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FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer 
organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og mer enn 550 årsverk frivillig arbeid.  Disse er med: Stavanger Turistforening, 
Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-
KFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i 
Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, 
Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Gandsfjord Seilforening, Stavanger Kiteklubb, Sola 
Brettseilerforening og friluftsrådene i Rogaland. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet. 
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Høringsuttalelse til planprogram for nytt deponi for Titanias avgangsmasser  
 
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Rogaland viser til forslag til planprogram for nytt deponi 
for Titanias avgangsmasser. Dagens deponi er beregnet fullt ca. år 2024, og Titania har, ifølge 
planprogrammet, behov for nytt deponi de neste 50-80 årene. Hensikten med planarbeidet er 
å komme fram til et deponialternativ som ivaretar hensynet til økonomi, samfunn og miljø. 
 
FNF er et samarbeidsnettverk bestående av regionale ledd og større organisasjoner med 
medlemskap på tvers av flere kommuner i Rogaland. Sammen representerer de betydelige 
allmenne interesser hva gjelder naturmangfold, landskap og friluftsliv.  
 
Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland (NJFF), Stavanger Turistforening, Naturvernforbundet 
i Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Rogaland, Norges Speiderforbund 
Vesterlen krets og Rogaland KFUK-KFUM speidere står bak denne fellesuttalelsen. I uttalelsen, 
er det særlig hensynet til friluftslivet og naturverdiene som er vektlagt.  

Bør vurdere andre deponialternativ for å minimere naturinngrepene 
I planprogrammet framgår det at seks ulike deponialternativ vil bli gjenstand for 
konsekvensutredning inklusive en forlenget bruk av dagens deponi. Både de tre 
sjøalternativene og de to alternative landdeponiene til dagens deponi, vil ha betydelige 
konsekvenser for friluftsliv og naturverdier i de berørte områdene. Forum for Natur og 
friluftsliv mener at Titania AS bør foreta en fornyet vurdering av hvilke alternativ som skal 
inngå i konsekvensutredning og utarbeidelse av reguleringsplan. Det bør letes etter alternativ 
– eventuelt i kombinasjon med utvidet bruk av dagens deponi, som i større grad konsentrerer 
inngrepene til allerede eksisterende anleggsområde.  
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Vår anbefaling er derfor at Titania AS tar en fornyet vurdering av de opprinnelige 15 
deponialternativene for å identifisere mer nærliggende alternativ til dagens deponi for å 
redusere konsekvensene for natur og miljø. 

Merknader til de foreslåtte alternativene 
Foruten økonomiske konsekvenser som følge av lengre avstand og behov for ny 
transportinfrastruktur, vil de to landbaserte deponialternativene ha negative konsekvenser for 
det akvatiske marine miljøet i de to vannene, for fugl og mulige rødlistede arter i området 
(hubro, klokkesøte), for kystlynghei med tilhørende arter og for ulike friluftsaktiviteter (jakt, 
fiske, turgåing). Begge de alternative løsningene på land til dagens deponi, vil bety store 
naturinngrep og en utvidelse av anleggsområdet for Titanias virksomhet.  
 
De tre sjøalternativene som er beskrevet i planprogrammet, vil kunne ha store negative 
konsekvenser for marine arter, marine økosystem og som område for næringsomsetting i 
deponeringsperioden. Deponeringene vil ødelegge det eksisterende økosystemet på 
havbunnen. Tilgrensende gytefelt for reker, hummer og fisk kan bli direkte rammet. Hvis 
gytefeltene blir forlatt på grunn av en mulig partikkelsky fra deponeringen, vil bestandene bli 
redusert eller opphøre å eksistere. Eventuell sedimentering av partikkelsky fra deponiområde 
vil kunne gi varige endringer av bunnsubstrat og artssammensetning i tilstøtende areal på 
Siragrunnen. Deponialternativene vil kunne få konsekvenser for sårbare eller truede arter som 
kysttorsk, pigghå, blålange, ål og laks avhengig av eventuelle forekomster som finnes i disse 
sjøområdene. Forskning viser at veldig mange bestander er stedsbundne, for eksempel 
kysttorsk, dypvannsfisk og ål. Videre vil deponering til sjøs kunne få konsekvenser for 
forekomstene av stortare, ålegras og sjøfugl i området. Sjøområdet mellom Lista og 
Jøssingsfjorden er en særdeles viktig trekkrute for et svært stort antall fugl vår og høst, og et 
stort antall sjøfugl har tilhold i eller i nærheten av de nasjonalt vernede naturreservatene og 
fuglefredningsområdene, Store og Lille Fokksteinane.  

Alle de tre sjøalternativene vil øke den samlede belastningen på økosystemet i disse 
sjøområdene. Det gjelder leveområdene for marine arter i selve deponiområdet, men 
deponering i sjø kan også føre til partikkelspredning som påvirker det biologiske mangfoldet 
langt utenfor selve deponiområdet. Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen gjør 
undersøkelser av det tidligere deponiområdet i Jøssingsfjorden (fra 1960-1984), og 
undersøkelsene tyder på at det tar svært lang tid før det biologiske mangfoldet tar seg opp 
igjen. Marin fotograf Erling Svensen i Egersund, har gjennom fotografering og bokutgivelser 
vist hvilke negative konsekvenser deponering av gruveavfall til sjøs kan ha for marint liv. Han 
har gitt oss tillatelse til å bruke hans bilder fra Jøssingfjorden. Han mente at den tidligere 
rapporten som var skrevet om at fjorden var tilbake og frisk måtte være feil. Han sendte 
bildene til Havforskningensinstituttet i Bergen, som gjennomførte undersøkelser i mai i år. De 
kom egentlig til samme konklusjon som ham: Fjorden er tilnærmet død. Se vedlagt tre av 
bildene, et kart over området og forklaring.  
 

Deponering av masse i fjord er derfor svært ødeleggende for det marine livet.  
Andre løsninger må finnes og vi bør spesielt se på muligheten for deponering tilbake i gruva. 
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Forum for Natur og friluftsliv er overrasket over at Titania AS nå kjører fram tre ulike 
sjødeponeringsalternativer også sett i lys av de betydelige konflikter det nylig har vært i saker 
om sjødeponering av avgangsmasser. Det er nok å nevne Førdefjorden, Repparfjorden i 
Kvalsund og Bøkfjorden i Sør-Varanger. Saken vil kunne påvirke omdømmet til Titania AS 
negativt og bedriften risikerer en stor og langvarig konflikt som neppe gavner verken 
lokalsamfunnet eller Titanias virksomhet i framtiden. Desto viktigere er det at Titania på ny 
gjør en vurdering av hvilke alternativ som skal konsekvensutredes i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet.  
 
Temaer som skal inngå i konsekvensutredningen 
I planprogrammet er det redegjort for de ulike temaene som skal inngå i KU’en. Forum for 
Natur og Friluftsliv mener det bør gjøres grundige undersøkelser av ferskvannsøkologi i 
forbindelse med de landbaserte deponialternativene, av rødlistede fuglearter, planter og 
sopparter og naturtyper i området, og at det nøye konsekvensutredes mulige virkninger for 
vannkvalitet og lekkasjer fra planlagte dammer. Det er viktig å få fram hva som er 
sumvirkningene for økosystemene av de landbaserte deponialternativene.  
 
Når det gjelder sjøalternativene, vil det være viktig å få på plass mest mulig robust kunnskap 
om virkninger for dyrelivet på bunnen og i nærheten av de foreslåtte deponiområdene. Her 
bør inngå undersøkelser av eventuelle korallrev i området. Sjøfuglbestandene og en del 
fiskeslag er under stort press i Norge, og det er svært viktig å unngå merbelastning for sjøfugl- 
og fiskearter som allerede har store utfordringer. Også for sjøalternativene må det gjøres 
sammenfatninger av totalvirkning for økosystemene.  
 
Utfra lovverk og overordnede retningslinjer, kan følgende prinsipper legges til grunn i 
vurderingen av alternative løsninger for deponering av avgangsmasser: 
 

- At den økologiske tilstanden blir opprettholdt. 
- At arter, bestander, økologisk funksjon og produksjonsevne blir opprettholdt. 
- At miljøbelastningen blir vurdert samlet, og ikke hver enkelt virkning for seg.  
- At tiltakshaver er økonomisk ansvarlig for å forebygge, reparere og erstatte 

miljøskader.  
- At valg av tiltak skal være kunnskapsbasert, og i mangel på kunnskap gjelder føre-var-

prinsippet.  
 

å ikke oppnå sine miljømål innen 2021. Det er store kunnskapsmangler og behov for mer 
utredning og overvåkning for å ta kunnskapsbaserte avgjørelser.  
 
Nye bruksområder for avgangsmassene 
Forum for Natur og Friluftsliv mener det er svært viktig at det blir gjort en grundig og reell 
utredning av alternative bruksområder for avgangsmassene fra Titania. Det er snakk om 
masser i en lang tidsperiode på 50-80 år, og da er det svært viktig at alternativ kommersiell 
bruk blir utredet på en skikkelig og konstruktiv måte.  
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Det bør også utredes hvilke muligheter som foreligger for tilbakefylling av avgangsmasser i 
dagbruddet. Alle tiltak som kan redusere omfanget av avgangsmasser, helt eller delvis, kunne 
være med å redusere miljøbelastningen av fortsatt deponering.  
 
Et alternativ som bør utforskes nærmere, er en kombinasjonsløsning hvor fortsatt bruk av 
eksisterende deponi kombineres med kommersiell bruk av mest mulig av avgangsmassene, 
eventuelt også at en del av de nye avgangsmassene blir tilbakeført til selve bruddet. En slik 
kombinasjonsløsning kan bety en mindre miljøbelastning og bedre økonomien i prosjektet.  
 
Overordnede planer og retningslinjer 
Oversikten i planutkastet inkluderer viktige føringer men mangler noen vesentlige lovverk,  
planer og direktiv. EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften nevnes indirekte via den 
regionale vannforvaltningsplanen. Regionalplanen og tiltaksplanen for Dalane vannområde er 
viktige men arbeidet er fremdeles i en svært tidlig fase og dermed er det de nasjonale og 
internasjonale føringene som blir viktigst i denne sammenheng. Se også neste paragraf om 
dette temaet. 
 
De nyeste stortingsmeldingene for friluftsliv og for naturmangfold bør adresseres i 
planprogrammet, hhv. Natur som kilde til helse og livskvalitet og Natur for livet. 
 
Vi mener også at lovene, i tillegg til PBL, som legger føringer for planleggingen bør nevnes og 
adresseres grundig. I denne sammenheng er Naturmangfoldloven spesielt viktig. Den gir 
føringer for kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet, samlet belastning, kostnader ved 
miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Utredninger og planen skal vise 
hvordan disse prinsippene er vurdert/adressert. 
 
I tillegg har vi forurensningsforskriften og forurensingsloven som også bør omtales i 
planprogrammet og hvis formål og prinsipper må adresseres grundig i det videre arbeidet. I 
planprogrammet nevnes regionalplan for byggeråstoff i Ryfylke. En annen nyttig plan blir den 
nye regionalplanen for massehåndtering på Jæren som er på høring denne høsten. 
 
I utkast til planprogrammet nevnes regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke. 
Det er vel tilsvarende plan for Dalane som bør være førende og samordnes i dette 
planprogrammet?  
 
Vannforskriften, §12 og krav til økologisk tilstand  
I planarbeidet må tiltakshaver bl.a. forholde seg til det europeiske vanndirektivet og den 
norske vannforskriften som krever en annen, oftest strengere, vurdering enn det som 
fremkommer i gjeldende krav til utredninger. Foreslåtte tiltak må ses i lys av §12 i 
vannforskriften som skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden 
forringes. Bruk av §12 må begrunnes. De fleste av de berørte vannforekomstene har risiko for 
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Deltakelse i lokal ressursgruppe 
Avgjørelsen om framtidig løsning for avgangsmasser fra Titanias virksomhet er en stor og viktig 
sak for regionen med potensielt store virkninger for miljø og friluftsliv. Forum for Natur og 
Friluftsliv ønsker derfor å delta i den lokale ressursgruppen som er opprettet i forbindelse med 
planarbeidet. Ståle Opedal i NOF Rogaland oppnevnes til å delta i ressursgruppen. Etter behov 
vil representanter for de andre medlemsforeningene i FNF kunne delta i gruppas arbeid.  
 

Med vennlig hilsen 
FNF Rogaland 
 
 
Emily Halvorsen 
Koordinator 
 
Kopi: 
Sokndal kommune 
Rogaland fylkeskommune 
Fylkesmannen i Rogaland 
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NJFF Rogaland 
Naturvernforbundet i Rogaland 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland 
NSF Vesterlen krets 
Rogaland KFUK-KFUM speidere 
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Vedlegg 
 
Bildene er ved fotograf Erling Svensen 
 
Til bildene har vi følgende innledning:  
Deponering til Jøssingfjorden stoppet over 30 år siden. Fjorden ble «friskmeldt» av forskere, 
noe som synes merkelig da Svensen har dykket i fjorden og sett hvordan det ser ut. Han har 
også vært mye på tokt med Havforskere i Tromsø og produsert flere marinbiologiske bøker. 
Han har ikke sett lignende bunnfauna – eller mangel på sådan – noe sted han har dykket 
gjennom sine 41 år og mer enn 4.300 dykk. 
 
Han dro derfor tilbake til Jøssingfjorden, og gjorde ett dykk innerst i fjorden, og ett ytterst. 
Dykkene er merket på kartet, s. 8. Observasjonene var at det var veldig likt på begge 
dykkestedene. Den lille bunnfaunaen som fantes var totalt nedstøvet. Det fantes KUN «vanlig» 
fauna på helt loddrette overhengende fjellskrenter. Dette viser bildene. De få krabbene han så 
var alle gule under buken, og ikke hvite som er vanlig. Han gravde også hull for å sjekke om det 
fantes fauna nede i bunnen, men fant ingen muslinger eller annet liv. 
 
 
Bilder fra Jøssingfjorden. Kartet på s. 8 viser hvor Svendsen dykket. 
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