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Stavanger, 21.02.2020
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 også nettverk for FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet.

_________________________________________________________________________________

Klage på delvis godkjenning av plan for nydyrking
på gnr. 49 bnr 8 – Sveinsvoll i Klepp kommune

Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF Rogaland) viser til vedtak fattet 28.01.2020, dagsett FNF
Rogaland 31.01.2020, der et flertall i hovedutvalg for Samfunn og kultur delvis godkjente plan om
dyrking av myr og innmarksbeite på eiendommen til Helge Sveinsvoll.
Ifølge møteprotokollen vedtok utvalget følgende: «Med heimel i jordlova og med vekt på nasjonale
føringar om auka matproduksjon, kjem Hovudutval for samfunn og kultur klagen delvis i møte og
godkjenner nydyrking av eit 14 daa stort myr- og innmarksbeiteareal på gnr 49 bnr 8.»
FNF Rogaland ønsker med dette å påklage det vedtaket som er fattet i hovedutvalg for Samfunn og
kultur. Vi er uenige i at det gis godkjenning til nydyrking av 14 dekar myr og innmarksbeite. 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 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.
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Både rådmannen i Klepp kommune og Fylkesmannen i Rogaland har frarådd dyrking av det omsøkte
arealet, også de 14 dekar som utvalgspolitikerne har godkjent for oppdyrking.
Av alt landarealet i Klepp, er 68 prosent fulldyrka areal, og det er ikke mer enn 0,6 prosent myr igjen i
Klepp kommune. Slik FNF Rogaland ser det, er det svært viktig å ta vare på den «restnaturen» som er
igjen i en kommune som Klepp. Arealet er klassifisert som myr og innmarksbeite i AR5.
Vi registrerer også at nevnte grunneier, uten tillatelse har dyrket 21 dekar myr og innmarksbeite på
andre siden av Leabekken. Det har også foregått en intensiv bruk av arealet ved at det har blitt kjørt
på med maskiner, gjødsla og beita over lang tid. Arealet har samtidig beholdt mange kvaliteter som
lavlandsmyr, og vi finner det svært problematisk om ulovlig forringelse av naturverdiene over tid, nå
skal bli premiert i ettertid med at det blir delvis godkjent oppdyrket.
Lavlandsmyrer er svært viktige for biologisk mangold, selv om arealet er brukt til beite mv. som i
dette tilfellet. Myrer er viktige både for fordrøying av vann og som leveområde for ulike planter,
fugler, dyr og insekt. Det er registrert hønsehauk, sivhauk og brushane på arealet i nyere tid, alle
rødlistede arter. Det kan legges til at Sveinsvoll har en rekke av karakterartene for Jæren som
storspove, vipe, gulspurv og sanglerke. Alle disse er også på rødlista fra 2015.
Nydyrking av myr er også en kilde til klimagassutslipp. Landbruket har, på lik linje med andre
næringer, et ansvar for reduksjon av klimagassutslepp. Næringskomiteen i Stortinget vedtok i april
2019 endringer i jordlova som skal legge til rette for forbud mot nydyrking av myr.
Nydyrkingsforskrifta er under revidering og det er varslet at det i revidert forskrift vil være et forbud
mot nydyrking av myr. FNF Rogaland vil også vise til at formålet med nydyrkingsforskriften er å sikre
at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskapet, jf. §§ 1, 5.
FNF Rogaland mener den godkjente nydyrkingen bør oppheves ut ifra formålet med
nydyrkingsforskriften, jf. §§ 1, 5. Større restareal er viktige for å bevare det biologiske mangfoldet
tilknyttet denne typen areal på Jæren. Vi viser videre til Klepp kommunes Klima- og energiplan hvor
det framgår at nydyrking av myr ikke skal tillates. Vi minner også om at ny klimalov pålegger
kommunene å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 med 1990 som referanseår.
Vi ønsker at Fylkesmannen i Rogaland gjør en fornyet vurdering av denne saken med utgangspunkt i
den delvise godkjenning som hovedutvalg for Samfunn og kultur gjorde 28. januar då.
Med vennlig hilsen,
FNF Rogaland
Emily L. Halvorsen, koordinator
Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59, 4001 Stavanger
fmropost@fylkesmannen.no
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