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Dette brevet sendes fra: Norsk Botanisk Forening Rogalandsavdeling sammen med frivillige
organisasjoner i Sør-Rogaland representert i styret i til Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland,
v. Stavanger Turistforening, NJFF Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland,
Speiderkretsene i Sør-Rogaland og Naturvernforbundet i 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.

_________________________________________________________________________________

Saksopplysning angående FNF Rogalands klage på
dispensasjon til å hogge 38 dekar skog i Kvalbeinskogen
Vi viser til Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland sin klage på dispensjonen til hogst av 38 daa i
Kvalbeinskogen i Hå kommune. FNF har sett det nødvendig å klargjøre enkelte aspekter som vi
påpeker i klagen.
Vi skriver i klagen at eldre planteskog er viktig for fuglelivet på Jæren. Ettersom deler av arealet
består av en relativt tett sitkagran-plantning ønsker FNF å presisere at vi ikke mener at siktagran er
bra for biologisk mangfold. Eldre planteskog er viktig for fuglelivet på den ytre delen av Jærkysten på
grunn av mangel på andre tresatte areal. Denne delen av landet er en viktig korridor for trekkfugler,
noe som medfører stor konsentrasjon av fugler i de små restarealene som fortsatt er tresatte. Vi
anser det dermed som svært viktig for fuglelivet at disse områdene fortsetter å være tresatt, men det
hadde vært positivt for fuglelivet om sitkagranen ble fjernet og erstattet med andre treslag, for
eksempel ulike løvtrær og bærbusker (som ikke er på fremmedartslisten).
For plantelivet er det viktig at området ikke omgjøres til et gjødslet beite. De truede planteartene
som finnes i området er ikke avhengig av skogdekke, men de vil forsvinne med mer intensiv drift slik
denne er planlagt. Dermed er det viktig at området med bekkedraget får stå slik det er i dag.
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