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

(FNF) Rogaland - Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, Norges speiderforbund 

Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland og 

Naturvernforbundet i Rogaland.  

 

Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF Rogaland) viser til kommunens vedtak 27. november 

2020 (sak 64/17), oss dagsett 1. desember 2020, der kommunen godkjenner plan for fulldyrking av 

19,7 dekar beite på gnr. 64, bnr. 17 i Hå kommune.  

FNF Rogaland ønsker med dette å påklage kommunens vedtak (Tekniske saker og næring). Vi er 

uenige i at det gis godkjenning til nydyrking av 19,7 dekar beiteareal nær Vandavatnet. Vi ber om at 

vedtaket og saksdokumentene blir gjennomgått og endelig behandlet av Fylkesmannen i Rogaland. 

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

at vi representerer brede natur- og friluftsinteresser i Rogaland. Nydyrkingssaker er prioritert sak i 

årsplanen for FNF Rogaland og styret vedtok i 2019 å følge opp saker som berører naturmangfold og 

viktig restnatur spesielt på Jæren. FNF har fått underretning om vedtaket og vi kan påklage vedtaket 

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

Friluftsinteresser. Området er et viktig turområde vest for Synesvarden landskapsområde. Området 

rundt Store Vandavatnet er et av få gjenværende større områder på Jæren som ikke er dyrket opp. 

Hele området grenser opp mot landskapsvernområdet og inngår i et sammenhengende landskap. 

Landskapet består av beiter, lavlandsmyrer og skog, og utgjør en av innfallsportene til Synesvarden 

landskapsvernområde. En parkeringsplass en anlagt nær det godkjente dyrkingsarealet for å gjøre 

området tilgjengelig for ulike friluftsinteresser. Selv om grunneier opplyser at han vil flytte 

parkeringsplassen lengre sør til utkanten av arealet, vil dyrkingen være et inngrep som svekker de 

landskapskvalitetene som per i dag finnes rundt Store Vandavatnet, jf. fotos nedenfor.   

Tap av leveområde for fugl. Det meste av arealet er sørvendt og ligger i et beitelandskap med 

avrenning til Vandavatnet. Området grenser ellers til lavlandsmyr i sør, som er en viktig naturtype, og 

til viktige viltområde for vade- og våtmarksfugl, som storspove, rødstilk og enkeltbekkasin, som alle 

er i sterk tilbakegang på Jæren. Storspoven er ellers oppført som sårbar på rødlista over trua arter 

(2015). Gjenværende beiteareal har stor verdi for de artene som har sin naturlige utbredelse her. Det 
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godkjente oppdyrkede arealet er med all sannsynlighet en del av funksjonsområdet til disse artene. 

Et søk på artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no) viser også rødlisteobservasjoner av vaktel 

(VU), sanglerke (VU), vipe (EN), gresshoppesanger (NT) og gjøk (NT). Dessuten er det rimelig at de 

rødlistede artene stær og gulspurv er å finne i dette området. Videre er den rødlistede planten 

solblom (VU) registrert flere steder i nærheten av Vandavatnet. Vi viser til § 8 i Naturmangfoldloven, 

og mener at kommunen i sine vurderinger ikke har vektlagt naturverdiene i tilstrekkelig grad.  

 

 

Mer avrenning til vassdrag. Arealet drenerer til Vandavatnet, og videre til Kvassheimsåna som er 

leveplass for mellom anna laks, sjøaure og elvemusling. Åna har hatt svært stor tetthet av lakseyngel. 

Elvemusling er registrert i betydelige antall, og er oppført som sårbar på rødlista og er ellers en norsk 

ansvarsart. Omsøkte areal på 19,7 dekar, ligger i en sørhelling mot vannet og vil således gi 

næringsavrenning til vassdraget. I tillegg vil framtidig pløying kunne føre til økt partikkelavrenning.  

I sum vil dette være med å svekke den økologiske tilstanden i vassdraget, jf. § 10 i 

naturmangfoldloven om samlet belastning. Det vises i den sammenheng også til vannforskriftens 

formål om å sikre god økologisk tilstand for alle vannforekomster, samt kravet om å beskytte 

http://www.artsobservasjoner.no/
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vannforekomstene mot forverring. Etter vår vurdering vil tiltaket kunne forringe den økologiske 

tilstanden i vassdraget, og påvirke rødlistede arter negativt.  

Vi registrerer at grunneier som står bak søknaden om nydyrking, er den samme grunneier som ulovlig 

har anlagt en traktorvei i nærheten av det godkjente dyrkingsarealet. Grunneier er pålagt etter klage 

fra FNF Rogaland å tilbakeføre og restaurere 262 meter av det totale veistrekket på 472 meter etter 

avgjørelse av Fylkesmannen i Vestland fylke. Tiltakshaver er pålagt å hente inn kompetente fagfolk på 

restaurering av myr som skal utarbeide løsninger for å reparere skaden som er gjort på myra. 

Forøvrig fikk NOF avd. Rogaland i 2010 medhold i en klage der samme grunneier ikke fikk lov til å 

dyrke 60 dekar i det samme området med henvisning til områdets viktighet for sårbare fuglearter.  

Fylkesmannen har gitt uttalelse i saken og har frarådd nydyrking. I uttalelsen 13.10.2020 konkluderer 

Fylkesmannen i Rogaland med at…. 

«…ein ut fra føremålet med nydyrkingsforskrifta må gje avslag i område som er viktige for 

biologisk mangfaldverdiar. Ei fulldyrking vil øydeleggja ein viktig biotop og redusera natur- og 

landskapsverdiar. Det er derfor av stor verdi å bevare beiteområdet som i dag. Fylkesmannen 

vil derfor rå frå dyrking av omsøkte område.» 

FNF Rogaland støtter fylkesmannens vurdering i denne saken at her må hensynet til naturverdier og 

friluftsinteresser veie tyngre enn hensynet til driften av gården og nasjonale mål.  

Vi ber om at klagen får oppsettende virkning slik at det ikke settes i gang dyrkingsaktivitet på nevnte 

område før vår klage er behandlet. 

 

Med vennlig hilsen 

Emily L. Halvorsen, koordinator 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Rogaland 

Vannregion Rogaland 

Jæren vannområde 

 


