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KLAGE PÅ LOKAL UTVIKLING SITT VEDTAK I LOK-SAK 053/18
Saksgang:
Utval
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Framlegg til vedtak:
Lokal utvikling tar klagen av 28.06.2018 fra Norsk ornitologisk forening, avd. Rogaland,
og Naturvernforbundet i Rogaland til følge, og stadfester vedtaket i DS.sak 036/18 av
01.03.2018 der det ikke ble gitt samtykke til nydyrkingen, jf. begrunnelsen i
saksfremstillingen.

KLAGE PÅ LOKAL UTVIKLING SITT VEDTAK I LOK-SAK 053/18
SAKEN GJELDER
Behandling av klage fra Norsk ornitologisk forening, avd. Rogaland, og
Naturvernforbundet i Rogaland av 28.06.2018 på vedtak fra Lokal utvikling i sak 053/18 av
14.06.2018 om godkjenning av søknad om nydyrking etter nydyrkingsforskriften av mai
1997.
SAKSOPPLYSNINGER
Tor Magnar Bøe søkte om nydyrking av ca. 15 daa innmarksbeite på gnr. 60, bnr. 7 i Time
kommune. Søknaden er datert den 02.01.2018.
Søknaden ble behandlet etter fullmakt fra LOK i DS.sak 036/18 den 01.03.2018 med
følgende vedtak:
«Time kommune kan etter en samlet vurdering ikke gi samtykke til nydyrking av 15 daa
innmarksbeite på gnr. 60, bnr. 7, jfr. begrunnelsen nedenfor.»
Tor Magnar Bøe påklagde vedtaket i skriv av 13.03.2018. Klagen ble tatt til følge av Lokal
utvikling den 14.06.2018 i sak nr. 053/18.
«LOK-053/18 Vedtak:
Lokal utvikling tar klagen av 13.03.2018 fra Tor Magnar Bøe til følge, og omgjør vedtaket i
DS.sak 036/18 av 01.03.2018.»
Vedtaket ble påklagd av Norsk ornitologisk forening, avd. Rogaland, og
Naturvernforbundet i Rogaland i brev av 28.06.2018.
For detaljerte saksopplysninger vises det til LOK-sak 053/18 av 14.06.2018.
VURDERING
Reglene om klagerett og klagefrist fremgår av forvaltningslovens §28. Klagerett har part i
saken eller annen «med rettslig klageinteresse». I etablert praksis er det lagt til grunn at de
her aktuelle klagerne/ foreningene har slik interesse i saksutfallet at de oppfyller kravet.
Klagen er også fremsatt innen klagefristen, som er 3 uker.
Det ble i klagen bedt om at den ble gitt såkalt «oppsettende virkning», hvilket ble innvilget.
Klagen skal etter dette realitetsbehandles i denne saken. Tor Magnar Bøe har sendt
merknader til klagen datert den 09.07.2018.
Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet skriver i klagen at vedtaket av
14.06.2018 ikke tar hensyn til viktige natur- og miljøverdier knyttet til dette arealet, jf. § 1 i
nydyrkingsforskriften og naturmangfoldloven.
Mossigemarkene var kjent som et stort, sammenhengende myrområde for noen år siden. En
stor del av disse myrene er nå oppdyrket, drenert eller gjødslet opp til innmarksbeite. Det er
bare et forholdsvis lite restareal av disse myrene som er registrert som viktig naturtype per i
dag. Ett av disse arealene, «Forna-Mossige II» (BN00108440), ligger på eiendommen gnr.
60, bnr. 7, og inntil det her omsøkte arealet.

Tor Magnar Bøe ønsker å dyrke et 15 daa stort, fuktig beiteareal ved siden av
Mossigebekken og den nevnte registrerte naturtypen. I tillegg er arealet registrert som
nasjonalt viktig viltområde for vipe. Vipene trenger åpne områder, og for å finne nok
næring må noen av disse områdene være udyrket. I 2014 ble det registrert 20 hekkende par
med vipe i dette viltområdet (se uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland og klagen fra
NOF). I klagen kommer det frem at det omsøkte området også er av stor betydning for
mange andre fuglearter.
I gjeldende landbruksplan for Time kommune heter det: «Store samanhengande dyrka
areal...vert stadig meir vanleg. Dette gjer at dei udyrka, naturprega areala, som er
leveområda for ei rekke ville planter, insekt, fugler og dyr, stadig krympar.» Derfor er det
et av målene i landbruksplanen, under punkt 2 om miljø, å sikre varig vern av areal som er
viktig for det biologiske mangfoldet.
Det er kun noen få områder i Time kommune som er registrert som viktig naturtype og som
ikke ligger i lyngheiområdene øst i kommunen. Etter rådmannens vurdering er det viktig å
verne og bevare de siste restarealene med fuktig beite, og spesielt når de i tillegg har en
bufferfunksjon mot et areal registrert som viktig naturtype. Mange fuglearter og insekter,
spesielt bier, trenger slike restarealer i jordbrukslandskapet for å finne næring.
I naturmangfoldloven heter det bl.a. at mangfoldet av naturtyper og deres økologiske
funksjoner skal ivaretas. De fleste plante- og dyrearter er i tilbakegang på Jæren. Vipa og
åkerriksa er eksempler på dette. I følge en rapport fra artsdatabanken skyldes hele 87% av
tilbakegangen av biologisk mangfold arealendringer i Norge. Ensformig landbruk, dyrking
av myr eller fuktig beite og fjerning av strukturer i landskapet er de arealendringer som er
mest aktuelle årsaker på Jæren.
Det omsøkte nydyrkingsarealet har i tillegg en viktig funksjon m.h.t. avrenning av
næringsstoffer til Mossigebekken, som renner til Tverråna og videre til Håelva. Slike
fuktige beitearealer bidrar til å rense avløpsvann og samtidig forsinke avrenning av vann i
perioder med mye nedbør. Å beholde slike arealer udyrket er et vesentlig tiltak mot flom
lenger nedstrøms. Rådmannen viser i denne forbindelse til bl.a. pågående, større
renseprosjekt i Hå-vassdraget som følge av bl.a. næringsstoffavrenning/forurensning, og nå
med innvilget tilskudd til dette arbeidet fra NVE.
Under punkt 1.3 i landbruksplanen heter det dessuten: «Halvparten av alle vassførekomstar
i kommunen oppnår ikke god økologisk tilstand på grunn av for dårlig vasskvalitet. Det
skuldast for høg tilsørsel av næringsstoff. Landbruket er ansvarlig for 75-85 % av all
tilførsel av næringsstoff». Det er derfor et mål i punkt 2 under miljø i landbruksplanen å
stimulere til reduksjon av forurensing fra landbruket.
Omsøkte landbrukseiendom er på totalt 409,3 dekar i følge Nibios gardskart. Av dette er
181,1 dekar registrert som fulldyrka jord og 192,7 dekar er registrert som innmarksbeite. En
rimelig robust landbrukseiendom etter rådmannen sin vurdering.
Rådmannen vurderer det driftsmessige behovet for nydyrkingen her som mindre viktig enn
vern av arealet som en viktig buffersone mot avrenning av næringsstoffer til Håelva og
restareal for biologisk mangfold bl.a. I tillegg vurderer rådmannen det som viktig å forholde
seg til retningslinjene i den nylig vedtatte, gjeldende landbruksplanen for Time kommune,
bl. a. m. h. t. forutberegnelighet og likebehandling.
Norsk ornitologisk forening, avd. Rogaland, og Naturvernforbundet i Rogaland fremholder

i klagen at saken er prinsipielt viktig og samtidig et eksempel på at natur- og miljøverdiene
ikke er tillagt vekt i aktuelt lokalpolitisk vedtak.
KONKLUSJON
Rådmannen tilrår at Lokal utvikling tar klagen fra Norsk ornitologisk forening, avd.
Rogaland, og Naturvernforbundet i Rogaland til følge.
KLAGERETT
Vedtaket kan påklages av søker/grunneier. Blir klagen ikke tatt til følge, går saken til
Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagesaksbehandling.

Rådmannen i Time, den 11.07.2018
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