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Mer vei og atter vei
Nasjonal transportplan ble lagt 
fram på fredag den 13.! Beteg-
nende, men forsiktig sagt, ble det 
en sann ulykke for Rogaland. Det 
er nok en gang bekreftet; politi-
kerne har verken evne eller vilje 
til å gjøre nødvendige grep for  
miljøet i praksis.

Før NTP ble lagt fram så jeg hvor-
dan begrepet ”hestene bites” fikk 
en ny mening. Kommune- og 
fylkespolitikerne sloss om regje-
ringens gunst, i håp om penger til 
sine respektive veiprosjekter.

For en gangs skyld har altså lokal-
politikerne blitt hørt, og vi har fått 
så det monner. Men til hva? Kun 
veier! Bybanen er ikke nevnt med 
ett ord, og utbedring av sørlands-
banen gjennom Drangsdalen er 
heller ikke med. 

Hva får vi så når vi bygger ut alle 
x-faster, tunneler og firefelter? Vil  
ikke det føre til økt tilgjengelighet 
og dermed mer trafikk og økte 
utslipp? Hvordan er det i det hele 
tatt mulig å prioritere vei foran 
kollektivtrafikk når vi vet hva det 
fører til? ”Vi må bare ta litt mer 
jordbruksjord, kjøre litt mer, for-
urense atmosfæren litt til – og så, 
når alt er for sent, skal vi vurdere 
å tenke litt miljøvern og klimatil-
tak.” Er det slik? Bare litt til?

Det er mulig jeg befinner meg på 
en annen planet, men det frem-
står for meg som helt umulig å 
tro at vi kan klare å redusere CO2 
nivået samtidig som vi legger opp 
til at trafikken skal øke.

Det som skremmer meg mest, er 
at så mange er villige til å betale av 
egen lomme for å legge til rette for 
mer klimagassutslipp! Så nå skal 
vi sette opp bomstasjoner over 
alt som monumenter over vår 
fortreffelighet. En fortreffelighet 
som dessverre er selvdestruktiv. 

Har regjeringen levert de grønne varene? Eller vil alt bli mye bedre med 
Erna, Siv, Lars og Dagfinn? Vi lover en frisk og spennende debatt med 

Rogalands mest sentrale miljøpolitikere i panelet.

Klima og miljø 
- kjør debatt!

Gunnar Kvassheim 
(V) Leder av Stortingets 
energi- og miljøkomite

Hallgeir Langeland 
(SV) Medlem av Stor-
tingets samferdselskomite

Ketil Solvik-Olsen 
(FRP) Medlem av 
Stortingets energi- og 
miljøkomite

Debattleder: Lars Halt-
brekken Naturvernfor-
bundets styreleder

Mandag 20.april kl. 19.30 
Martinique pub, Nytorget 14 i Stavanger

Arrangør: Naturvernforbundet i Rogaland

Årsmøte i Naturvernforbundet i  
Rogaland og Nord-Jæren lokallag

Samme dag og samme sted kl. 18.00
Vanlige årsmøtesaker - Enkel bevertning - Vel møtt!

Mer informasjon finner du på www.rogaland.naturvern.no
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Stabilt medlemstall

Avkjølt økonomi godt for miljøet
Etter flere år med stor byggeaktivitet 
og høyt privat forbruk, kom tilba-
keslaget i verdensøkonomien i siste 
halvdel av 2008. Veksten i offentlig 
og privat forbruk flatet ut og nedgan-
gen har fortsatt i år. Pengekrisen slår 
ut på alle samfunnsområder, men alt 
er ikke like negativt. Nedkjølingen 
av økonomien  er godt for miljøet! 
Det blir mindre press på naturen, og 
forurensende utslipp avtar. 

Fylkeslaget har holdt et høyt akti-
vitetsnivå i 2008. Svært mye av vår 
begrensede kapasitet ble brukt på 
småkraftutbygging og arealsaker 
over hele fylket. 

Økonomien var tilfredsstillende. 
Regnskap og årsmelding kan du i 
sin helhet studere på vår hjemmeside 
www.naturvern.no/rogaland Her 
kan du også sjekke ut alle sakene vi 
involverte oss i 2008. 

Ny FNF-
koordinator

Statssekretær i Miljøverndepar-
tementet, Heidi Sørensen, (SV) 
har fått en hyggelig påminnelse 
om at Rogaland ønsker nasjonal-
park i Preikestolsområdet i 2011. 
Påminnelsen i form av en inn-
rammet plakat med flotte bilder 
av Odd Inge Worsøe, ble over-
rakt Sørensen i Oslo fredag 13. 
februar. 

Naturvernforbundets forslag 
om nasjonalpark har fått positiv 

mottakelse fra mange hold. Men 
forslaget kan ikke føre fram med 
dagens naturvernlov. Loven gir 
ikke adgang til å opprette nasjo-
nalpark på privat grunn. Det 
håper vi skal endres i den nye 
naturmangfoldloven som regje-
ringen legger fram fredag 3.april. 
Uansett haster det å sikre verne-
verdiene i Preikestolsområdet. 
Kraftutbyggerne er på offensiven 
og vi risikerer at området angri-
pes fra flere kanter. Lyse  har søkt 

om konsesjon for utbygging av 
Solheimsånå i vest og Sandvatn i 
nordøst. Forsand kommune  vur-
dere utbygging i Skurvedalen ved 
Bakken gård, men private aktører 
har søkt om å bygge ut elva i Son-
gesanddalen. 

Vi mener lokale og regionale 
interesser er mest tjent med nasjo-
nalpark i Preikestolsområdet, 
men om ikke dette kan føre fram 
ønsker vi landskapsvern. 

Heidi Sørensen fikk påminnelse

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken (t.v.) og Erik Thoring overrakte en en fotoplakat med tittelen  
”Preikestolen nasjonalpark 2011” til statssekretær Heidi Sørensen. Foto: Martin Ødegaard. 

Anne Katrine Lycke slutter etter 
fem år som koordinator for 
Forum for Natur og Friluftsliv, 
Rogaland. Anne Katrine er til 
daglig naturveileder i Stavan-
ger Turistforening. Hun blir nå 
etterfulgt av Emily Halvorsen 
fra Stavanger. Emily er utdannet 
siviløkonom fra NHH i Bergen 
og har en variert arbeidspraksis 
blant annet fra USA. Hun skal 
kombinere 30 prosent stillingen 
i FNF med egen virksomhet for 
produksjon av  miljøvennlige 
tekstilfarger. Samtidig med anset-
telsen flytter FNF kontorsted fra 
Turistforeningen til Naturvern-
forbundet i Sandvigå 24. 

Klimadebatten tok av i 2007 og 
flatet ut i 2008. Det viser igjen i 
medlemstallene våre. I 2007 fikk 
fylkeslaget i Rogaland 102 nye 
medlemmer og ved inngangen til 
2008 talte vi 1082 medlemmer. I 
fjor dabbet klimainteressen av og  

det samme skjedde med medlem-
stilgangen. Ved utgangen av 2008 
var medlemstallet nesten eksakt 
det samme som i 2007, 1081 
medlemmer. Vi holder fortsatt 
posisjonen som landets fjerde stør-
ste fylkeslag. 
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les grønne nyheter fra rogaland
www.naturvern.no/rogaland

Kan ikke klage

Lyse Energi presenterer omfat-
tende planer for utbygging av 
Årdalsvassdraget. I sum kan kraft-
produksjonen bli større enn i den 
pågående utbyggingen av Jørpe-
landsvassdraget. 

Lyse skal utnytte fallet mellom 
Sandvatn og Årdalselva (Storånå). 
Først blir fallet mellom Sand-

vatn og Urdavatn utnyttet i et 
nytt  kraftverk. Deretter utnyttes 
fallet fra Breiavadet til Årdalselva 
(Storvatn)  i et kraftverk ved Nes. 
I kabalen er det også lagt opp til at 
grunneierne kan bygge kraftverk 
som utnytter Tverråna og Ulle-
stadåna. Dermed kan produksjo-
nen fra tre kraftverk komme opp 

i 116 GWh. Sandvatn blir ikke 
uberørt av planene. Det er plan-
lagt en demning i utløpsosen og 
overføring av vann fra Lyngsvatn. 
Det betyr  mer vann  i Årdalselva 
til glede for laksefiskerne. Lyse 
Energi har varslet at konsesjons-
søknad vil sendes ut på høring til 
høsten. 

Større enn Jørpelandsutbyggingen

Lyse vil bygge overløpsdam i det grunne utløpet av Sandvatn. Foto: Arent Greve. 

Hafrsfjordstrender under press

Kommune-nei blir 
NVE-nei

Fylkeslandbruksstyrets vedtak 
om nydyrking av Vigremyr i Hå 
kommune er endelig, og kan ikke 
påklages videre. Det har Statens 
landbruksforvaltning (SLF) fast-
slått i et brev til Naturvernfor-
bundet. Fylkeslandbruksstyrets 
uttalelse om at det ikke vil ha noe 
å bemerke til at Hå kommune 
godkjenner nydyrking av inntil 
20 dekar, blir dermed stående. 
Grunneier som gikk i gang med 
nydyrking av den ca 50 store rik-
myra på Vigre uten tillatelse, er 
belønnet med 20 dekar. At ved-
kommende også har satt i gang 
grusuttak uten søknad, har ikke 
hatt betydning for politikerne. 
Slik er den politiske metoden for 
legalisering av en miljøkriminell 
handling. 

Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsverk (NVE) legger stor vekt 
på kommunenes syn på kraftut-
bygging. Det er ikke rart. I mer 
enn ni av ti tilfeller sier kommu-
nene ja til kraftutbygging. Men 
sjøl for kraftkåte Rogalandskom-
muner kan det gå en grense. For 
Suldal gikk grensen i Brattlands-
dalen der Haugaland Kraft AS 
vil bygge ut turistfossen Flesåa. 
Kommunen sa nei og det samme 
gjorde fylkeskommunen, fylkes-
mannen  og Naturvernforbun-
det. Dermed ble det nei også fra 
NVE. 

I Lund kommune har kraftut-
byggere søkt om utbygging av 
Bringedalsbekken. Området er 
regulert til spesialområde fri-
luftsliv, det har landskapskva-
liteter av nasjonal verdi og flere 
viktige kulturminner. Likevel 
fremmes det søknad om byg-
ging av småkraftverk. Men Lund 
kommune sa bestemt nei og fikk 
følge av fylkesmann, fylkeskom-
mune og Naturvernforbundet. 
Nå har også NVE avvist søkna-
den og et forslag om en redusert 
utbygging. 

Skal vi tro det samme skjer med 
søknaden om å bygge ut Svan-
dalsfossen i Sauda? Sauda kom-
mune har ihvertfall sagt nei og da 
er det all grunn til å tro at NVE 
kommer til samme konklusjon. 

Må turveier alltid og over alt 
bygges i strandsonen? Spørs-
målet er relevant når nå Sta-
vanger kommune skal gå løs 
på den siste uberørte rest av 
strandsonen i Hafrsfjord. Det 
gjelder strekningen mellom 
Håhammaren og Skytterlagets 
hus ved Madlatua. Stranda her 
har i praksis vært fredet fordi 
området er brukt som skyte- og 
øvingsfelt av Forsvaret i mer enn 
100 år. Nå varsler kommunen at 
de vil beholde skytebanen og 
samtidig tilrettelegge for turveg. 
Naturvernforbundet svarer med 
å foreslå hundremetersbeltet 
regulert til spesialområde natur-

vern. Forbundet mener det 
gjerne må bygges turvei i områ-
det, men altså ikke over den 
siste uberørte Hafrsfjordstrand 
i Stavanger kommune.

Også i Sola jobbes det intenst 
med turvei langs Hafrsfjord. 
Den første parsellen som  er lagt 
fram til høring er lite kontro-
versiell, mener Naturvernfor-
bundet. Turveien skal gå langs 
stranda på Sørnes, i et område 
som er berørt fra før, og der 
det ikke er store konflikter med 
fugleliv. Kommunen har unnlatt 
å foreslå turvei på Ytraberget, og 
det er forbundet glad for. 

Naturvernforbundet vil bevare denne 
stranda ved Madlatua uberørt.
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Eiganestunnelen 
nord påklaget

Oppskrift for mer bilisme og økte utslipp

Tasta blir en trafikkmaskin hvis 
Eiganestunnelen nord blir realisert. 
Foto: Ellen Jepson.

Større aksept for 
streifende rovdyr

Hindalsdammen på Hinna i Sta-
vanger har siden desember i fjor 
vært kraftig nedtappet på grunn 
av bygging av turveg i området. 
Det bekymrer Naturvernforbun-
det. Hindalsdammen har nemlig 
to rødlistearter; liten salaman-
der og hekkende sivhøne. Hvis 
dammen forblir nedtappet kan 
det få negative konsekvenser 
for de to rødlisteartene. Derfor 
har forbundet krevd at dammen 
straks bli oppfylt. Forbundet 
mener også at turvegen i området 
er uheldig i forhold til økt ferdsel 
og forstyrrelser. Forbundet frarår 
at det blir ryddet i kantsonene av 
dammen fordi vegetasjonen her er 
helt avgjørende for sivhøna. 

Tappet dam med rødlistearter

Hindalsdammen må få tilbake sin normale vannstand straks krever Naturvern-
forbundet. 

De fire store rovdyra, ulv, jerv, 
gaupe og bjørn, er erklært ”uøn-
sket” i sauefylkene Sogn og Fjor-
dane, Hordaland, Rogaland og 
Vest-Agder. I disse fylkene skal 
det ikke tillates ynglende rovdyr. 
Men hva da med streifdyr? Skal 
det igangsettes klappjakt så snart 
en eller flere av de fire store strei-
fer innom? Naturvernforbundet 
mener det må utøves en større 
toleranse for streifdyr. Det kan 
dreie seg om dyr som er på vand-
ring og som tilhører regioner 
der det er tillatt med yngling. Vi 
har overordnet ansvar for å sikre 
livsdyktige bestander av de store 
rovdyra, og da må det vises tilba-
keholdenhet med å ta til våpen 
så snart et rovdyr har besøkt vår 
region. Forbundet mener det det 
må legges mer arbeid og innsats i 
konfliktdempende tiltak. 

Stavanger  bystyres vedtak om 
bygging av Eiganestunnelen nord 
på Tasta er påklaget av Natur-
vernforbundet og Tunnelgruppa 
på Tasta. Planen som bystyret i 
Stavanger vedtok 8. desember har 
ikke beskrevet veiprosjektets virk-
ninger for klimagassutslipp, kol-
lektivtransport og naturmangfold. 
Planen er i strid med nasjonale 
interesser og overordnede planer, 
skriver forbundet i sin klage på 
bystyrevedtaket.

Prosjektet er inne i regjeringens 
forslag til Nasjonal Transportplan 
2010-2019. Det nye veganleg-
get skal bygges i første halvdel av 
planperioden, men halve kostna-
den, dvs 800 millioner kroner, må 
skaffes lokalt. Det har skapt en 
viss usikkerhet om realiseringen 
av prosjektet hvilket verken for-
bundet eller beboerne vil beklage. 

Regjeringens forslag til Nasjo-
nal Transportplan 2010-2019 
er dårlig nytt for miljøet i Roga-
land. Regjeringen legger ikke 
en øre i potten til Bybanen i 
Stavanger og Sørlandsbanen får 
ikke tunnel gjennom  Drangsda-
len. Derimot kan alle veibyggere 
glede seg.  Fire felts motorvei til 
Ålgård, Eiganestunnelen nord 
på Tasta, oppstart av Rogfast og 
positiv omtale av Ryfast er regje-
ringens ”miljøgrep” i Rogaland. 
Hvordan dette samsvarer med 
regjeringens ambisiøse klimamål 
er for oss en gåte. 

65 prosent av CO2 utslippene 
på Nord-Jæren kommer fra bil-
trafikken. En vesentlig del av 
reduksjonene i utslippene må tas 

i forhold til den suverent største 
utslippskilden. Hvordan kan det 
skje samtidig med at veikapasi-
teten skal bygges ut? Hvordan 
skal Stavanger innfri sin forplik-
telse om 20 prosent reduksjon av 
CO2 utslippene innen 2020 når 
Eiganestunnelen vil  undergrave 
grunnlaget for kollektivtransport 
nord i byen? Vil fire-felts motor-
vei til Ålgård resultere i redusert  
biltrafikk og reduserte utslipp? 
Og vil Rogfast og Ryfast være 
tilsvarende positive miljøbidrag? 
Selvsagt ikke! Hvordan våre 
lokale og regionale politikere 
skal redusere CO2 utslippene får 
vi ikke vite. Det er et ikke tema i 
samferdselsdebatten. 

Les bakgrunn og nyheter på:

www.preikestolen-nasjonalpark.no

eller søk etter  
”preikestolen nasjonalpark”  
på www.facebook.com

Fiskemåkene foretrekker hustak 
i Risavika, Dusavika og Forus 
framfor Rogalands mer enn 50 
freda områder for sjøfugl! 

Det går fram av registreringer 
som Naturforvalteren AS har 
gjort på oppdrag fra Naturvern-
forbundet i Rogaland. Tellin-
gene som ble gjort i 2008 viste 
at det hekket 173 par fiskemå-
ker på hustak i de tre industri-
områdene mot bare 112 par i 
naturreservater og andre fred-
ningsområder. 

Rapporten avdekker konflik-
ter mellom mennesker og fugl 
i industriområdene. Agressiv 
adferd og måkeskit oppfattes som 
et problem ved enkelte bedrifter, 
mens andre tåler godt fjærkledte 
naboer. I rapporten blir det gitt 
flere konkrete råd for å dempe 
konfliktnivået uten å gå til ulov-
lige metoder som innsamling og 
ødeleggelse av egg. 

Hele rapporten kan du lese på 
vår hjemmeside.  

Fiskemåkene foretrekker hustak

Fiskemåker på hustak.  
Foto: Bjarne Oddane. 

Preikestolen  
Nasjonalpark 2011
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Naturvernforbundets andelsre-
deri ”Marøyferjå” er en suksess-
historie som stadig overrasker. 
I forrige Rygjavern inviterte vi 
til en ny runde med tegning 
av eierandeler i skyssbåten vår. 

Foranledningen var ønsket om 
å få satt inn en ny motor med 
noe større motorkraft. Vi turde 
ikke ha altfor store forventinger 
til responsen, men der tok vi feil 
nok en gang. Siden årsskiftet 

har det strømmet på med bestil-
linger av andeler, og vi har nå 
passert 12 000 kroner. Fabelak-
tig! Vi er så godt som i mål med 
finansieringen og tar sikte på at 
ny motor er klar til badebåten 

skal gå i daglig rute i sommer. 
Vi takker alle som bidratt og 
inviterer herved  hver og en til å 
benytte anledningen til å besøke 
Marøy i sommer – helt gratis!

Suksesshistorien fortsetter

Etter fire år og seks rettsrunder 
er endelig strek satt for Tjelmen-
vegen i Sauda. Kjæremålsut-
valget i Høyesterett har avvist 
anken fra Naturvernforbundet og 
Arild Austerheim. Dermed blir 
dommen i Gulating lagmannsrett 
stående. Det betyr som omtalt i 
forrige Rygjavern at det politiske 
vedtaket om bygging av Tjelmen-
vegen når er kjent gyldig. Den 
to kilometer lange vegen innover 
mot snaufjellet er en landbruks-
vei og kan behandles etter skog/
jordlovens vegforskrift, fastslår 
lagmannsretten. Ryfylke tingrett 

kom til motsatt konklusjon, men 
det fortoner seg nå bare som en 
fattig trøst. 

Selv om en lang og kostbar rund-
dans i rettssystemet er over, 
gjenstår det politiske arbeidet. 
Dommen viser med all tydelighet 
at vegforskriften  torpederer Stor-
tingets mål om å stanse tapet av 
naturmangfold. I realiteten er det 
nå  åpnet  en bakdør for bygging 
av bilveger inn i høyfjellet der 
landbruksinteressene er helt mar-
ginale.  Det kan verken vi , staten 
eller Stortinget leve med. 

Endelig dom i Tjelmen-saken

Til hit skal Tjelmenvegen bygges – i vernskogen mot snaufjellet.

FØR: kapasitet ca.2 m3 ETTER: kapasitet 15 m3

I Sandnes graver vi ned 
avfallet.........

Vi løser forsøplingsproblemet med økt kapasitet og estetikk 
ved etablering av nedgravd avfallssystem.  

Spør eller
gi oss tips om
renovasjon!

.................i kontainere 

Hytterenovasjon, Eikelivannet i Sandnes kommune. 
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Returadresse:
Rygjavern
Postboks 441
4002 Stavanger
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Marius Harlem i Grønn Hverdag  
Stavanger lærer unger å snekre fugle-
kasser på Kvadrat kjøpesenter.

Bli en fuglekasse-snekker!

MS Riskafjord er klar for nye søndagsturer i år. 

I år blir den nesten 40 år gamle 
naturvernloven avløst av en 
ny lov som skal sikre naturen 
og artsmangfoldet bedre. Da 
blir formidling av kunnskap, 
interesse og forståelse viktig. 
Naturvernforbundet vil bidra 
på mange måter blant annet 
ved å tilby publikumturer der 
kunnskapsformidling står 
sentralt. Her er vårt varierte 
og innholdsrike turprogram  
første halvår i år:

Fuglekassesnekring 
Sted: Stavanger friluftssenter, Dyrs-
nes ved Store Stokkavatn

Dato: Lørdag og søndag 18 og 
19.april.  Hver dag fra kl.11 til 
kl.16.

Stavanger Naturdager der Natur-
vernforbundet og et titall organi-
sasjoner presenterer sine aktiver. 
Vi tilbyr blant annet fuglekas-
sesnekring og salg av Meiskassen 
og Stærkassen som flatpakket byg-
gesett. 

Fri adgang. Salg av pølser, vafler, 
kaffe og brus. 

Busstur til Jærens våtmarker
Dato: Søndag 10.mai kl. 09.30 
(Stavanger), kl. 10 (Sandnes). Retur 
ca. kl. 17. 

Turen går til kjente og mindre 
kjente våtmarker i kommunene 
Klepp, Time, Hå og Sola. Flere 
stopp med orientering fra fagfolk. 
Program blir publisert på www.

naturvern.no/rogaland like over 
påske.

Påmelding til rogaland@naturvern.no

Sjøfuglsafari
Sted: Stavangers skjærsgård med MS 
”Riskafjord”

Dato: Tirsdag 9. juni. Avgang fra 
Hommersåk kl. 17.15 og fra Ska-
genkaien kl. 18. Retur ca kl. 20.

Guidet tur til flere holmer i 
Stavangers skjærgård der det 
er bestander av måker, terner 
og andre sjøfugler. Naturloser: 

Vegard A. Larsen og Erik Thoring

Påmelding: Ingen. 

Priser:  Kr. 50,- voksen, 20,- barn 
og 100,- familie. 

Fisketur med MS Riskafjord
Dato: Søndag 28.juni. Avgang fra 
Hommersåk kl. 10, fra Skagenkaien 
kl. 11. Retur ca kl. 17.

Vi drar ut til fiskegrunner utenfor 
Bru i Byfjorden. Fangsten griller 
vi på Langøy. Dykkere sjekker det 
marine liv utenfor strendene på 
Langøy. Naturloser: Marinbiolog 

Siri Ødegaard og dykkerinstruk-
tør Randi Olden. 

Påmelding: Ingen. 

Priser:  Se info på www.naturvern.
no/rogaland.

Badetur til Store Marøy
Sted: Gratis badebåt til Store Marøy 
i sommer

Datoer kommer seinere, følg med 
på vår hjemmeside og i lokalpres-
sen. 

Bli kjent med Rogalandsnaturen i år

Naturvernforbundet i Rogaland 
har gjort det enkelt for deg som 
ønsker å snekre fuglekasse i år. 
I samarbeid med attføringsbe-
driften Uninor AS i Sokndal 
har vi utviklet en flatpakket 
”Gjør det selv kasse”. Du tren-
ger bare hammer, stjernejern 
og klypetang. I pakken er det 
bruksanvisning, spiker, skruer 

og ståltråd til opphenging av 
kassen. Du bruker 10 minut-
ter på å slå sammen kassen som 
finnes i to versjoner: en for 
kjøttmeis og en for stær. 

Foreløpig har vi bare to faste 
utsalgssteder: Gausel fritidsgård 
og Lervig Pizza på Storhaug. 
Meisekassen koster kr. 150 og 

Stærkassen  kr. 170. 

Benytt sjansen til kjøpe fuglekas-
ser under Stavanger Naturdager 
på Dyrsnes lørdag og søndag 18 
og 19.april (se turprogrammet) 
Der er vi med egen stand. Er du 
medlem får du rabatt. 


