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Klage på vedtak om fjerning/flytting av trær i Bokkaskogen.  

Anmodning om oppsettende virkning  
 

Klagen gjelder vedtak som ble fattet i UMU-møte 27.04 med saksnummer 62/22 «Området rundt Mosvatnet – 

tiltak og prosessar. Vedtaket er som følger: 

 

2. Bokkaskogen  

Det etableres en aktivitetspark med følgende føringer: 

1. Det bygges ny tennis- og basketbane der det nå er plantet trær  

2 .Den allerede etablerte tennis og beachvolley banen beholdes  

3. Det etableres en ballbinge der det i dag er håndball/basket  

4 .De nyplantede trærne blir brukt for å ramme inn området. Her vurderer en om en trenger flere trær.  

5. Dette gis en prioritet og kostnadene må fremkomme før kommende tertial-behandling. 

 

Saken gjelder et område i Bokkaskogen som er eller har vært i bruk til diverse aktiviteter og idrettsformål. I 

saksforelegget er det aktuelle området benevnt Del A og Del B. Del A ligger lengst vest og har inntil nylig hatt 

en asfaltflate på en dekar. Etter vedtak i UMU sak 115/20 ble asfaltflaten fjernet og 28 større trær plantet.  

 

I formannskapet sak 28/22 vedtok flertallet at tiltaket skulle reverseres og at arealet skal brukes til 

aktivitetsformål. Dette har flertallet i UMU bekreftet og detaljert nærmere i  vedtaket  vi har referert 

innledningsvis.  

 

Naturvernforbundet i Rogaland mener at gjennomføringen av vedtaket må utsettes til grensene for det 

planlagte biotopvernområdet er endelig fastsatt. Det er et arbeid som skjer i regi av Statsforvalteren i 

Rogaland og som etter planen skal resultere i et konkret verneforslag til regjeringen i løpet av høsten.  

 

Bokkaskogen er en viktig og naturlig del av biotopvernområdet. Betydningen har økt som en konsekvens av en 

lang rekke tiltak som gjennom årenes løp har redusert både land og vannareal, seinest i forbindelse med 

Ryfastutbyggingen. I Bokkaskogen er det dessuten våte partier som med relativt enkle tiltak kan forsterke/øke 

biodiversiteten i verneområdet.  

 

Utvidelsen av Bokkaskogen ved å transformere en asfaltflate til skog/naturområde, bidrar til å styrke 

naturmangfoldet og er i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser om restaurering av natur. Det 

fremgår blant annet av FN’s internasjonale tiår for naturrestaurering.  

 

Tiltaket vil altså ha en positiv effekt på natur- og dyreliv. En reversering vil ha negativ klimaeffekt. For det 

første ved at trær som binder CO2 blir fjernet og dernest ved at området blir asfaltert. Det er i strid med  
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Stavanger kommunens uttalte ambisjoner om å være en grønn spydspiss. Tiltaket vi ha en negativ effekt både i 

forhold til natur og klima.  

 

I vedtaket i sak 62/22 heter det at de nyplantede trærne kan brukes til å ramme inn området. Det er neppe 

mulig å realisere sammen med ønsket om et velfungerende aktivitetsanlegg. Del A er det mest skyggefulle 

partiet av det det gamle aktivitetsanlegget, omgitt av tette og høye trær. Erfaringene viser at anlegget i Del A 

har vært lite attraktivt og følgelig lite brukt på grunn av skygge og mye strøfall fra trærne rundt. Den 

utfordringen blir ikke mindre med flertallets forslag. Nyplantede trær sammen med den eksisterende skogen 

vil gi et dårlig resultat for aktiviteten. Dette mener vi viser at vedtaket er dårlig faglig forankret.  

 

Naturvernforbundet i Rogaland mener at vedtaket også er i strid med kommunens uttalte ambisjoner og mål 

om klimakutt og å styrke naturmangfoldet. Konsekvensene av vedtaket er ikke forsvarlig opplyst og utredet. 

Det er ikke gjort kjent hva tiltaket vil koste i investeringer, drift og vedlikehold. Det foreligger ikke 

klimaregnskap for tiltaket.  Vedtaket mangler en vurdering av potensielle følgekonsekvenser av  et feilplassert 

anlegg.  

 

Tiltaket som er gjennomført i Del A har skjedd på grunnlag av et lovlig fattet vedtak og i medhold av 

disposisjonsplanen for Mosvatnet. Tiltaket er ikke påklaget.  

 

Flertallsvedtaket i sak 62-22 medfører en vesentlig endret arealbruk som følge av terrenginngrep og nye 

konstruksjoner. Vi mener det er relevant å stille spørsmål om tiltaket omfattes av plan- og bygningsloven 

bestemmelser og  må fremmes som et planforslag som sendes til høring. 

 

Bokkaskogen inngår som nevnt i det pågående arbeidet med biotopvern av Mosvatnet. Denne prosessen er 

igangsatt etter ønske fra Stavanger kommune. Naturvernforbundet, Birdlife og Stavanger kommune deltar i en 

referansegruppe med Statsforvalteren der flere tema har vært drøftet, blant annet fastsetting av 

vernegrenser. Statsforvalteren har ikke konkludert og verken kommunen, frivillige organisasjoner eller andre 

parter har fått anledning til å ytre seg om vernebestemmelser, vernegrenser og andre forhold som vil inngå 

forslaget.  

 

På denne bakgrunn anmoder  vi om at vedtaket i sak 62/22 ikke blir iverksatt inntil klagen er endelig avgjort 

slik det framgår av Forvaltningslovens §42.  

 

 

Mvh 

Naturvernforbundet i Rogaland 

Hallgeir H. Langeland        Erik Thoring 

Styreleder         Daglig leder 
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