland 

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

forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har to lokale utvalg, FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet. 

_________________________________________________________________________________ 

 

FNF Rogaland klager på dispensasjon 
til å hogge 38 dekar skog i Kvalbeinskogen, Hå kommune 

 

Det vises til dispensasjon gitt av Fylkesmannen i Rogaland der det godkjennes hogst på til sammen 38 

dekar skog i Kvalbeinskogen. Dispensasjonen innebærer at vernskog reglene med bakgrunn i 

skogbruksloven blir oppheva for hele arealet som skal omdisponeres til innmarksbeite.  

FNF Rogaland ved styret påklager den dispensasjon som er gitt av Fylkesmannen i Rogaland, datert 

9.12.2019, dagsett av oss 5. februar 2020 og behandlet på styremøtet 10. februar d.å.  

Vi ber om at klagen tas opp til behandling, og at den gis oppsettende virkning. Pågående hogst må 

derfor stoppes umiddelbart.  

FNF Rogaland er ikke part i saken, men har en organisasjonsmessig interesse i saken i og med at vi 

representerer brede natur- og friluftsinteresser i Rogaland. FNF har ikke fått underretning om 

vedtaket og vi har da en frist på 3 måneder for klage fra vedtaket ble truffet jfr. § 29 i 

forvaltningsloven. Videre viser vi til at vedtaket er å anse som enkeltvedtak og dermed kan påklages 

innen 3 uker fra mottak av underretning om dette, jf. forvaltningsloven § 29 jfr. § 2 tredje ledd. 

Av dispensasjonsvedtaket framgår det at fylkesmannen ikke har foretatt en vurdering av 

naturverdiene i det aktuelle området, jf. naturmangfoldloven. Ifølge § 7 skal prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer for offentlig myndighetsutøvelse, og 

det skal gå fram av saken hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingene. I 

denne dispensasjonssaken er ikke dette gjort, og vi mener derfor at det er begått 

saksbehandlingsfeil. Det er ikke tatt hensyn til skogens økologiske funksjon.   
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Når det gjelder bekken, så trengs det tillatelse for eventuelle fysiske inngrep i hht lakse og 

innlandsfiskeloven. Slik vi forstår det gjelder dette også om det ikke er fisk i bekken.  Inngrep i 

kantvegetasjonen krever selvsagt også tillatelse.  

FNF Rogaland mener at Kvalbeinskogen bidrar med en rekke viktige økosystemtjenester. Utover 

lefunksjon og klimatisk påvirkning, er eldre planteskog på Jæren viktige for fugl, både som 

hekkelokalitet og som rasteplass for en rekke fuglearter på trekk, blant annet trostefugler og 

spurvefugl. Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no ) viser at det er gjort observasjoner av en 

rekke rødlistede fuglearter i Kvalbeinskogen som hønsehauk, gulspurv, svartrødstjert, stær og 

sanglerke. Skogen er også en viktig lokalitet for ulike falker, duer, spetter, sangere og korsnebber.  

Området vest for skogen, mot havet, er viktig hekkeområde for flere karakterarter for Jæren slik som 

storspove, vipe, tjeld og enkeltbekkasin. Her har skogen en viktig bufferfunksjon. Det finnes også 

flere rødlistede plantearter i skogen, og ifølge vår informasjon finnes de spesielt langs bekkedraget. 

FNF Rogaland mener det er uakseptabelt at naturverdiene ikke er kartlagt og vurdert i denne saken i 

tråd med krav i naturmangfoldloven. Etter vår oppfatning er dette en klar mangel i den saksutredning 

som ligger til grunn for dispensasjonsvedtaket. Ut fra det vi vet per i dag, har Kvalbeinskogen en 

viktig økologisk funksjon, og dispensasjon til hogst skulle ikke vært innvilget.  

Når det gjelder områdene som allerede er hogd bør det settes krav om replanting. Omgjøring til beite 

bør ikke tillates. Dette spesielt av hensyn til de rødlistede planteartene.  

Som nevnt mener FNF at det foreligger saksbehandlingsfeil, konsekvensutredning burde foreligge og 

saken skulle ha vært sendt på høring. Vi ber nå om å få bli orientert videre og at informasjon sendes 

til rogaland@fnf-nett.no . 

Viktigst nå er at klagen tas opp til behandling og at pågående hogst blir stoppet. 

Med vennlig hilsen 

FNF Rogaland 

 

Emily L. Halvorsen 

Koordinator 

 

Kopi 

Rogaland fylkeskommune   
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