
Naturvernsaker NOF avdeling Rogaland har jobbet med i Forum for natur 

og friluftsliv (FNF) i 2021.  

Ståle Opedal representerte NOF i FNF frem til september, og deretter tok Øyvind Gjerde over 

vervet med Ståle som vara. 

Øyvind Gjerde var foreningens representant i FNF-Stavanger. Dette er et eget forum under 

FNF for å behandle saker som gjelder Stavanger kommune. 

Saker vi har engasjert oss i gjennom FNF-Rogaland: 

-Høringsuttalelse til temaplan for klima og miljø i landbruket 2020-2030 i Stavanger  

 kommune. Sendt 08.02.  

-Høringsuttalelse til kommuneplan i Time 2018-2030. Arealdelen Fase 2. NOF sendte en  

 egen uttalelse 14.02 om fugl i det planlagte industriområdet på Kalberg. 

-Klage på dispensasjon til masseuttak nær Kyllesvatnet naturreservat i Sandnes.  

 Fellesuttalelse sendt i slutten av februar ble delvis tatt til følge. 

-Klage på omfang av godkjent nydyrking på Ytre Lima i Gjesdal. Klagen ble sendt i oktober    

            2020 og fikk delvis medhold i vedtak hos Statsforvalteren i mars 2021. 

-Høringsuttalelse mot omregulering av LNF-område til industriformål på Lauvvik i Sandnes. 

 Sendt 24.04. 

-Høringsuttalelse til kommunedelplan for landbruket i Hå kommune 2021-2033. Forfattet av  

 NOF og sendt via FNF 30.04. 

-Klage på vedtak om nydyrking ved Vandavatnet i Hå. NOF forfattet klagen som FNF 

 sendte 16.12.2020. Klagen ble tatt til følge gjennom vedtak hos Statsforvalteren  

 03.05.21. 

-Høringsuttalelse til Statnett om søknad om utvidelse av MET-Centre for offshore vindkraft  

 vest for Karmøy. Sendt 15.10. FNF fikk delvis medhold i påpekningen av  

 manglende saksutredning om konsekvensene for fugl av utbyggingsforslaget. 

-Høringsuttalelse om oppstart 420 kV kraftledning Fagrafjell-Bærheim i Time og Sandnes.  

 Sendt 17.11. Her påpekte NOF at linjen må unngå å krysse Lonavatnet naturreservat. 

-Høringsuttalelse om ny hundelov i Norge. Her sendte NOF et eget innspill 25.11 og hvor det  

ble understreket at Statens naturoppsyn (SNO) fortsatt bør ha myndighet til å 

håndheve båndtvangbestemmelser i bl.a. verneområder. 

 

Saker vi har engasjert oss i gjennom FNF-Stavanger: 

 

-Innspill til Grønn plan Stavanger – møte med kommunen 26.01. 

-Ny transformatorstasjon Stølaheia – fellesuttalelse med frist 20.10. 

-Ny 132kV linje Krossberg-Harestad Nordbø – innspill om rødlistede fuglearter til 

 konsekvensutredningen (sendt 15.08).  

-Ny havbruksplan i Stavanger kommune – møte 21.11 og skriftlige innspill 22.11 om viktige 

  funksjonsområder for sjøfugl om vinteren. 

-Biotopvern av Mosvatnet og Klostervågen – Oppstart av verneprosess gjennom  

 Statsforvalteren, og opprettelse av kontaktgrupper med NOF som medlem (høst). 

 



 

Møter og konferanser 

-Styret i FNF-Rogaland hadde 18.01 et dialogmøte med Rogaland Bondelag om naturvern og  

nydyrking. 

 

-FNF Rogaland arrangerte et debattmøte om vindkraft i forkant av Stortingsvalget 2021.    

Møtet med politikere ble avholdt i Paviljongen i Sandvedparken i Sandnes 02.09, med ca. 50 

til stede.  

-NOF deltok på dialogmøte om ny landbruksplan i Klepp 20.10. 

-NOF deltok på oppstartsmøte for fylkesdelplan for kraftkrevende industri i Rogaland   

 Fylkeskommune avholdt i Stavanger 02.12. 

 

-NOF deltok på en fellessamling for FNF-representanter fra Vestlandet på Herdla utenfor  

 Bergen 17-18.11. 


