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Lørdag morgen begynte litt brått for det !re 
personer sterke mannskapet om bord i 
redningsskøyta «Sjømann». Båtfører Espen 
Moen forteller at de er i beredskap for å 
hjelpe 24/7. 

– Det var litt travelt i morges ved at vi ble 
kalt ut for hjelpe et par båter, sa Espen 
Moen til Bygdebladet kl. 12.45 fra rednings-
skøyta sin base i Stavanger sentrum. 

«Sjømann» ble kalt ut lørdag morgen, og 
måtte assistere et par båter. Det var en båt 
som tok inn litt vann mellom Sokn og 

Mosterøy, og en annen som måtte ha 
assistanse på grunn av en røket hydraulikk-
slange. 

– Mange ulike oppdrag for dere vel? 
– Ja, det skjer mye forskjellig. Mest 

bekymret er vi for at noen går på grunn, det 
er fort gjort at noen gjør i hummersesongen 
ved at de er nær grunt vann.
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BESØK OSS
Jon Torbergssonsvei 10

Postboks 94, 4096 Randaberg

51 41 46 66
redaksjon@bygdebladet.no 

www.bygdebladet.no

KONTAKT REDAKTØR
Jan Henrik Heggebø
janhenrik@bygdebladet.no 
Tlf.: 482 62 037

Utgivelsesdag: Torsdag

DAGLIG LEDER/markedssjef
Marianne A.L. Randeberg
marianne@bygdebladet.no 
Tlf.: 911 26 207

Oppdrettsanlegg for 
laks ved Alstein er 
negativt for sjøfugl, 
villaks og sjøørret, 
mener Miljø- 
direktoratet.  
– Noen av de nevnte 
artene er ikke engang 
observert der ute, sier 
Bjørn Kahrs (Høyre). 

SIGBJØRN BERENTSEN 
sigbjorn@bygdebladet.no

Fylkesmannen i Rogaland har 
fremmet innsigelse til at det i 
Randaberg sin kommuneplan 
2018–2030 er satt av cirka 350 
dekar i sjøen ved Alstein til !s-
keoppdrett. 

I et brev til Randaberg kom-
mune gir Miljødirektoratet sin 
støtte til Fylkesmannen i Roga-
land og anbefaler at innsigelsen 
blir tatt til følge. Direktoratet 
mener konsekvenser av et opp-
drettsanlegg her er mangelfullt 
utredet. 

Politisk tvil til faginstans
Bjørn Kahrs (Høyre) mener at 
det Miljødirektoratet kommer 
med er feilaktig. 

– De kommer med en masse 
påstander uten dokumenta-
sjon, sier han til Bygdebladet. 

– Hvordan? 
– Med påstand om fuglearter 

som er ved Alstein, som ikke 
engang er observert der ute, 
svarer han og legger til at dette 
må bli ettergått. 

I nevnte brev til kommunen 
viser Miljødirektoratet ved 
saksbehandler Terje Domaas til 
at Alstein er en del av Jærstren-
dene landskapsområde, som er 
et egenartet natur- og kultur-

landskap med stor verdi for 
fugl. 

– Øya og sjøområdene rundt 
er en del av et større system av 
øyer og holmer utenfor Jærkys-
ten som i sin helhet er et nasjo-
nalt viktig sjøområde for sjø-
fugl. Området har særlig stor 
verdi til å overvintre for sjøfugl 
som trekker sørover langs kys-
ten, skriver Domaas. 

Lomer, alkefugl og skarv blir 
nevnt spesielt blant fuglearter 
som er avhengig av tilgang til 
disse sjøarealene som beiteom-
råde. Flere rovfugler bruker 
også området ved Alstein, 
framholder Miljødirektoratet

Fugl og sau på beite
Bjørn Kahrs forteller at bønder 
på Randaberg sender sauer på 
beite til Alstein, noe han mener 
bekrefter at en stor sverm med 
sjøfugl der ute er underlig. 

– Hvorfor er det underlig? 
– Ingen sjøfugl hekker der sau 

beiter, svarer han og legger til at 
så lenge det etablerer opp-
drettsanlegg ute i Nordsjøen er 
der rart at en ikke kan ha dette 
ved Alstein. 

Odd Sande er bonde på San-
de, nær Tungenes. Han fortel-
ler til Bygdebladet at Tungenes-
garder, som det er sju av, har 
beiterett på Alstein. De siste 
årene har han vært den eneste 
som har benyttet seg av denne 
retten. 

– Jeg har 10 sauer med lam, til 
sammen 25 dyr der ute. Det er 
ikke mat til "ere enn det, sier 
han og legger til at det er mer 
arbeid enn nytte. De #å sauene 
er på Alstein fra mai til septem-
ber, og han gjør det til en kjekk 
opplevelse sammen med ven-
ner og kjente ved utsett og inn-
henting. 

– Er det mye fugl der ute? 
– Ja, men stort sett er det 

skarv og svartbak, en stor, 
glupsk måke som spiser det 
meste. Terner og andre arter er 
skviset bort, men det er noe ær-
fugl, sier Sande. 

Miljødirektoratet er enig med 
Fylkesmannen i Rogaland, som 
mener at å åpne areal i sjøen 
ved Alstein for akvakultur vil #å 
store negative konsekvenser 
for fuglebestander, som det er 
viktig for Norge å bidra til å sik-
re for framtida. 

Godt møte med KMD
I september hadde Randaberg 
kommune møte med personer 
fra Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet (KMD). 

– Det var et godt møte, sier 
plan- og miljøsjef Tonje Kvam-
men Doolan til Bygdebladet. 
Her !kk blant annet kommu-

nen og Forsvarsbygg lagt fram 
sine synspunkter vedrørende 
lakseoppdrett ved Alstein. 

Etter det møtet !kk KMD sine 
underliggende faginstanser, 
deriblant Fiskeridirektoratet og 
Miljødirektoratet tre uker på 
seg til å gi faglige innspill. Når 
disse er kommet inn skal KMD 
veie for og imot og si et endelig 
ja eller nei til oppdrettsanlegg 
ved Alstein. 

– Miljødirektoratet sitt er det 
første vi har #ått, sier Doolan. 

Ikke bra for laks og 
sjøørret
Miljødirektoratet viser også til 
at sjøområdene ved Alstein er 
viktige arealer for laks og sjøør-
ret. At det ligger nær Jæren-Da-
lane, som har status som Nasjo-
nal lakse$ord og at lakseopp-
drett kan gi utfordringer med 
lus og at oppdrettslaks på røm 
betyr større belastning for vil-
laks på vandring. 

Allerede i dag er det stor be-
lastning i Bokna$orden, og til-
tak som kan gjøre forholdene 
dårligere for lakse!sk frarådes, 
framholder Miljødirektoratet 
og er helt enig med Fylkesman-
nen, som hevder dette i første 
rekke. 

– Det antas at smolt som van-
drer ut fra vassdragene på 
strekningen Jæren-Dalane vil 
vandre nordover med kyst-
strømmen, og passere i sjøom-
rådene nær Alstein, skriver 
saksbehandler Terje Domaas i 
Miljødirektoratet. 

Direktoratets konklusjon er 
at lakseoppdrett ved Alstein 
har negative konsekvenser for 
nasjonale og vesentlige regio-
nale natur- og miljøverdier. 
Randaberg kommune blir an-
befalt om å ta Fylkesmannens 
innsigelse til følge.

Politisk dragkamp for 
oppdrett ved Alstein
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